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ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต

น้อมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้น อันหำที่สุดมิได้
ข้ำพระพุทธเจ้ำ คณะกรรมกำรบริหำร และพนักงำน สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

           

นำยณัฐวัฒน์ ทองอ่อน ร้อยกรอง

เฉกฉัตรแก้ว สิ้นแล้ว เหล่ำทวยรำษฎร์  “ภูมิพล” มหำรำช ชำติเรำสูญ

แผ่นดินเนือง นองน�้ำตำ แสนอำดูร  เสด็จสูง สู่สวรรค ครรลำลัย

ห้วงเวลำ 70 ปี ที่ครองรำชย์   ไทยทั้งชำติ เปี่ยมสุข ดับทุกข์เข็ญ

มำวันนี้ ฟ้ำวิโยก โศกล�ำเค็ญ   ธ ทรงเป็น มิ่งขวัญไทย ไปนิรันดร์

  



28 TPA news

Cover Story

TPA news28

November 2016 ●  No. 239

พระราชประวัติรัชกาลที่ ๙
พระราชประวัติในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพระราชสมภพ การศึกษา การขึ้นครองราชย์ 

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระบรมราชาภิเษก ทรงพระผนวช รวมถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงด้านต่างๆ

ทรงพระราชสมภพ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงพระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช 

กรมหลวงสงขลานครนิทร์ (ต่อมาได้รบัการเฉลมิพระนามาภไิธยเป็น สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร 

อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก) และหม่อมสงัวาลย์ ต่อมาได้รบัการเฉลมิพระนามาภไิธย

เป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น 

(MOUNT AUBURN) รัฐแมสซาชูเซตส์ (MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา
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การศึกษา 
เม่ือพระชนมายุได้ ๕ พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียน 

มาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ  

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนเมียร์มองต์  

(MERRIMENT) เมืองโลซานน์ (LASAGNA) ในปี พ.ศ.๒๔๗๘ ได้ทรง

เข้าศกึษาต่อที ่CEDE NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY 

ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติ และทรงได้รับประกาศ- 

นียบัตร บาเชอลิเย เอ แลทร์ จากการศึกษาดังกล่าว ทรงรอบรู้หลาย

ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ละติน ในระดับอุดมศึกษา

ทรงเข้าศกึษาในแผนกวทิยาศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เมืองโลซานน์ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๑ ได้เสด็จนิวัติกลับประเทศไทย

พร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธริาช พระบรมราชชนน ีและสมเดจ็พระนางเจ้า

พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ทรงครองราชสมบัติ
ขณะที่พระชนมพรรษา ๑๘ พรรษา รัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นครองราชย์เป็น 

พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ ทรงเฉลิม 

พระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรัฐบาลได้แต่งต้ังผู้ส�าเร็จ

ราชการ บริหารราชการแผ่นดินแทนพระองค์ เนื่องจากยังทรงพระเยาว์ และต้องทรงศึกษาต่อใน 

ต่างประเทศ ณ กรุงโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และต่อมาได้ทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์  

เมือ่วนัที ่๑๒ สงิหาคม  ๒๔๙๒ โดยได้พระราชทานพระธ�ามรงค์วงทีส่มเดจ็พระบรมราชชนกหมัน้สมเดจ็

พระราชชนนี

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 

วันที่  ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ ทรงประกอบพิธีราชา 

ภิเษกสมรส กับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ที่วังสระปทุม โดย

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า 

พระราชทานหลั่งน�้าพระมหาสังข์ ทรงจดทะเบียนสมรสตาม

กฎหมายเช่นเดยีวกบัประชาชน และได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์

สิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ 
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พระบรมราชาภิเษก 
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระท่ีน่ังไพศาลทักษิณ ใน 

พระบรมมหาราชวงั เฉลมิพระปรมาภไิธยตามจารกึในพระสพุรรณบฏั

ว่า “พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช มหิตลาธเิบศร 

รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และได้

พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจวาจาว่า “เราจะครอง

แผ่นดนิโดยธรรมเพือ่ประโยชน์สขุของมหาชนชาวสยาม” ในการนีไ้ด้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระ

ราชนิสีริิกติิ ์พระอัครมเหสเีป็น สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนิ ี

วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภมูพิลอดลุยเดช ได้เสดจ็พร้อมด้วย สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรม-

ราชินี ไปยังสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งเพื่อทรงรักษาพระสุขภาพ และ

เสด็จพระราชด�าเนินนิวัติพระนคร เมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๔๙๔ ประทับ 

ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน และพระที่นั่งอัมพรสถาน

ทั้งสองพระองค์มีพระราชธิดา และพระราชโอรส ๔ พระองค์

๑. สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าอบุลรตันราชกญัญา สริวัิฒนา

พรรณวดี ประสูติเมื่อ ๕ เมษายน ๒๔๙๔ ณ โรงพยาบาลมองซัวนี่  

โลซานน์ 

๒.  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ประสูติ

เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ต่อมาทรงได้รับ

สถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 

สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

๓. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา 

กิติวัฒนาดุลนโสภาคย์ ประสูติเมื่อ ๒ เมษายน ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่ง

อมัพรสถาน ภายหลงัทรงได้รบัสถาปนาเป็น สมเดจ็พระเทพรตันราช

สุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช

กุมารี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐

๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร-

ราชกุมารี ประสูติเมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

 

ทรงพระผนวช 
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระปรมิน- 

ทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ได้ทรงพระผนวช ณ วดัพระศรรีตันศาสดาราม 

ทรงจ�าพรรษา ณ พระต�าหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัต ิ

พระศาสนกิจ เป็นเวลา ๑๕ วัน ระหว่างนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ต่อมาจึง 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลนี้ได้ทรงพระกรุณาสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จ

พระบรมชนกนาถขึ้นเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก ทรงสถาปนา สมเดจ็พระราชชนน ีเป็น สมเดจ็พระ-

ศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ  

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ-

วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
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พระราชกรณียกิจ 
ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๒ เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดช พร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปทรงกระชบัสมัพนัธไมตรกัีบประเทศต่างๆ ทัง้ในยุโรป อเมรกิา ออสเตรเลยี และเอเชยี 

และได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรในภมูภิาคต่างๆ ทกุภาคทรงประจกัษ์ใน

ปัญหาของราษฎรในชนบทที่ด�ารงชีวิตด้วยความยากจน ล�าเค็ญ และด้อยโอกาส ได้

ทรงพระวริิยะอตุสาหะหาทางแก้ปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจบุนั อาจกล่าวได้ว่า ทกุหน

ทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัดทุกข์ยากน�าความ

ผาสุก และทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎร ให้ดีขึ้นด้วยพระบุญญาธิการ และ 

พระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศพระองค์

เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะ

เวลาโดยมิได้ทรงค�านึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานโครงการ

นานัปการมากกว่า ๒,๐๐๐ โครงการ ท้ังการแพทย์สาธารณสขุ การเกษตร การชลประทาน 

การพฒันาทีด่นิ การศกึษา การพระศาสนา การสงัคมวฒันธรรม การคมนาคม ตลอดจน

การเศรษฐกจิเพือ่ประโยชน์สขุของพสกนกิรในชนบท ทัง้ยังทรงขจดัปัญหาทกุข์ยากของ

ประชาชนในชมุชนเมอืง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจรอทุกภยั และปัญหาน�้าเน่าเสยีใน

ปัจจุบัน ได้ทรงริเริ่มโครงการการช่วยสงเคราะห์ และอนุรักษ์ช้างของไทยอีกด้วย 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช ทรงตรากตร�าพระวรกายทรง

งานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย แม้ในยามทรงพระประชวร ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชด�าริ

เพ่ือขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกร กลางแดดแผดกล้าพระเสโทหลั่งชุ่มพระพักตร์ 

และพระวรกายหยาดตกต้องผืนปฐพปีระดจุน�า้ทพิย์มนต์ชโลมแผ่นดนิแล้งร้าง ให้กลบั

คืนความอุดมสมบูรณ์นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชตราบจนปัจจุบัน 

แม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกจิ ตัง้แต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นต้นมา กไ็ด้

พระราชทานแนวทางด�ารงชีพแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีใหม่” ให้ราษฎร

ได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบอาชีพอยู่กินตามอัตภาพซึ่ง

ราษฎรได้ยึดถือปฏิบัติเป็นผลดีอยู่ในปัจจุบัน

 

พระอัจฉริยภาพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานความรักอันยิ่งใหญ่

แก่อาณาประชาราษฎร์ พระราชภารกิจอันหนักเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ 

ปรากฏเป็นที่ประจักษ์เทิดทูนพระเกียรติคุณทั้งในหมู่ชาวไทย และชาวโลก จึงทรงได้รับการ

สดุดี และการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์เป็นจ�านวนมากทุกสาขาวิชาการ ทั้งยังมี

พระอัจฉรยิภาพด้านดนตรอีย่างสงูส่ง ทรงพระราชนพินธ์เพลงอนัไพเราะนบัแต่พระเยาว์จนถงึ

ปัจจุบันรวม ๔๗ เพลง ซึ่งนักดนตรีทั้งไทย และต่างประเทศน�าไปบรรเลงอย่างแพร่หลายเป็น

ที่ประจักษ์

นอกจากนั้นยังทรงเป็นนักกีฬาชนะเลิศรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

ทรงได้รับยกย่องเป็น “อัครศิลปิน” ของชาติ นอกจากนี้ยังทรงสร้างสรรค์งานจิตรกรรม และ

วรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ เช่น ทรงพระราชนิพนธ์ แปล

เรือ่ง ตโิต นายอนิทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และพระราชนพินธ์เรือ่งชาดกพระมหาชนก พระราชทาน

คตธิรรมในการด�ารงชวิีตด้วยความวิรยิะอตุสาหะอดทนจนพบความส�าเรจ็แก่พสกนกิรทัง้ปวง 
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พระราชกรณียกิจอันโดดเด่น 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

พระราชกรณียกิจส�าคัญในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นเลิศทางด้านการเกษตร การศึกษา ศาสนา 

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ และอืน่ๆ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตรย์ิทีเ่ป่ียมด้วยพระอัจฉรยิภาพ 

และความสามารถ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด ๗๐ ปีที่ทรงครองราชสมบัติ 

โครงการแกล้งดิน
แกล้งดิน เป็นแนวพระราชด�าริของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ไข

ปัญหาดนิเปรีย้ว จะท�าด้วยการขงัน�า้ไว้ในพืน้ท่ี จนกระท่ัง

เกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนท�าให้ดินเปรี้ยวจัด เมื่อถึงท่ีสุด

แล้ว จะมกีารระบายน�า้ออกแล้วปรบัสภาพดนิด้วยปนูขาว 

จนกระทั่งสามารถใช้ดินในการเพาะปลูกได้
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โครงการปลูกหญ้าแฝก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรง

ศกึษาเร่ืองการใช้หญ้าแฝกในการอนรุกัษ์ดนิ และน�า้จากเอกสารของ

ธนาคารโลกท่ีนาย Richard Grimshaw ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย และ

พระองค์ได้พระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับหญ้าแฝก โดยให้ทรง

ทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน จนปัจจุบันมี

หน่วยงานกว่า ๕๐ หน่วยงาน ด�าเนนิงานสนองพระราชด�ารกิารพฒันา 

และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ส่งผลให้การด�าเนนิงานก้าวหน้ามากขึน้

ตามล�าดับ

โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงให้ความส�าคญักบังานสาธารณสขุเปน็อย่างยิง่ เพราะการทีป่ระชาชนมร่ีางกาย

ที่สมบูรณ์แข็งแรงจะน�าไปสู่สุขภาพจิตท่ีดี และส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีตามไปด้วยในการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎร 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพบว่าราษฎรเป็นจ�านวนมากขาดการดแูลรกัษาในด้านสขุภาพอนามยั ทรงพระราชทานโครงการแพทย์หลวง

พระราชทาน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๐ โดยที่มีการจัดเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิด

มูลค่า และอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

โครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชปรารภว่า การเรียนรู้เรื่องราว และวิชาการสาขาต่างๆ โดยกว้างขวาง จะ

ก่อให้เกิดความรู้ ความคิด และความฉลาด ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดส�าหรับชีวิต ทุกคนควรมีโอกาสที่จะศึกษาเมื่อต้องการ หรือพอใจจะเรียน

รู้เรื่องใดสามารถค้นหาอ่านโดยสะดวก จึงมีพระราชด�ารัสให้จัดท�าสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน จัดขึ้นเป็นรูปเล่ม และบางส่วนได้เผยแพร่

ออนไลน์ อันรวบรวมเนื้อหาจากหลายสาขาวิชา โดยที่ฉบับปกติมีทั้งหมด ๓๗ เล่ม และฉบับเสริมการเรียนรู้มีทั้งหมด ๒๐ เล่ม นับเป็นหนังสือ

ที่มีประโยชน์เกื้อกูลการศึกษาเพิ่มพูนปัญญาด้วยตนเองของประชาชน โดยเฉพาะยามที่มีปัญหาขาดแคลนครู และที่เล่าเรียน 

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
มูลนิธิอานันทมหิดลน้ี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน 

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ.๒๕๐๒ เพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยผู้มีความสามารถทางวิชาการอย่างยอดเยี่ยม มีคุณธรรมสูง 

ได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการจนถึงขั้นสูงสุดในต่างประเทศ เพื่อน�าความรู้กลับมาท�าคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป
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โครงการชั่งหัวมัน
 ด้วยพระมหากรณุาธิคณุของ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทีท่รงมต่ีอเกษตรกรชาวไทยในการพฒันา ส่งเสรมิ

อาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความส�าเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน จึงมีพระราชด�าริให้จัดหาที่ดินเพื่อท�าโครงการ

ด้านการเกษตร ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้ทรงซื้อที่ดิน ๑๒๐ ไร่ใน อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และต่อมากลางปี พ.ศ.๒๕๕๒ ทรงซื้อที่ดินแปลง 

ติดกันเพิ่มเติม ที่บ้านหนองคอไก่ ต�าบลเขากระปุก อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จ�านวน ๒๕๐ ไร่ ทรงพระราชทานพันธุ์มันเทศ งอกออกมา

จากหัวมัน ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้องทรงงานที่พระราชวังไกลกังวล ให้น�ามาปลูกไว้บนที่ดิน และพระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการชั่งหัวมัน 

ตามพระราชด�าริ” เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด และแนวทางให้กับเกษตรกร

บทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานบทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ซึ่งมีการดัดแปลงเล็กน้อยจาก

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๒ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย และพระองค์ทรงแปลเสร็จสิ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๑ จากนั้นพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จดัพมิพ์ในปีกาญจนาภเิษก ทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ ๕๐ ปี ในปีพทุธศกัราช 

๒๕๓๙ ซึ่งมีเนื้อหาอันทรงคุณค่า และมีการพิมพ์เป็นฉบับการ์ตูนอีกด้วย
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โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
พระราชวังของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้นไม่เหมือนวังอื่นๆ ซึ่งหรูหราอลังการด้วยสถาปัตยกรรมอันวิจิตร

งดงาม เพราะที่นี่มีเพียงสิ่งปลูกสร้างเรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอย มีทุ่งนา โรงงาน และโรงเรือนมากมาย แต่กลับดึงดูดผู้คนจํานวนมากจาก

ทั่วประเทศ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้เข้ามาเย่ียมชมทุกปี ทุกคนต่างมาเพื่อดูว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้

ทรงทาํสิง่ใดเพือ่ประชาชนคนไทยบ้าง แล้วจะเหน็ได้ว่าพระองค์ท่านได้ทรงวางแนวทางสูค่วามสขุ และการพฒันาอย่างยัง่ยนืไว้ให้เราหมดแล้ว

“ไม่มีพระราชวังไหนในโลกเหมือนพระตําหนักจิตรลดาฯ ที่เต็มไปด้วยบ่อเล้ียงปลา และไร่นาทดลอง อีกทั้งผองโคนม ผสมด้วยโรงสี 

และโรงงานหลากหลาย จึงพูดได้อย่างเต็มปากว่า ในประเทศไทยไม่มีช่องว่างระหว่างเกษตรกร และพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทํางานอย่าง 

หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินด้วยพระองค์เอง” เบื้องต้น คือ คํากราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของพลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภา 

ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓

สถานที่ในเขตพระราชฐาน พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เป็นจุดกําเนิดของโครงการทั้งสิ้นกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ซ่ึง

พระองค์ได้มพีระราชดาํร ิแล้วทรงใช้ทีป่ระทบัส่วนพระองค์เพือ่ศกึษาทดลองโครงการต่างๆ ตามแนวพระราชดาํรด้ิวยพระองค์เอง เพือ่หาแนวทาง

พฒันา และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้แก่ประชาชน โดยใช้พระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ในการดาํเนนิงานทัง้สิน้ จงึเป็นทีม่าของชือ่ “โครงการ

ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา”

ภายในบริเวณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างโครงการอันหลากหลายในโครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และโครงการกึ่งธุรกิจ 

อาทิ โรงโคนมสวนจิตรลดา โรงนมผงสวนดุสิต และนํ้าผึ้งสวนจิตรลดา เป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกป่า และทํานามาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๔ โดยเริ่มจากในบริเวณสวนจิตรลดา 

เพราะไม่ไกลจากพระตําหนักสักเท่าไหร่ เวลาท่ีทอดพระเนตรจะทรงเห็นได้ชัด แล้วยังมีพระราชดําริว่าการที่ชาวนาปลูกข้าวได้เพียงครั้งเดียว

ต่อปีนัน้ไม่เพยีงพอต่อการบรโิภค จาํต้องพฒันาสายพนัธ์ุข้าวซึง่โตเรว็ ให้ผลผลติสงู และใช้เวลาไม่นาน จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้นาํข้าว

พันธุ์ต่างๆ ทั่วประเทศมาทดลองปลูกในแปลงนาทดลองส่วนพระองค์ ทั้งยังมีการศึกษาวิธีทํานา และการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อบํารุงดิน ก่อน

จะนําความรู้ไปเผยแพร่แก่เกษตรกร

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มุ่งเน้นการดําเนินงานโดยยึดแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
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โครงการฝนหลวง – กังหันน�้าชัยพัฒนา
ในปี พ.ศ.๒๔๘๙ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวัน

ออกเฉยีงเหนอื บริเวณเทอืกเขาภพูาน จหัวดัสกลนคร ทรงสงัเกต

มีปริมาณเมฆมากปกคลุมเหนือพื้นที่ระหว่างเส้นทางบิน แต่ไม่

สามารถรวมตัวเกิดเป็นฝนตก ท้ังท่ีเป็นช่วงฤดูฝน และสภาพ 

พื้นดินแห้งแล้ง ขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร 

ประชาชนประสบความเดือดร้อนแสนสาหัส ด้วยสายพระเนตรที่

ยาวไกล และทรงความอจัฉรยิะของพระองค์ด้วยคณุลกัษณะของ

นักวิทยาศาสตร์ ทรงสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต้น จึงได้มีพระ

ราชดาํรว่ิา จะทรงค้นหาวธิกีารทําให้เกดิฝนตก นอกเหนอืจากการ

ได้รบัจากธรรมชาต ิโดยการนาํเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กบั

ทรพัยากรทีม่อียู ่จนทําให้เกดิมศีกัยภาพของการเป็นฝนให้ได้ หรอืเรยีกว่า “ฝนหลวง” 

หรือ “ฝนเทียม” โดยประยุกต์การวิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้านฝนเทียมจากประเทศ

ต่างๆ เช่นสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอิสราเอล จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ทรงมพีระราชดาํรใิห้สร้างแหล่งกกัเกบ็นํา้ หรอืโครงการ

แก้มลิง เพื่อป้องกันนํ้าท่วม และเก็บนํ้าไว้ใช้ยามหน้า

แล้ง ทรงคิดค้นกังหันนํ้าชัยพัฒนาหรือเครื่องกลเติม

อากาศไปในนํ้า เป็นกังหันนํ้าแบบทุ่นลอย ใช้บําบัดนํ้า

เสียจากแหล่งชุมชนแหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งน้ํา

ทางการเกษตร สามารถปรับระดับนํ้าเสียให้กลับมา

ใช้ได้ในชีวิตประจําวัน จนได้รับการยอมรับจากนานา

อารยประเทศ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
กับพระราชด�าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นอันพอควร 

และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับต่อไป”

พสกนิกรคนไทยทุกหมู่เหล่าคงได้ยินคําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานมา

เป็นหลกัคดิในการดํารงชวีติ ด้วยการตัง้อยูบ่นพืน้ฐานแห่งความพอประมาณ ยึดทางสายกลางในการประกอบสัมมาอาชพี รวมไปถึงการประกอบ

ธุรกิจมาอย่างช้านาน และในปัจจุบัน “ศาสตร์พระราชา” นี้ ได้ถูกยอมรับกันแล้วว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหานานัปการของประเทศไทยได้จริง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแก้ปัญหาความยากจนแร้นแค้นในชนบท จนทําให้ในที่สุดปรัชญาของพระราชาก็ได้รับการยอมรับไปทั่วทั้งโลก

หากย้อนไปยังจุดเริ่มต้นของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เกิดขึ้นจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗  ความว่า...

“...การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นอันพอควร 

และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยก

เศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิด

ความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...”
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ณ ขณะนั้น “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จึงได้ถือเกิดขึ้นตามพระราชดํารัส แต่

การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติหลายคนคงยังไม่ได้รับทราบ และไม่คุ้นเคย ไม่รู้จักว่า

ปรัชญาที่เสมือนดั่งเข็มทิศทอง จะเริ่มต้นแก้ปัญหาสารพันที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ? 

จนกระทั่งมีการพูดถึงกันมากขึ้นในช่วงของการเกิด “วิกฤติต้มยํากุ้ง” หรือวิกฤติการณ์

ทางการเงนิของเอเชยีเศรษฐกจิ เมือ่ปี ๒๕๔๐ ทีม่จีดุกาํเนดิในประเทศไทยก่อนลามไป

ยังประเทศต่างๆ ในขณะนั้น หลังจากพระองค์ท่านพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีงในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๔ ธนัวาคม ๒๕๔๐ เพือ่เตือนใจรฐับาลในขณะนัน้  

ได้หยิบยกแนวคิดดังกล่าวขึ้นมาช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พาประเทศรอดพ้นจาก

อันตราย

ในท่ีสดุ...หลกั “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ได้ถกูนําไปประยุกต์อย่างแพร่หลาย 

โดยเริ่มจากการนําเข้าไปพัฒนาชนบท และภาคการเกษตร เนื่องด้วยประเทศไทยเป็น

ชาติแห่งกสิกรรม แนวทางดังกล่าวจึงสามารถต่อยอดขยายผล จนทําให้เกษตรกรไทย

บางส่วนเร่ิมมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน ซึง่เป็นต้นเหตุของ

ปัญหาหลายประการทั้ง ยาเสพติด และปัญหาโสเภณี ได้อย่างดี

ทั่วโลกให้การยอมรับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงยึดหลักการทรงงานใน

ลักษณะเน้นการพัฒนา “คน” ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่ทรงเลือกว่าเขา

เหล่าน้ันเป็นใคร จึงมิได้มีแต่เพียงปวงชนชาวไทยเท่านั้น ที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ แต่ยังเป็นที่ประจักษ์แก่นานา

ประเทศทั่วโลก ต่างยกย่องสรรเสริญพระเกียรติคุณ และ

ได้น้อมเกล้าน้อมกระ หม่อมถวายรางวัลเกียรติคุณ

มากมาย

โดยเฉพาะเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ นาย

โคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ขอ

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ และทลูเกล้าทลู

กระหม่อมถวายเหรียญ “Lifetime Achievement Award 

on Human Development” ซึ่งเป็นรางวัลความสําเร็จ

สูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ และกราบบังคมทูลว่า 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะ

กับประเทศไทย แต่เป็นประโยชน์กับทกุประเทศทีต้่องการ

สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้  สํานักงานโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติประจําประเทศไทย (ยูเอ็นดีพี) ยังได้จัด

ทํารายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๐ 

เรือ่ง “เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาคน” และเผยแพร่

ไปทั่วโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช เนือ่งในโอกาสมหามงคล

สมยัทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ปี ทาํให้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ชีวิต

ดาํเนนิไปในทางสายกลางทีเ่หมาะสม สอดคล้องกบัวถิี

ความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทย ซึ่งสามารถนํามา

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ
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๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นหนทางการดํารงชีวิตตามหลักศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติ เพราะตาม

ปรัชญาได้ยึดหลักของทางสายกลาง มีความพอเพียง มีความสมดุล และยั่งยืน มาเป็นเข็มทิศของการใช้ชีวิตของประชาชนได้ในทุกระดับ 

รวมไปถึงการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และอาจจะโยงไปถึงการออกนโยบายต่างๆ ของฝ่ายบริหารประเทศก็ได้

โดยกําหนดออกมาเป็นนิยาม “๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข” นั่นคือ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” ที่ต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไข “ความรู้” และ 

“คุณธรรม” ซึ่งปัจจุบันคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) ก็ได้นํานิยามดังกล่าว มาเผยแพร่ให้ประชาชนทุกคนได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อย

หนทางมีชีวิตอยู่รอด
สําหรับองค์ประกอบสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยนิยาม “๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข” นั่นคือ “ความพอประมาณ” หมายถึง 

ความพอดีต่อความจําเป็น และเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม 

สิง่แวดล้อม รวมทัง้วฒันธรรมในแต่ละท้องถิน่ ไม่มากเกนิไป ไม่น้อย

เกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น

ส่วน “ความมเีหตผุล” หมายถงึ การตดัสนิใจดาํเนนิการอย่าง

มีเหตผุลตามหลกัวชิาการ หลักกฎหมาย หลักคณุธรรมและวัฒนธรรม

ที่ดีงาม โดยคํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ “รู้จุดอ่อน จุดแข็ง 

โอกาส อุปสรรค” และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ “รู้เขา 

รู้เรา รู้จักเลือกนําสิ่งที่ดี และเหมาะสมมาประยุกต์ใช้”

ขณะที่ “การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” หมายถึง การเตรียมตัวให้

พร้อมรับผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม  

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อให้

สามารถบริหารความเสี่ยงปรับตัว และรับมือได้อย่างทันท่วงที

อีก ๒ เงื่อนไข นั่นคือ “มีคุณธรรม” ทั้งนี้ บุคคล ครอบครัว 

องค์กร และชมุชมทีจ่ะนาํปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ ต้องนาํ

ระบบคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตมาประพฤติปฏิบัติก่อน  

โดยเริม่จากการอบรมเลีย้งดใูนครอบครวั การศกึษาอบรมในโรงเรยีน 

การส่ังสอน ศีลธรรมจากศาสนา ตลอดจนการฝึกจติ ข่มใจของตนเอง 

และ “ใช้หลักวิชา-ความรู้” โดยนําหลักวิชา และความรู้เทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาใช้ ทัง้ในขัน้การวางแผน และปฏบิติั ด้วยความพร้อมกบั

ดําเนินชีวิตด้วยความเพียร ความอดทน มีสติ ปัญญา และความ

รอบคอบรอบรู้ และระมัดระวัง

การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้น้ัน ไม่ได้

จํากัดวงแค่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ช่วยคนจน หรือการสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในชนบทเท่านั้น เพราะในปัจจุบัน

ปรัชญาอันทรงคุณค่านี้ ยังถูกนํามาบรรจุเป็นทิศทางการบริหาร

เศรษฐกิจมหภาคของประเทศ หลังจากได้อัญเชิญ “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานําทางในการจัดทําแผนพัฒนา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทางสายกลาง

พอประมาณ

ความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

น�าไปสู่

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ ที่อยู่ในระยะการพัฒนาตั้งแต่

ปี ๒๕๔๕-๒๕๔๙ เร่ือยมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับปัจจุบัน ฉบับที่ 

๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมทั้งได้เสริมสร้างความเข้าใจไปยังภาคส่วน

ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นคุณค่า และน้อมนําไปประยุกต์ใช้

ในวิถีชีวิตด้วย

นอกจากนี้ สศช. ยังได้จัดทําเป็นชุดความรู้เพื่อให้ทุกคน

สามารถนําหลักปรัชญามาใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได้ 

ตัง้แต่ความพอเพยีงระดบับคุคล และครอบครวั มุง่เน้นให้บคุคล และ

ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท้ังทางกาย และทางใจพึ่งพา

ตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ทําอะไรเกินตัว ดําเนินชีวิตโดยไม่

เบยีดเบยีนตนเอง และผู้อ่ืน รวมทัง้ใฝ่รู ้และมกีารพฒันาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงในอนาคต และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ในที่สุด

ยกตวัอย่าง หาปัจจยัสีม่าเลีย้งตนเอง และครอบครวัจากการ

ประกอบสัมมาชีพ รู้ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประหยัด แต่ไม่ใช่ตระหนี่ 

ลด-ละ-เลกิ อบายมขุ สอนให้เดก็รูจ้กัคณุค่า รูจ้กัใช้ และรูจ้กัออมเงนิ 

และสิง่ของเคร่ืองใช้ ดแูลรกัษาสขุภาพ มกีารแบ่งปันภายในครอบครวั 

ชุมชน และสังคมรอบข้าง รวมถึงการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และ

การอยูร่่วมกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

ต่อมา...เป็นความพอเพยีงระดบัชมุชน คนในชมุชนมกีารรวม

กลุ่มกันทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยเหลือเก้ือกูลกันภายในชุมชน

บนหลกัของความรูรั้กสามคัค ีสร้างเป็นเครอืข่ายเชือ่มโยงกนัในชมุชน 

และนอกชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ องค์กรการเงินสวัสดิการชุมชน 

การช่วยดแูลรกัษาความสงบความสะอาด ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 

รวมทั้งการใช้ภูมิป ัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือสร้าง-

เสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง

ภาคธุรกิจต้องรู้จักพอเพียง 
ส่วนความพอเพยีงในภาคธรุกจิเอกชน จดัเป็นส่วนสาํคัญกบั

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สามารถน้อมนําหลักมาใช้ประกอบธุรกิจได้

ด้วยการดําเนินธุรกจิทีห่วงัผลประโยชน์หรอืกําไรในระยะยาวมากกว่า

ระยะสั้น แสวงหาผลตอบแทนบนพื้นฐานของการแบ่งปัน มุ่งให้ทุก

ฝ่ายทีเ่กีย่วข้องได้รบัประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทัง้ลูกค้า 

คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานขณะท่ีการขยายธุรกิจต้องทําอย่างค่อย

เป็นค่อยไป รวมท้ังต้องมคีวามรู ้และเข้าใจธรุกิจของตนเองรูจ้กัลกูค้า 

ศึกษาคู่แข่ง และเรียนรู้การตลาดอย่างถ่องแท้ ผลิตในสิ่งที่ถนัด และ

ทําตามกําลังสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่าง และพัฒนาคุณภาพ

ผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง มกีารเตรยีมความพร้อมต่อการเปลีย่นแปลง

ทีอ่าจเกิดขึน้ ทีส่าํคัญต้องมี “ความซื่อสัตย์” รับผิดชอบตอ่สงัคมและ

ป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ท่ีสาํคญัต้องสร้างเสรมิความรู ้และ

จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

แปรศาสตร์พระราชาแก้ยากจน 
อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นผลได้ชัดกับการน้อมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงไปต่อสูกั้บความยากจน ทีเ่ป็นปัญหากัดกินประเทศ

มาแสนนาน โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ซึ่ง

ถูกตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี ๒๕๕๒ เพื่อให้เป็นองค์กรที่เข้า

มาช่วยแก้ปัญหาความยากจนของคนชนบท ก็ได้เริม่งานการพลกิฟ้ืน

ชีวิตคนจน ให้ค่อยๆ มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว แบบค่อยเป็นค่อยไป 

ด้วยการแปรศาสตร์พระราชา อย่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช มาสู่ขั้นตอนการปฏิบัติให้เห็นผลเกิดขึ้นจริง โดยเริ่มต้น

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบใน ๕ จังหวัดนําร่อง ที่มีปัญหาความยากจนอยู่

มาก คือ จังหวัดน่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ เพชรบุรี และอุทัยธานี  

ด้วยการใช้วิธี “ระเบิดจากภายใน”

ทั้งนี้หลักการทํางาน คือ ต้องเป็นโครงการที่เกิดจากความ

ต้องการของชาวบ้านจริงๆ โดยขอให้ทุกคนลุกขึ้นมาร่วมมือกันทํา 

จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ และการลงมือทํา ซึ่งอาศัยความ

ร่วมมอืของชาวบ้านมาร่วมกนัทาํงาน และต้องมรีะบบบรหิารจดัการ

อย่างชัดเจน พร้อมกับดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม สุดท้าย...จะมี

ระบบติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันการดําเนิน

โครงการในพื้นที่ต้นแบบ ประสบความสําเร็จ และสามารถแก้ไข

ปัญหาความยากจนได้เป็นที่เรียบร้อยด้วยศาสตร์พระราชาอย่าง

แท้จริง

“ศาสตร์ของพระราชา” ครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงพระวิริย 

อุตสาหะที่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  

ทรงทุม่เทพระสตปัิญญาตรากตรําพระวรกายเพือ่ค้นคว้าหาแนวทาง

การพัฒนาให้พสกนิกรคนไทยทั้งประเทศ มีความร่มเย็นเป็นสุข

สถาพรยั่งยืนนาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่ได้

พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยตลอดเวลามากว่า ๕๐ ปี  ด้วยเหตุนี้

คําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงได้ฝังอยู่ในจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
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๗๐ ล้านไทย ร�่าไห้ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

พสกนิกรทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลมาร่วมเข้าเฝ้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยในพิธีอันเชิญพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช จากโรงพยาบาลศริริาช ไปยงัพระบรมมหาราชวงั ณ ประตวูเิศษไชยศร ีถนนหน้าพระลาน 
และตลอดเส้นทาง บรรยากาศเป็นไปอย่างเศร้าโศก 
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