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เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

ธ เสด็จสูฟากฟาสุราลัย
พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาลนาน



อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)

  3 เดือน  1.75 1.4875 0.5500-1.6500

  6 เดือน  2.00 1.7000 0.6500-1.7000

  12 เดือน

 ไมถึง 1 ลานบาท  
2.10 1.7850

 ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 20 ลานบาท 2.20 1.8700 
0.7500-1.8000

 ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 30 ลานบาท 2.30 1.9550

 ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 50 ลานบาท 2.40 2.0400

 ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป  2.50 2.1250

ระยะเวลา/วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย

12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

อัตราดอกเบี้ยตํ่าสุด-สูงสุด

ธนาคารพาณิชยอื่น

(รอยละตอป/ยังไมหักภาษี)

เงินฝากออมทรัพย
ดอกเบี้ยทบตน

ณ วันจันทรสุดทาย

ของเดือน มิ.ย.และ ธ.ค.

ไมจํากัดยอด 1.25 1.2539 1.4752

* ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป 1.50 1.5056 1.7713
* ตั้งแต 5 ลานบาทขึน้ไป 1.75 1.7577 2.0678

อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

ไมเสียภาษี

อัตราดอกเบี้ย

เทียบเทา

เงินฝากประจํา

* สมาชิกตองรักษาระดับเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทุกวัน มิใหตํ่ากวาท่ีกําหนด จนกวาจะถึงวันจายดอกเบี้ย

กลางป หรือสิ้นปแลวแตกรณี ถึงจะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคาร

ทําการไดเฉพาะ 7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ

ไดเปดบัญชีไวดังนี้

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

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

ธนชาต บํารุงเมือง 214-2-13538-1

ธนชาต อาคารสยามกิตต 044-6-00635-5

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ชื่อบัญชี
“สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

โดยปฏิบัติดังนี้ : เขียนใบฝากที่ธนาคารเขาบัญชีชื่อ 

“สหกรณออมทรพัยจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั จาํกดั”

ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา (ที่ระบุไวขางตน)

และนําสําเนาใบฝากมาที่สหกรณออมทรัพย

เพื่อเขียนใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝากในวันเดียวกัน

วิธีปฏิบัติเชนนี้จะเหมือนวาทานไดนําเงินสดไปฝาก

ที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

ประเภท

สมาชิก
(เร�่มตั้งแต 1 พฤษภาคม 2558)

ดอกเบี้ยเง�นกู ดอกเบี้ยเง�นกูสุทธิเง�นเฉลี่ยคืน

4.75
4.00
3.00

5.00
2.755
2.800
2.850

…  

42.00
30.00
5.00

ประชุมพ�จารณา
การจัดสรรกําไรสุทธิ

3.75 ไมเกิน 60 เดือน(เร�่มตั้งแต 6 ตุลาคม 2560)

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

สหกรณอื่น
ดอกเบี้ยเง�นกู ระยะเวลา

หนวย : รอยละอัตราดอกเบี้ยเงินกู

 นอมศิระกรานกราบเเทบเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร พระผูสถิตบนสรวงสวรรค
ดวยความจงรักภักดี ดวยความรักอาลัย ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได คงอยูเชนนี้ตราบจนชีวิตจะหาไม..

 กราบบังคมลา บาทบพิตร สถิตเเมนสรวง
หทัยดวง จงรักภักดี มิมีสิ้น
กราบพระบาท ทั้งนํ้าตา พราไหลริน
ขอนฤบดินทร เปยมสุขลน บนทิพยวิมาน...

ผศ.นุชนอย สถิรอังกรู โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม



(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)

ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรพัยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จาํกดั

ประธานแถลง

13 ตุลา 2560

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

 ขาวสหกรณฯ ฉบับนี้เปนฉบับพิเศษ จัดทําขึ้นเพื่อถวายความไวอาลัยอยางสุดซึ้งตอในหลวงรัชกาลที่ 9

พระผูเปนที่รัก สุดเคารพสุดศรัทธาของปวงประชาชาวไทย พระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทานทรงมีตอพสกนิกร

ทุกหมูเหลา และประเทศไทย ผานพระราชดํารัส พระราชดําริ และโครงการตางๆ ชางยิ่งใหญมหาศาล ประมาณคามิได 

พวกเราชาวสหกรณจะจดจําจารึกไวตราบนิจนิรันดร

3ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  •



รวมถวายอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ราษฎรนอมจิตสงเสด็จสูฟากฟา

ไทยทั่วหลาอาลัยรักพอหลวง

พระคุณพอจารึกอยูในทรวง

จอมราชันยสถิตสรวงสวรรคเทอญ

มาลัยดอกไมจันทน  จากจิต ถวายพอ

เชิญพอหลวงเสด็จสถิต สูฟา

โครงการพอนิรมิต  ประจักษ  ทั่วแผนดิน

ราษฎรรวมจิตทั่วหลา รวมนอมถวายอาลัย
สุวรรณา  แซเฮง

คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได  
ขาพระพุทธเจา 

“วาสุกรี”
คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 สรวงสรรคสฤษดิ์สิริวิเศษ ปรเมศวรหิรัญราย
ชอชั้นเฉลิมรชตฉาย ฉลุเลื่อมเฉลาพรรณ

 พระอาสนสุวรรณศิวะสุวิทย สุประดิษฐพิสิฐสรรค
องคภูมิพลมหรชัน ธ สถิตเถลิงธรรม

 จวบกาลระทดทุรเทวษ มหเมศวรมโนนํา
กอปรเก็จกําจายกุศลกรรม ธ เสด็จณแดนสรวง

 อาลัยสะอื้นอุระระทด ก็กําสรด ณ แดดวง
เรียงรอยกวินทรจิระกะรวง ฤ จะลบจะลืมเลือน

 กราบแทบพระบาทปริวิสุทธิ์ มหิรุจประดุจเดือน
พิศพักตรพระฉายฤดุจเตือน ก็ตระหนกบรูหาย

 นอมสงเสด็จพระปรมินทร ดุจสิ้นสุรียฉาย
ขอทรงสถิตณรุจิราย ลุสวรรคพิมานรมย

4 •  ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ



 เมือ่วันที ่28 ตลุาคม 2559 มกีารประชมุ

สมชัชาใหญสหประชาชาต ินดัพเิศษเพือ่ถวายสดดุี

และเทดิพระเกยีรตแิดพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สํานักงานใหญ องคการ

สหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา โดย

มีตัวแทนจากภูมิภาคตางๆของโลกขึ้นกลาวสดุดี 

โดยเริ่มจากประธานสมัชชาใหญสหประชาชาติ 

กลาวเปนคนแรก ตามดวยนายบนั ค ีมนู เลขาธกิาร

ยูเอ็นเปนคนที่สองจากนั้นก็มีผู แทนจากชิลี 

ทวีปอเมริกาใต ผูแทนจากคูเวต เอเชียแปซิฟก 
สืบสานโครงการพระราชดําริ โดยมูลนิธิปดทองหลังพระลงไปดําเนินการที่ จ.นาน

ผูแทนจากสหราชอาณาจกัร ยโุรปตะวนัตก ผูแทนจากทวปีแอฟริกา ผูแทนจากสหรัฐอเมริกา และนายวรีชยั พลาศรัย เอกอคัรราชทตู

ผูแทนถาวรไทยประจํายูเอ็น

 ผูแทนแตละภูมิภาคของโลกตางสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 วาทรงเปนกษัตริยนักพัฒนา ทรงสรางสรรค สรางนวัตกรรมตางๆ 

ใหไทยและโลก ทุกคนจะจดจาํพระองควาเปนพระมหากษัตรยิผูย่ิงใหญ แนวพระราชดาํรขิองพระองค ทาํใหโลกเกดิการเปลีย่นแปลง 

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

 เสยีงแซซองสรรเสรญิและเทดิพระเกยีรตใินหลวงรชักาลที ่9 กระหึม่ดงักองโลกในวนันี ้มาจากผลงานทีไ่ดทรงทาํมายาวนาน 

70 ป ตลอดรัชสมัยของพระองค เปน 70 ปแหงการวางฐานรากการพัฒนา เพื่อใหประเทศไทยกาวสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

 สิ่งที่พระองคทรงทํามา 70 ป ลวนเปนสวนหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องคการสหประชาชาติเพิ่งประกาศ

เมื่อเดือนกันยายน ป 2558 วาเปนแนวทางการพัฒนาใหมของโลกในระยะ 15 ปตอจากนี้ไป ดวยเปาหมาย 17 ดาน ไมวาจะเปน

เรื่องการขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ การขจัดความหิวโหยสรางความม่ันคงทางอาหาร สงเสริมความเปนอยูท่ีดีของทุกคน 

สงเสรมิโอกาสการเรยีนรู จัดการน้ําอยางยัง่ยนืและพรอมใชสาํหรบัทกุคน การสงเสรมิการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิท่ียัง่ยนื สงเสรมิ

การใชประโยชนทีย่ัง่ยนืของระบบนเิวศบนบก สงเสรมิสนัตภิาพและการเขาถงึระบบยตุธิรรมอยางเทาเทยีม สรางความรวมมอืระดบั

สากลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนตน

 เมือ่วันที ่28 ตลุาคม 2559 มกีารประชมุ

โลกสดุดีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

“กษัตริยนักพัฒนา (อยางยั่งยืน)”

5ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  •



 ผลงานของพระองคเปนที่ประจักษชัดตอโลกวาแนวทาง

ทีพ่ระองคไดทรงทําใหประเทศไทยคอืแนวทางการการพัฒนาท่ียัง่ยนื

อยางแทจริง หลายโครงการไมไดสําเร็จในทันที ตองทดลองซ้ํา 

ทําซํ้า แตในที่สุด ดวยความมุงมั่น ก็ปรากฏเปนผลงานที่ประชาชน

คนไทยและโลกไดประจักษ

 พระองคมีพระราชดาํรสัใหกาํลงัใจผูทาํงานวา “มเีหมือนกัน 

ที่ทําการทดลองแลวลมเหลว ทางฝายศูนยศึกษาไมควรที่จะอาย

ในความลมเหลว” และ “ในศูนยการศึกษาพัฒนานั้น ทําอะไรไมถูก

แลวกอ็าจเปนอนสุาวรยีของความไมถกู จะไดสงัวรวาทาํอยางนีไ้มได”

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริยุคตนๆ ของพระองค

มแีกนหลัก 3 ประการ คอื 1) การจัดการทรพัยากรนํ้า 2) เทคโนโลยี

อันเรียบงาย 3) การจัดการสิ่งแวดลอมอยางใสใจ

 พระองคมีพระราชดํารัสวา “มีคนบอกวาโครงการ

พระราชดําริแตะตองไมได ขอนี้เปนความคิดที่ผิด เปนความคิด

ทีไ่มถูกตองนกั เพราะหากโครงการพระราชดาํรแิตะตองไมได เมอืงไทย

ไมเจรญิ พระราชดํารนิัน้ก็เปนความคดิของพระราชา ถาความคดิของ

พระราชาแกไขไมได ก็หมายความวาเมอืงไทยมคีวามกาวหนาไมได”

 เปาหมายการพัฒนาเหลานี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไดทรงทํา

เพือ่ใหประชาชนชาวไทยหลดุพนจากความยากจน ยกระดับคณุภาพ

ชีวิตใหเขาถึงระบบสาธารณสุข การศึกษา ตลอดจนการรักษาดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ มาอยางยาวนาน จนเรียกไดวานี่คือการพัฒนา

อยางยั่งยืนที่ผลักดันและพัฒนาจนคุณภาพชีวิตของประชาชน

คนไทยดีขึ้นโดยมีตัวชี้วัดอยางชัดเจน

 ตลอดระยะเวลาการครองราชย พระองคไดทรงเสด็จ

พระราชดําเนินเยี่ยมเยียนทุกจังหวัดของประเทศ ครอบคลุมระยะ

ทางกวา 48,000 กิโลเมตร เปนระยะเวลาหลายตอหลายป เพื่อพบ

ประชาชน เพื่อรับฟงปญหาของพวกเขาและแนวทางแกไข พระองค

ทรงใหประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนาประเทศ ทรงริเริ่ม

โครงการตางๆ สาํหรับคนท่ีขาดแคลนท่ีสดุ แสวงหาคาํตอบของปญหา

ทีป่ระชาชนสวนใหญประสบ ไมวาจะเปนเรือ่งปญหาภยัแลง การตดั

ไมทําลายปา โภชนาการและโรคภัยไขเจ็บ ความใสพระราชหฤทัย

อยางตอเนื่องไดกลายเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ยุคสมัยนี้ใหคํานิยาม

 พระองคทรงปฏิบัติภารกิจทันทีหลังเถลิงถวัลยราชสมบัติ 

โดยทรงเล็งเห็นวาการพัฒนาใหประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง

ไดนัน้ ประชาชนตองมสีขุภาพดี ถาประชาชนไมสามารถเขาถงึบรกิาร

สาธารณสุขได คนแตละรุนจะตดิอยูในวงจรของสขุภาพทีเ่ลวรายและ

ความยากจน ซึง่เปนสิง่ฉดุรัง้ความพยายามในการพฒันาใหประเทศ

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

สงัคม 179 โครงการ การคมนาคมสือ่สาร 164 โครงการ สาธารณสขุ

50 โครงการ และโครงการดานอื่นๆ อีก 390 โครงการ

 พระองคมีพระราชดํารัสวา “การพัฒนาจะตองเปนไป

ตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร

ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศตามสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเรา 

จะไปบังคับใหคนคิดอยางอื่นไมได เราตองแนะนํา เราเขาไป ไปชวย

โดยที่จะคิดใหเขาเขากับเราไมได แตถาเราเขาไปแลว เราเขาไปดูวา

เขาตองการอะไรจริง แลวกอ็ธบิายใหเขาเขาใจหลกัการของการเขาไป

พัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง”

  “บอพวง” แนวทางการบริหารจัดการน้ําตามแนวคิดของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สําหรับใช

ในพื้นที่ของตัวเอง หรือ 4-5 ครัวเรือนที่รวมกันบริหารจัดการนํ้า

กันเอง (โครงการปดทองหลังพระ จ.นาน)

 พระองคทรงเหน็วาการกาํหนดแผนชวยเหลอืคนนัน้มีหนทาง

เดียวคือตองรูจักผูที่ตนจะเขาไปชวยเหลือใหดีเสียกอน ไมมีวิธีลัด

อื่นใดนอกจากนี้ และการรูจักผูคนไมอาจทําไดดวยการทองจํา
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งานวิจัยที่ศูนยวิจัยทําเอาไว ผูที่จะเขาไปพบปะผูคนจริงๆ และ

เรียนรูที่จะชอบเหลาคนที่จะเขาไปชวยเหลือดวย

 ในสมัยกอนดวยภัยคุกคามดานสุขภาพตางๆ ที่ไมมีหมอ

ไมมีโรงพยาบาล อัตราการเสียชีวิตของมารดาสูงกวา 400 คนตอ

การคลอดบุตรที่มีชีวิต 100,000 คน อัตราการเสียชีวิตของทารก

อยูที่ 62 คนตอทารกอายุตํ่ากวา 1 ป 1,000 คน

 ดงัท่ีพระองคทรงต้ังขอสงัเกตไววา “การรกัษาความสมบรูณ

แขง็แรงของรางกายเปนปจจัยของเศรษฐกิจท่ีดแีละสงัคมทีม่ัน่คง และ

เม่ือสุขภาพสมบูรณดีพรอมทั้งรางกายและจิตใจแลว ยอมมีกําลัง

ทําประโยชน สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองได

อยางเต็มที่ ทั้งไมเปนภาระแกสังคมดวย”

 นอกจากนี ้ตอนหน่ึงพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 พระราชทาน

ขอคดิแกผูทาํงานในมลูนธิริาชประชาสมาสยัวา “ในการรกัษาผูปวย 

ตองรักษาใจเขาใหได ตองเขาถงึใจเขา ไมใชความเจบ็ปวดหรอือาการ 

ตองทําใหเขาเห็นวาโรคเรื้อนรักษาได”

 หรือโครงการผลิตนํ้าเกลือที่มีคุณภาพดี ตนทุนเพียง

เส้ียวเดียวของการนาํเขาจากตางประเทศ โดยพระองคทรงพระราชทาน

เงินสวนพระองคจํานวนหนึ่งใหไปคนควาทํานํ้าเกลือขึ้นมาเอง

ในประเทศเปนครั้งแรก และนํ้าเกลือมีคุณสมบัติอยางดีที่สามารถ

ใชไดในราคาถกู เปนรากฐานมาตรฐานอตุสาหกรรมนํา้เกลอืทางดาน

การแพทยมาจนทุกวันนี้

 ทรงรเิริม่ “หมอหมูบาน” มาตัง้แตป 2525 (ปจจบัุนกระทรวง

สาธารณสุขนํานโยบายนี้มาใชอีกครั้ง) มีคลินิกลอยนํ้าไวบริการ

แกประชาชนริมนํ้าที่เขาถึงยาก เปนตน

 จากส่ิงทีพ่ระองคทาํเพือ่โดยเปาหมายของการสรางสขุภาพทีด่ี 

และการเขาถงึบรกิารสาธารณสุข ไดทรงดาํเนนิการมาอยางยาวนาน

ตั้งแตป 2493 จนถึงป 2552 ทําใหประเทศไทยกาวสูเปาหมาย

การพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millenium Development Goals) 

ของสหประชาชาติ

 ป 2543 ประเทศไทยและประเทศตางๆ ทั่วโลกรวม 189 

ประเทศ จงึรวมตวักนัในการประชุมองคการสหประชาชาตทิีม่หานคร

นิวยอรก สหรัฐอเมริกา และเห็นพองตองกันในการตั้งเปาหมาย

การพฒันาทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัสากลทีท่กุประเทศจะดาํเนนิการ

รวมกนัใหไดภายในป 2558 โดยเปาหมายดงักลาวเรยีกวา เปาหมาย

การพฒันาแหงสหสัวรรษ หรอื Millennium Development Goals 

(MDGs) อันประกอบดวย 8 เปาหมายหลัก คือ 1. ขจัดความยากจน

และความหิวโหย 2. ใหเดก็ทกุคนไดรบัการศกึษาระดบัประถมศกึษา 

ขอมูลจากหนังสือ “กลางใจราษฎร 6 ทศวรรษแหงการทรงงาน”

3. สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี 4. ลดอัตรา

การตายของเดก็ 5. พัฒนาสขุภาพของสตรีมคีรรภ 6. ตอสูกบัโรคเอดส 

มาลาเรีย และโรคสําคัญอื่นๆ 7. รักษาและจัดการสิ่งแวดลอม

อยางย่ังยืน และ 8. สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา

ในประชาคมโลก

 เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษท้ัง 8 ขอไดสิ้นสุดลง

ในป 2558 เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการพัฒนา องคการ

สหประชาชาติจึงไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาขึ้นใหมโดยอาศัย

กรอบความคิดทีม่องการพฒันาเปนมิต ิ(Dimensions) ของเศรษฐกจิ

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

กาผดิกาถกูในขอสอบ หากอยูทีก่ารทาํงานและการแกปญหาสารพัด”

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรง

ตระหนักอยูเสมอวา พระราชกรณียกิจดานการพัฒนาของพระองค

น้ันมท้ัีงทีสํ่าเร็จและลมเหลว มไีดและมเีสยี แตโครงการพระราชดําริ

มีจุดมุงหมายคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยไมทําลาย

ความสมดุล คุณคาทางวัฒนธรรม ตลอดจนอัตลักษณของพวกเขา

พระราชกรณียกิจดานการพัฒนาโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง 

ซึ่งเปนเอกลักษณของพระบาทสมเด็นพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชฯ ไดรับการยกยองจากหลายฝายทั่วโลก

การสดุดีของสมัชชาใหญสหประชาชาติครั้งนี้ ยกยองพระองคเปน

กษตัรยินกัพฒันาอยางยัง่ยนืทีย่ิง่ใหญของโลก นบัเปนประวตัศิาสตร

นาประทับใจยิ่งของประชาชนคนไทย
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 การจัดตั้งสหกรณแบบอเนกประสงคตามแนวพระราชดําริ 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร นั้น นอกจากเกษตรกรจะสามารถรวมตัวกัน ชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันไดแลว ยังเปนการปองกันมิใหพอคาคนกลางเขามา

เอารัดเอาเปรียบได เพราะเมื่อรวมตัวกันไดดียอมมีอํานาจในการ

ตอรอง และสมาชกิสหกรณน้ันเองกจ็ะมีความรักใครกลมเกลยีวกนัดี 

หาไมแลวกิจการสหกรณยอมไมสามารถดําเนินการไปไดอยาง

ราบร่ืน และในสวนพระองคพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร นั้น มีพระราชประสงคที่จะใหมีการใช

ระบบสหกรณออกไปใหแพรหลายทั่วประเทศ เพราะวิธีการของ

สหกรณนั้นเองจะเปนรากฐานที่ดีของระบอบประชาธิปไตย

อยางสาํคญั เนือ่งจากสอนใหคนรูจกัรบัผดิชอบรวมกนั ใหมกีารเลอืก

ตวัแทนเขาไปบรหิารสหกรณ ตลอดจนไดรูถงึคณุคาและประโยชน

ที่จะไดรับดวยกันเปนสวนรวม พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช จะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิก

สหกรณกลุมตางๆ เปนประจาํ และแตละครัง้ทีเ่สดจ็พระราชดําเนิน

ไปทรงเยีย่ม ก็จะพระราชทานแนวทางและขอแนะนาํทีเ่ปนประโยชน

ตอการดาํเนนิงานของกจิการสหกรณ อันเปนขวญักาํลงัใจอยางยิง่

แกสมาชิกสหกรณกลุมตางๆ ที่ไดรับพระมหากรุณาพระราชทาน

พระราชดําริและขอแนะนําตางๆ ในการดําเนินงาน

 คนไทยกินขาวเปนอาหารหลักเหมือนคนเอเชียสวนใหญ

ทั่วไป ชาวนาไทยที่ปลูกขาวเปนอาชีพหลักเปนเกษตรกรนั้น

เปนพลเมืองสวนใหญของประเทศ แตชาวนาเองกลับตองซื้อขาว

มาบริโภคในราคาแพง ซึ่งขัดแยงกันกับอาชีพที่ทําอยูเปนอยางยิ่ง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทราบ

ขอเท็จจริงในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงทรงหวงใยตอฐานะความ

เปนอยูของชาวนา และจากการที่พระองคเสด็จพระราชดําเนิน

ไปทรงเยี่ยมราษฎรอยางสมํ่าเสมอ ไดทรงซักถามทุกขสุข รับสั่ง

ถามถงึอาชพี การทาํมาหากนิของราษฎร กท็รงตระหนกัวาชาวนา

สวนใหญมีหนี้ติดตัวเปนประจํา เพราะขาดเงินทุนตองไปกูยืมเงิน

จากนายทนุมาลงทนุปลูกขาว ปใดฝนฟาเปนใจตกตองตามฤดกูาล 

ปนัน้กไ็ดผลผลติด ีถาปใดเกดิภาวะฝนแลงหรอืฝนตกมากไปอทุกภยั 

ปน้ันก็อาจจะเสียหายหมดตัว หรือไมก็อาจจะไดผลผลิตนอย 

ไมสามารถนําผลิตไปจําหนายนําเงินไปชําระหนี้ได และบอยครั้ง

ทีถ่กูเรงรดัหนีส้นิ ประกอบกบัไมมยีุงฉางทีจ่ะจดัเกบ็รกัษาขาวเอาไว

ขายในตอนราคาขาวราคาดี ก็จําเปนตองขายขาวเปลือกไปใน

ราคาถูกตามทีพ่อคาคนกลางจะกําหนด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

“การจัดตั้งสหกรณ
       แบบอเนกประสงค”

จึงมีพระราชดําริวา การที่จะชวยเหลือชาวนาไดก็จะตองทําให

ชาวนาน้ันเขาใจและรูวิธีการรวมกลุมกันในรูปแบบสหกรณ

ทําการสีขาวเปลือกเอง หรือตั้งตัวแทนกลุมทําการสีขาวที่เปน

ผลผลิตของตนสําหรับไวบริโภคในครัวเรือของแตละครอบครัว

ใหพอเพยีงทีจ่ะบรโิภคไดตลอดปเสยีกอนเมือ่มเีหลอืจากการบรโิภค

ในครัวเรือนแลวจึงคอยนําไปจําหนายเปนรายไดของครอบครัว 

แทนที่จะตองนําขาวเปลือกไปจางผูอื่นใหสีให ซึ่งหากดําเนินการ

ตามพระราชดําริไดอยางนี้ก็จะเปนการชวยเหลือชาวนาได

ทางหนึง่ เหตุนีจ้งึโปรดฯ ใหจดัสรางโรงสขีาวตัวอยางข้ึนทีโ่ครงการ

สวนพระองคสวนจิตรลดา เมื่อสรางเสร็จไดเสด็จลง ณ โรงสีขาว

ตัวอยาง ทรงเปดกิจการสีขาวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2514 

โรงสีขาวตัวอยางที่โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ไดมีการ

พัฒนาการกรรมวิธีการสีขาวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอเน่ือง

มาโดยตลอด และไดพฒันาการกรรมวธิกีารสีขาวใหมปีระสทิธิภาพ

มากขึ้นตอเนื่องมาโดยตลอด และไดเปดใหเกษตรกรและผูที่มี

ความสนใจเขาชมกจิการได เพือ่ทีเ่กษตรกรผูสนใจสามารถจะนําเปน

แบบดําเนินการไดเอง ซึ่งเปนการแกปญหาใหชาวนาไดสวนหนึ่ง

สมดังพระราชประสงคที่ไดทรงต้ังพระราชหฤทัยไว ความหวงใย

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรง

มตีอชาวนานัน้เกดิขึน้มานานแลว พระราชดาํรสัทีพ่ระราชทานแก

ผูนํากลุมชาวนาในพิธีเปดการชุมนุมผูนํากลุมชาวนาทั่วประเทศ 

ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2508 

ความตอนหนึ่งวา 

 “...ขาพเจามีโอกาสไดศึกษาและทดลองทํานามาบาง และ

ทราบดวีาการทาํนานัน้มคีวามยากลาํบากเปนอปุสรรคอยูมใิชนอย 

จําเปนตองอาศัยพันธุขาวที่ดี และตองใชวิธีการตางๆดวย จึงจะ

ไดผลเปนลํ่าเปนสัน...ในการชุมนุมครั้งนี้... จึงใครจะขอให

ทานทั้งหลายตั้งใจฟงคําบรรยาย ทําความเขาใจในวิธีการใหมๆ

ใหแจมแจงทุกๆ ขอ...จะไดนําวิชาการใหมๆ นี้ไปใชปรับปรุง

การทํานาของสมาชิกในกลุมใหไดผลดียิ่งขึ้น...” 

 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ทรงทราบ

อยูในพระราชหฤทัยเปนอยางดีวาสังคมไทยของเราน้ันมีรากฐาน

มาจากสงัคมเกษตรกรรม แมในปจจบุนันีส้ภาพของสงัคมไทยท่ีแท

จริงกย็งัคงดาํเนนิอยูเชนนัน้ เพราะประชาชนสวนใหญของประเทศ

กย็งัคงมอีาชพีหลกัในการทาํไร ทาํนา ทาํสวน ปลูกพชืผกั คอืยงัคง
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 “...ที่ทานทั้งหลายไดมีโอกาสไดเขารวมในพิธีพืชมงคล

จรดพระนงัคลัแรกนาขวญัในวันนี ้ซ่ึงถาคดิไปกเ็ปนสิง่ท่ีนาอศัจรรย

เพราะวาทั่วโลกนี้ดูเหมือนจะมีตอเมืองไทยที่มีพิธีของสวนกลาง

เพื่อเปนสิริมงคลแกเกษตร... ชาวเกษตรกรทั้งหลายยอมทราบ

ดีวาความเปนมงคลน้ีสาํคญัยิง่ในการปฏิบติังานของการเกษตร...” 

 ความทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช

ทรงเขาพระราชหฤทัยอยางถองแทวา ประเทศไทยนั้นหากจะ

พัฒนาไปใหถูกทิศทางแลว ก็ควรมุงเนนพัฒนาใหมีความเจริญ

กาวหนาทางดานเกษตรอตุสาหกรรม ทัง้นี ้เพราะจากการท่ีไดเสด็จ

พระราชดาํเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรในภมูภิาคตางๆ ไดทอดพระเนตร

พบวาทั้งสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย

นัน้ เหมาะสมกบัภาคเกษตรอุตสาหกรรมมากกวาภาคอตุสาหกรรม 

ดังนั้นจะสังเกตไดวา เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช พระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมเกษตรกร ก็จะทรงมุงเนน

ท่ีจะแนะนําใหเกษตรเหลาน้ันทําเกษตรกรรมโดยใชหลักวิชาการ

ใหถูกตอง กับทรงแนะนําใหใชเทคโนโลยีพื้นๆที่เหมาะสมแก

เกษตรกรของแตละทองถิน่ โดยใหพึง่พาเทคโนโลยจีากตางประเทศ

ใหนอยทีส่ดุ หรอืถาไมตองพึง่พาเทคโนโลยจีากตางประเทศท่ีจะตอง

อาศยัการนําเขาหรอืทีป่ระเทศไทยเราไมสามารถผลิตหรอืประดิษฐ

ขึ้นใชเองไดเลยก็จะยิ่งเปนการดีจะทรงแนะนําใหเกษตรกรที่เปน

ชาวนาปลูกพืชชนิดอื่นหลังเก็บเกี่ยวขาวในนาแลวเพื่อเปน

การเพิ่มคุณภาพของดินใหดีขึ้น หรือที่เปนเกษตรกรทําไร 

เลี้ยงสัตว ก็ทรงแนะนําใหปลูกพืชชนิดตางๆคละกันไป เพื่อลด

ความเสี่ยงหากพืชชนิดหนึ่งชนิดใดไมไดผล ก็จะยังมีพืชชนิดอื่น

ทีป่ลกูไวทดแทนได และหากเปนไปไดกใ็หเลีย้งสตัวควบคูกนัไปดวย 

อยางนอยกจ็ะไดประโยชนจากมลูสตัวนัน้มาทาํเปนปุยหมกั ปุยคอก 

สาํหรบับาํรงุพชืทีเ่ราปลกู การทาํการเกษตรกรรมอยางทีพ่ระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแนะนําเกษตรกรดังที่กลาวมานี้ เปนการ

ทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพราะหากเกษตรกรยังไมสามารถที่จะ

พัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาไปมากกวานี้ไดเกษตรกรเหลานั้น

ก็จะไมเดือดรอน เพราะยังสามารถทําการเกษตรท่ีพออยูพอกิน

พอใชภายในครัวเรือนของตนตอไปไดและถาไดผลผลิตมาก 

เหลอืจากการกนิการใชในครวัเรอืนแลว กย็งัสามารถนาํไปจาํหนาย

เปนรายไดของครอบครัวตอไป แตถาเกษตรกรรายใดมีความขยัน

หมัน่ศกึษามีการคนควาหาความรูใสตนอยูเสมอๆ คอยตดิตามคอย

ตดิตอสอบถามและมกีารประสานงานกบัเจาหนาท่ีของรฐัทีเ่กีย่วของ

ในเรื่องน้ันๆ ซึ่งมีหนาที่ที่จะใหความชวยเหลือดานการใหความรู

และแนะนําการดําเนินงานตามหลักวิชาการอยูแลว เกษตรกร

รายนัน้กส็ามารถทีจ่ะพฒันาตนเองใหมคีวามกาวหนาขึน้ไปในระดบั

ที่สูงข้ึนไดถึงระดับภาคเกษตรอุสาหกรรมที่สามารถผลิตสินคา

สงออกไปจาํหนายยงัตางประเทศได ดงันัน้การอยูอยางเฉลยีวฉลาด

ตามนัยแหงพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือใช

ดาํรงชพีดวยการทาํการเกษตรน่ันเอง โดยเฉพาะอยางยิง่การปลกูขาว

ซึง่เปนพชืหลกัทีเ่กษตรกรสวนใหญของประเทศยงัคงเปนผูผลติอยู 

ในอดตีขาวเปนสนิคาสงออกทีส่าํคญัในลาํดบัตนๆ ของสนิคาสงออก

ของประเทศไทยท่ีทําเงนิตราเขาประเทศไดปหนึง่ๆ เปนจาํนวนมาก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนัก

ในขอนี้อยางดียิ่งดังที่กลาวมาแลว เหตุนี้จึงสนพระราชหฤทัย

ที่จะศึกษาทดลองปลูกมาตั้งแตป 2504 โดยเสด็จลอง ณ บริเวณ

โครงการสวนพระองคสวนจติรดา เพ่ือทรงหวานขาวในแปลงนาสาธติ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2504 ทําการทดลองปลูกขาวโดยวิธีการ

ใสปุยคอกและปุยเคมีในอัตราสวนตางๆ กัน จากนั้นก็เฝาทอด

พระเนตรการเจริญงอกงามของเมล็ดขาวที่ทรงหวานไว ทรงเก็บ

ขอมูลทุกระยะนับแตเมล็ดขาวเร่ิมงอกจนสามารถเก็บเกี่ยวได 

ตลอดจนถงึการนวดขาว เพือ่จะไดทรงเปรยีบเทยีบไดวาการใสปุย

ใหขาวในอัตราสวนใดจึงจะใหผลผลิตไดมากที่สุด ดังนั้น พระองค

จึงสามารถรับสั่งไดวาทรงเคยทดลองทํานามาบางแลวดังพระราช

ดาํรัสทีไ่ดอญัเชญิมากลาวไวแลวขางตน และตัง้แตป 2505 เปนตนมา

ไดทรงพระกรณุาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานเมลด็พนัธุ

ขาวสวนหนึง่ทีเ่กบ็เกีย่วจากแปลงนาสาธิตจากโครงการสวนพระองค

สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปใชในการพระราชพิธีพืชมงคล

จรดพระนงัคลัแรกนาขวญั ณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม 

และ ณ มณฑลพระราชพิธีทองสนามหลวง พระราชพิธีจรด

พระนงัคลัแรกนาขวญัเปนพระราชพธิเีกาแกสืบเน่ืองมาแตโบราณกาล 

และมีพิธีทํานองเดียวกันนี้อีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย ตอมา

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราชดําริวาพระราช

พธินีีม้แีตพธิพีราหมณ จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ใหเพิม่พระราชพิธพืีชมงคลซึง่เปนพธิทีางพทุธศาสนาผนวกเขาเปน

พระราชพธิตีอเนือ่งกัน รวมเปนพระราชพิธพืีชมงคลจรดพระนงัคลั

แรกนาขวญั นบัวาเปนประเพณทีีสํ่าคัญของชาติอยางหนึง่ทีป่ฏบิตัิ

สืบเนื่องกันมาจนถึงป 2479 แลวก็วางเวนไป จนกระทั่งพระบาท

สมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่9 มพีระราชดาํริ

ใหฟนฟูขึ้นใหมเมื่อป 2503 ใหตองตามโบราณราชประเพณี 

เพื่อความเปนสิริมงคลแกพืชพันธุธัญญาหาร ตลอดจนเปนการ

บาํรงุขวัญและเพิม่พนูกําลังใจแกเกษตรกรซ่ึงเปนประชาชนสวนใหญ

ของประเทศ จึงไดเสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธีนี้

สบืตอมาทกุป และยงัพระราชทานพระมหากรุณาใหบรรดาเกษตรกร

ไดเขาเผาทูลละอองธุลีพระบาทในสวนจิตรลดาเมื่อเสร็จการ

พระราชพิธทีีท่องสนามหลวงดวย เชน เมือ่วันที ่7 พฤษภาคม 2524

ไดพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหผูนํา สหกรณการเกษตร

สหกรณนิคม และสหกรณประมงทั่วประเทศ เขาเฝาทูลละอองธุลี

พระบาท ความตอนหนึ่งวา 
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สติปญญาใครครวญไตรตรองใหดีวา ควรจะทําอยางไรที่ไมเปน

การเกินกําลังของตน คอืไมทําอะไรเกนิตวันัน่เอง ดงันัน้ ในสถานการณ

ปจจุบันท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังถดถอย ผูที่ไมได

เดอืดรอนจากวกิฤตการณนี ้กค็อืผูทีป่ฏบิตัตินตามแนวพระราชดาํริ

มาตั้งแตแรก ท่ีทรงแนะนําใหทําเพ่ือพออยูพอกินพอใชตามกําลัง

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...” 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช นัน้ทรง

มีความหวงใยตอชีวิตความเปนอยูของราษฎรในชนบทเปน

อยางยิ่ง โดยเฉพาะราษฎรที่มีอาชีพทํานาทําไร เลี้ยงสัตว ปลูก

พชืผกั เพราะนบัวนัลกูหลานของราษฎรเหลานีต้างกพ็ากันทิง้ถิน่ฐาน

ภูมิลําเนาเดิมเดินทางเขาไปหางานทําในเมืองใหญ ซึ่งนอกจาก

จะกอใหเกิดปญหาขึ้นในเมืองใหญ เพราะแออัดไปดวยผูคนแลว 

ภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดตางๆ ที่ไมใชเมืองใหญก็พลอย

วางคนทํางานไปดวย เหตุนี้ถาสังเกตใหดีๆ ก็จะพบวาทุกครั้ง

ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยม

เกษตรกรในภมิูภาคใดกต็าม กจ็ะทรงแนะนาํใหเกษตรกรไมใหเกดิ

ความทอถอยในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จะทรงใหกําลังใจ

และโปรดฯ ใหเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของไดเขาไปชวยเหลือใหความรู

ทางวิชาการ สําหรับทําเกษตรกรรมใหไดผลผลิตดียิ่งข้ึนเพื่อที่

เขาจะไดเล้ียงตนเองและครอบครัวไดจะไดไมคิดจะละทิ้งถิ่นฐาน

ท่ีอยูของตน แลวตัง้หนาตัง้ตาแตจะเดนิทางเขาไปหางานทําในเมอืง 

แทนทีจ่ะทาํเกษตรกรรมใหพอมพีอกนิตามอตัภาพของตน ซึง่ไมมี

ทางท่ีจะอดตายไปได ตรงกันขามกับการเขาไปหางานทําใน

เมืองใหญ ท่ีจะมาจากภายนอกได แตการพฒันานัน้ก็จะตองสอดคลอง

กันกับความสามารถที่จะรับไดของบรรดาเกษตรกรและตาม

ความตอการของชมุชนนัน้ๆ ดวย ไมใชไปยัดเยียดใหในขณะทีชุ่มชน

ของตนเขมแข็ง ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทเปนแนวทาง

ใหแกกลุมชาวไรผกัในพระบรมราชปูถมัภ ณ ตาํบลเขาใหญ อาํเภอ

ชะอาํ จงัหวัดเพชรบรุ ีไวเมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2513 ตอนหนึง่วา 

 “...ถาแตละคนมีความขยันหมั่นเพียร ทางราชการและ

ผูมวีชิาอืน่ๆ ทีไ่มใชทางราชการกจ็ะชวย แลวความเดือดรอนตางๆ 

ก็บรรเทาไป ไมใหเปนทุกข...” 

 สําหรับในสวนวิชาการนั้น เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินไป

พระราชทานปริญญาบัตร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร 

เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2522 ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท

ตอนหนึ่งวา 

 “...นักบริหารการพัฒนามีภาระสําคัญในการท่ีจะตองเปน

ผูนําและตัวการควบคุมการพัฒนาบานเมือง ใหเจริญกาวหนา

ไปอยางเหมาะสมถกูตอง สูทศิทางและสภาพท่ีทกุฝายพงึปรารถนา..

จะตองมีความรอบรูและความเขาใจอันกระจางและเพียงพอใน

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เกี่ยวพัน

กับงานที่จะทําทั้งหมด รวมทั้งระบบชีวิตของคนไทย อันไดแก

ความเปนอยู ความตองการ วัฒนธรรม และความรูสึกนึกคิด

โดยเบ็ดเสร็จดวย จังจะทํางานใหบรรลุเปาหมายได...” 

 ในประเทศไทยนั้น ผูที่รูอยางลึกซึ้งถึงสภาพภูมิประเทศ

และภูมิอากาศในแตละพื้นที่ และรูวาในพื้นที่นั้นๆ ควรจะทํา

เกษตรกรรมแบบใดจึงจะเหมาะสมนั้น คงจะไมมีผูใดที่จะรูได

เทาท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา ภมูพิลอดุลยเดช ทรงทราบ

เพราะไดเสด็จพระราชดําเนินไปทั่วทุกภูมิภาคเพื่อทอดพระเนตร

ทุกขสุขของราษฎร จึงทรงทราบเปนอยางดีวาในแตละพื้นที่

มีความแตกตางกันออกไปดวยตามสภาพของทรัพยากรใน

แตละพื้นที่ไดมีความรูถึงความเหมาะสมของการทําเกษตรกรรม

ในพืน้ทีข่องตน พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเลือกสถานที่

ทีเ่หมาะสมแลวจัดตัง้ศูนยศึกษาพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

ขึ้นในภูมิภาคตางๆ รวม 6 ศูนย ไดแก

 1. ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จ.ฉะเชิงเทรา

 2. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ จ.เพชรบุรี

 3. ศูนยศึกษาการพัฒนาอางคุงกระเบนอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ จ.จันทบุรี

 4. ศนูยศกึษาการพัฒนาภพูานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

จ.สกลนคร

 5. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ จ.เชียงใหม

 6. ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จ.นราธิวาส
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 จากพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”  ที่ทรงประกาศตอหนามหาสโมสร

สันนิบาต ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 จนถึง

วันเสด็จสูสวรรค  พระองคไดทรงครองแผนดินโดย “ทศพิธราชธรรม”  คือ จริยวัตร 10 ประการท่ีพระเจา

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.  อกัโกธะ คอืความไมโกรธ หมายถงึ มจีติใจมัน่คง มคีวามสขุมุ เยอืกเยน็ อดกลัน้ ไมแสดงความโกรธ

  หรือความไมพอใจใหปรากฏ

ดําเนินธรรม ตามรอยพระราชา

เรียบเรียงโดย ฉัตรชุลี ชาติปญญาวุฒิ
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 8. อวหิงิสา คอืความไมเบยีดเบยีน หมายถงึ ไมกดขีข่มเหง กล่ันแกลงรังแกคนอืน่ ไมหลงในอาํนาจ ทาํอนัตราย

  ตอรางกายและทรัพยสินผูอื่นตามอําเภอใจ

 9.  ขันติ คือความอดทน หมายถึงการอดทนตอสิ่งทั้งปวง สามารถอดทนตองานหนัก ความยากลําบาก

  ทั้งอดทน อดกลั้นตอคําติฉินนินทา

 10.  อวิโรธนะ คือความเที่ยงธรรม หมายถึงไมประพฤติผิด ประพฤติปฏิบัติตนอยูในความดีงาม ไมหว่ันไหว

  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 เพ่ือประชาชนในทุกเร่ือง ทรงศึกษาหาความรูเปนอันดับแรก โดยทรงคนควา

จากเอกสารตางๆ อยางละเอียด เมื่อพรอมแลวจึงคอยลงมือทํา ทุกคนจึงควรเปนผูรูจริงในการทํางานเพื่อใหผลงาน

เปนที่ยอมรับและบังเกิดผลดีตอทุกฝาย

 2.  มีความอดทน มุงมั่น ยึดธรรมะและความถูกตอง คือ การรูจักอดทน ทําจนเปนนิสัย ไมวาส่ิงดีๆ

ท่ีเขามา ทุกขที่เขามา สุขที่เขามา เราก็รับดวยใจสงบ ไมตื่นเตนหรือกังวลกับส่ิงที่เกิดข้ึน นอกจากนี้ หากเกิดปญหา

เราก็ทําจิตใจใหรูสึกทาทายกับปญหานั้น เห็นปญหาแลวกระโดดเขาใส เปนการทาทายสติปญญา อยากลัว และละลาย

ปญหาจากเรื่องยากเปนเรื่องงาย

 3.  ความออนนอมถอมตน เรียบงายและประหยัด ถือเปนสิ่งสําคัญ เชน นาฬกาขอพระกรของพระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหวั ไมจาํเปนตองราคาแพง แตทรงเนนทีป่ระโยชนของการบอกเวลา ในการพฒันาและชวยเหลอืราษฎร

ทรงใชการแกไขปญหาดวยธรรมชาติ เรียบงายและประหยัด ราษฎรสามารถทําไดเอง หาไดในทองถิ่น และประยุกต

ใชสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาแกไขปญหา โดยไมตองลงทุนสูงหรือใชเทคโนโลยีใหยุงยาก

 4.  มุงประโยชนคนสวนใหญเปนหลัก ตลอดระยะเวลา 60 กวาปที่ทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงยดึถอืประโยชนสวนรวมเปนทีต่ัง้ โดยไมทรงคาํนึงถึงพระวรกายเลยแมแตนอย อยางเชน โครงการเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ 

เปนการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ ที่เปนตัวอยางที่ดี ที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และไมไดละเลยคนสวนนอย 

ที่ตองเสียสละเพื่อสวนรวม เมื่อสวนรวมไดประโยชน คนสวนรวมก็ตองชวยคนกลุมเล็ก ที่เสียสละอยางเต็มที่
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 5. รับฟงความเห็นของผูอื่น และเคารพความคิดท่ีแตกตาง ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดําเนินไปในพื้นที่ตางๆ

ทรงทําประชาพิจารณทุกครั้ง โดยวิธีการของพระองคเปนวิธีที่เรียบงายตรงไปตรงมา โดยจะทรงอธิบายถึงวัตถุประสงค

และผลที่ไดรับ จากโครงการพัฒนากับพสกนิกรที่มาเฝา และจะทรงถามถึงความตองการของประชาชน ความสมัครใจ 

และใหตกลงกันเองในกลุมท่ีจะไดรับประโยชน และกลุมที่ตองเสียสละในขณะน้ันเลย จากน้ันจะทรงเรียกผูนําทองถ่ิน

มารับทราบ ดําเนินการในเชิงบริหารและวิชาการตอไปจนเสร็จสิ้นโครงการ

 6.  มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรงมุงมั่นในเรื่องที่ทรงปฏิบัติมาก 

ทรงงานทุกวันไมมีวันหยุด ซ่ึงผูปฏิบัติหนาที่ตางๆ โดยเฉพาะขาราชการจึงตองมีจิตสํานึกในการบริการ มีความขยัน 

และตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อประชาชน

 7. มีความสุจริตและความกตัญู ทรงแสดงใหประจักษในเรื่องของความกตัญูตอพระราชมารดา และ

ความสจุริตตอแผนดนิ และตอสิง่ตางๆ ทีเ่ปนประโยชนโดยเฉพาะสวนรวม ทรงเตือนใหยดึสิง่นีไ้ว เพราะเปนเรือ่งท่ีจําเปน

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

โทรศัพท 0-2218-0555  โทรสาร 0-2611-7411

ฝายการเงิน ตอ 1501, 1503 

ฝายเงินกู  ตอ 1401, 1806-1811

ฝายเงินฝาก  ตอ 1502, 1802-1805

ฝายทะเบียนสมาชิก  ตอ 1301, 1812-1813

ฝายธุรการ  ตอ 1201-1205

ฝายประชาสัมพันธ  ตอ 1101, 1800

ฝายบัญชี  ตอ 1601-1603

ฝายสินเชื่อและการลงทุน  ตอ 1701-1703

ฝายนิติการ  ตอ 2101-2102

น.ส.สิรภัทร  ทองสงฆ์

นางฉัตรชุลี  ชาติปญญาวุฒิ

นายธนากร  ช่วยวงศ์

นายเรืองศักดิ์ สิทธิสังข์

คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ผูรวมจัดทํา

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร ● 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.)

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯคณะผูจัดทํา

ฝายอาคารสถานที่ฯ  ตอ 2201-2202

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตอ 2001-2004

ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร ตอ 2301-2302

สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ  0-2218-7037

สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร  0-2218-8430

สาขา 3 คณะแพทยศาสตร  0-2256-4488

สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี  0-2218-4913

สาขา 5 คณะครุศาสตร  0-2218-2520

สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร 0-2218-1039

สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร 0-2218-8826

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

คําพอสอน
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1. ความเพียร
 “การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางใน
วนัเดยีว ตองใชเวลา ตองใชความเพยีร ตองใชความอดทน เสยีสละ แตสาํคญั
ที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทํา
มันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรอง
วาการทําใหดีไมครึตองมีความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอน
ในความอดทนของตนเอง”
 พระบรมราโชวาท พระราชทานแกนกัเรียน นกัศึกษา ครู และอาจารย
ในโอกาสเขาเฝาฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2516

2. ความพอดี
 “ในการสรางตัวสรางฐานะนั้นจะตองถือหลักคอยเปนคอยไป
ดวยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะ
และกําลัง หรอืทําดวยความเรงรบี เมือ่มพีืน้ฐานแนนหนารองรบัพรอมแลว 
จึงคอยสรางคอยเสรมิความเจรญิกาวหนาในระดบัสงูขึน้ ตามตอกนัไปเปน
ลาํดบัผลทีเ่กิดขึน้จงึจะแนนอน มหีลกัเกณฑ เปนประโยชนแทและยัง่ยนื”
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วันที่ 18 ธันวาคม 2540

3.  ความรูตน
 “เด็กๆ ทําอะไรตองหัดใหรูตัว การรูตัวอยูเสมอจะทําใหเปนคน
มีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแลว จะสามารถเลาเรียนและทําการงาน
ตางๆ ไดโดยถูกตองรวดเรว็ จะเปนคนทีจ่ะสรางความสาํเรจ็และความเจริญ 
ใหแกตนเองและสวนรวมในอนาคตไดอยางแนนอน”
พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพในหนังสือ วันเด็ก ประจําป 2521

4. คนเราจะตองรับและจะตองให
 “คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให
หมายความวาตอไป และเดีย๋วนีด้วยเมือ่รบัสิง่ของใดมา กจ็ะตองพยายามให 
ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีใหหมูคณะและ
ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนท้ังหลายมีความไวใจซ่ึงกันและ
กันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวยจิตใจที่เผื่อแผโดยแท”
 พระบรมราโชวาท พระราชทานแกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
วันที่ 20 เมษายน 2521

5. ออนโยน แตไมออนแอ
 “ในวงสงัคมนัน้เลา ทานจะตองรกัษามารยาทอนัดงีามสาํหรบั
สุภาพชน รูจักสัมมาคารวะ ไมแข็งกระดาง มีความออนโยน
แตไมออนแอ พรอมจะเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อสวนรวม”
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2496

6. พูดจริง ทําจริง
 “ผูหนักแนนในสัจจะพูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงไดรับความสําเร็จ พรอมทั้ง
ความศรัทธาเชื่อถือและความยกยองสรรเสริญ จากคนทุกฝาย การพูดแลวทํา 
คอื พดูจรงิ ทาํจรงิ จงึเปนปจจัยสาํคญัในการสงเสรมิเกยีรตคิณุของบคุคลใหเดนชัด 
และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและสวนรวม”
 พระบรมราโชวาท ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

7.  หนังสือเปนออมสิน
 “หนังสือเปนการสะสมความรูและทุกสิ่งทุกอยางท่ีมนุษยไดสรางมา ทํามา 
คิดมา แตโบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเปนสิ่งสําคัญ เปนคลายๆ ธนาคาร
ความรูและเปนออมสิน เปนสิ่งที่จะทําให มนุษยกาวหนาไดโดยแท”
 พระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะสมาชกิหองสมดุทัว่ประเทศ ในโอกาส
ที่เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514

8. ความซื่อสัตย
 “ความซือ่สตัยสจุรติเปนพืน้ฐานของความดีทกุอยาง เดก็ๆ จงึตองฝกฝนอบรม
ใหเกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมีประโยชน และมีชีวิตที่สะอาด 
ที่เจริญมั่นคง”
 พระบรมราโชวาท พระราชทานเพือ่เชญิลงพมิพในหนงัสอืวนัเดก็ ป พทุธศกัราช 
2531

9.  การเอาชนะใจตน
 “ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใดๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริง
วาชั่ววาเสื่อม เราตองฝนตองตานความคิดและความประพฤติทุกอยางที่รูสึกวา
ขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทําส่ิงที่เราทราบวาเปนความดี
เปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ ใหไดจริงๆ ใหผลของ
ความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยให
ฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ”
 พระราชดํารัส พระราชทานเพ่ือเชิญไปอาน ในพิธีเปดการประชุมยุวพุทธิก
สมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 2513

ขอมูลจาก http://www.v4king.in.th/index.php/supporter/103


