
โครงการรณรงค์น้อมนำ  พระราชดำรัส  พระบรมราโชวาท  พระราชดำร ิ
แนวทางการทรงงานและพระราชปรัชญา 

สู่สถาบันการศึกษา สู่พสกนิกรชาวไทยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อ
น้อมนำมาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ สนองพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 

ความเป็นมาคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท สนองแนวพระราชดำร ิ 
ได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก  ฯพณฯ  องคมนตรี พลอากาศตรี กำธน  สินธวานนท์   เป็นประธานใน
การ ก่อกำเนิดองค์กรขึ้น  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2543   ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรง
ห่วงใยทุกข์สุขพสกนิกรโดยถ้วนหน้า  เสด็จ ฯทรงงานพัฒนา พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกร 
และเกษตรกรผู้ยากไร้    แม้ในถิ่นทุรกันดารอย่ามิทรงคำนึงถึงความยากลำบากพระวรกาย   
 

ด้วยพระบารมีอันไพศาล    ด้วยพระปรีชาสามารถ  พระสติปัญญาอันสูงส่ง  ด้วยสายพระเนตร
อันยาวไกล  ทรงดำรงพระองค์มั่นในธรรม พร้อมทั้งทรงเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่     
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จเถลิงถวัลย์ราชย์สมบัติ      ทรงครองแผ่นดินตลอดระยะเวลา
อันยาวนานด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่   ในพระปฐมบรมราชโองการ   “เราจักครองแผ่นดินโดย
ธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  ประชาชนชาวไทยและประเทศไทยได้เป็นอยู่อย่าง
สุขสันติร่มเย็น    นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่ปวงพสกนิกรชาวไทยโดยถ้วน
ทั่ว     ด้วยซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่สุดประมาณ   คณะผู้เกษียณอายุทั้งภาค
ราชการและภาคประชาชนจำนวนหนึ่ง  ซึ่งหลายท่านได้เคยทำงานในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ    อุดมด้วยความรู้ ประสบการณ์และอุดมการณ์        จึงได้ก่อตั้งคณะทำงาน ฯ นี้ขึ้น   
เพื่อไดม้ีโอกาสปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท    และงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   
สนองพระมหากรุณาธิคุณ   โดยยึดมั่นสนองแนวพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระราชดำริ ฯ  
เป็นที่ตั้งเป็นสำคัญ  
 

คณะทำงานร่วม ฯ   ได้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาหมู่บ้านชนบทสืบมาและต่อมาได้ ดำเนนิงาน
โครงการรณรงค์สร้างฝายต้นน้ำลำธารและแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีรณรงค์ขึ้นเป็นครั้ง
แรก เมื่อวันที่ 6  เมษายน 2547 ณ พื้นที่ ตำบลห้วยงู อำเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่  และเมื่อปี
2548 คณะทำงานร่วมฯได้ร่วมปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรวุฒิอาสาธนาคารสมอง 

 
      ๒ 



จังหวัดเชียงใหม่เรื่อยมาในการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ดังกล่าว หลายภาคหน่วย ทั้งภาครัฐ   และ
ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา  ข้าราชการ  ทหาร  ตำรวจ  และแม้พระสงฆ์ ได้เข้าร่วมโครงการ ฯ  
ได้รับผลสำเร็จด้วยดีได้ด้วยพลังแห่งความจงรักภักดีและด้วยพลงัแห่งสำนึกในพระมหากรุณาธิค ุ แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรง
ห่วงใยพสกนิกรในปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหาอันเป็นผลกระทบจากการที่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ถูกทำลายลงอย่างมาก        พสกนิกรชาวไทยที่ได้ทราบและเข้าใจโครงการพระราชดำริ
นี้โดยแนวทางการรณรงค์  อันเป็นการร่วมแรงร่วมใจของทุกหมู่เหล่าและทุกภาคส่วนทั้งภาค
ประชาชนและภาคราชการร่วมกันปฏิบัติงานสนองแนวพระราชดำริ ได้น้อมนำไปปฏิบัติกันเองอย่าง
กว้างขวางในพื้นที่ภาคเหนือ และพื้นที่อันเป็นต้นน้ำลำธาร  โดยยึดหลักปฏิบัติ  อาศัยวัสดุแห่งพื้นที่นั้น 
ๆ มิต้องตั้งงบประมาณของรัฐมาดำเนินการโดยเฉพาะ  มิต้องให้สิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐ   ใช้
ปัญญา  ใช้วัสดุในพื้นที่ และยึดมั่นใน  พระราชดำรัส  พระบรมราโชวาท   พระราชดำริ  แนว
ทางการทรงงานและพระราชปรัชญา   และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลัก  ใช้งบประมาณจากการรวม
ทุนบ้างในการจัดหาอาหารและน้ำดื่ม       การปฏิบัติงานโครงการรณรงค์สร้างฝายต้นน้ำลำธารและ
แฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อมาร่วมกับองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ  เช่น พี่น้อง
ประชาชน องค์กรอาสาสมัคร องค์กรภาครัฐ  องค์กรภาคประชาชน พระสงฆ์ ศาสนิกต่างๆ ลูกเสือ
ชาวบ้าน นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียน  ประถม มัธยม มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ซึ่งได้น้อมนำไปเป็น
กิจกรรมนักศึกษา ข้าราชการตำรวจ กองพลทหารราบที่ 7 มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ  กองพัน
ทหารม้าที่ 1 กองกำลังผาเมืองและกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 3 ในขณะนั้นได้จัดประชุมมอบ 
หมายให้หน่วยงานภายใตก้องทัพภาคที่ 3 น้อมนำไปปฏิบัติสนองพระมหากรุณาธิคุณฯ อันยิ่งใหญ ่
  

ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 นั้นเอง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเห็นคุณค่าและอรรถ 
ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ใน  พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท  พระราชดำริ แนวทางการทรงงานและ
พระราชปรัชญา      แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแก่
ปวงชนชาวไทย  หากปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจริงจัง    
จะทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไป   อย่างเต็มประสิทธิภาพ  เป็นไปอย่างถูกทาง  อย่างถูกต้อง   และ
เที่ยงธรรม        ประเทศและสังคมเกิดความสันติสุข      พสกนิกรชาวไทยได้รับความเป็นธรรมโดย
ถ้วนหน้าอย่างแท้จริง   และนับเป็นเรื่องจำเป็นยิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกคน  จักต้องน้อมนำพระ
มหากรุณาธิคุณเป็นลน้พ้น ดังกล่าวมาศึกษา  ให้กระจ่างแจ้งถ่องแท้    แล้วน้อมนำไปประพฤติ
เป็นวัตรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ   โดยถ้วนทั่ว ประเทศชาติจะสงบสุขร่มเย็น  จะเป็นคุณต่อตนเอง
และต่อประเทศชาติ อย่างใหญ่หลวง ประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืน  ๆ  เป็นการสนองพระ
มหากรุณาธิคุณอันยิง่ใหญ่แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และเป็นแนวทางหลักที่จะ 

 
      ๓ 



แก้ปัญหาของชาติ และแม้ของโลกในขณะนี้ได ้      คณะทำงานร่วม ฯ จึงมีความมุ่งมั่นขยายผล
โครงการรณรงค์น้อมนำ        พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท   พระราชดำริ   แนวทางการทรง
งานและพระราชปรัชญา  อันเป็นแนวทางแห่งธรรม สู่สถาบันการศึกษา สู่พสกนิกรชาวไทยทุก
ภาคส่วน  ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้กว้างขวาง  เพื่อประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ  อันจะเป็นคุณ
ใหญ่หลวงต่อประเทศชาติต่อแผ่นดิน           ต่อมา คณะทำงานฯ ได้นำโครงการ ฯ เสนอต่อสำนัก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้รับโครงการ ฯ บรรจุไว้ในโครงการ
บัณฑิตอุดมคติไทยของมหาวิทยาลัย ฯ     ซึ่งโครงการบัณฑิตอุดมคติไทยนี้       เป็นโครงการภายใต้
ระเบียบแห่ง  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาต ิ  ที่ครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ    และโดยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เป็นแม่ข่ายโครงการบัณฑิตอุดมคติไทย  ของ
มหาวิทยาลัยใน 17 จังหวัดภาคเหนือ    โครงการรณรงค์  น้อมนำ พระราชดำรัส  พระบรมราโชวาท  
พระราชดำริ ฯ  จึงเข้าสู่  50  สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ  อันเป็นผลหลังการประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2553 
                           

อันโครงการรณรงค์น้อมนำ พระราชดำรัส ฯ   นี้จักต้องขยายให้กว้างขวาง เพื่อนำไปประพฤติ
ปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั่วประเทศ     จะเป็นผลดีเลิศต่อการพัฒนาประเทศชาติ   พระราชดำรัส พระบรม
ราโชวาท พระราชดำริ แนวทางการทรงงานและพระราชปรัชญา แห่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  หากน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ  จะก่อให้เกิดสติ ปัญญา  เกิดคุณธรรม     การพัฒนา
ประเทศเป็นไปอย่าถูกแนวทาง  ประเทศชาติและสังคมมีคุณธรรม     ประชาชนได้รับความเป็นธรรม 
ประเทศชาติมีสันตสิุขร่มเย็น       อันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดต่อปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่
เหล่า      ซึ่งพสกนิกรทั้งปวงจักต้อง  น้อมรำลึก  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสนองพระ
มหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ตลอดชั่วกาลนาน         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย   ใน
ภาวะสังคม คุณธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกร  โดยถ้วนทั่ว   จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทาน  พระราชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แก่พสกนิกร   เพื่อได้น้อมนำไปปฏิบัติ
แก้ปัญหาของตนและแก้ปัญหาของชาติ      อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น  
และพระราชทานพระราชดำรัสถึงความสำคัญของเรื่องนี้ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือน
รากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน  เปรียบเสมือนเสาเข็มที่รองรับบ้านเรือน     ตัว
อาคารไว้นั่นเอง    สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม   แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม   และ
ลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”  นับเป็นการพระราชทานปัญญาและสติแด่พสกนิกรชาวไทย  ให้เกิดความ
มั่นคงในการดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศ      นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้   พระ
ราชดำรัส  พระบรมราโชวาท พระราชดำริ  แนวทางการทรงงานและพระราชปรัชญา  แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นปัญญาอันทรงคุณค่ายิ่งของแผ่นดิน  ซึ่งครอบคลุมต่อการ 

 
      ๔ 



แก้ปัญหาต่าง ๆ ของชาติซึ่งเป็นอยู่ในขณะนี้ได ้  ควรที่พสกนิกรทุกคนทุกหมู่เหล่าทั้งภาคประชน
ภาครัฐและรัฐบาลจักน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  จะเป็นคุณมหาศาล  เป็นรากฐาน
ความมั่นคงแก่ชีวิตของตนเองและแก่ความมั่นคงของประเทศชาติโดยรวม และด้วยมิน้อมนำมาประ 
พฤติปฏิบัติเป็นนิจ   บ้านเมืองจักมิมั่นคง สงบสุขร่มเย็น 
 

พระมหากษัตริยาธิราชย์เจ้าทุกพระองค์   แห่งพระราชอาณาจักรสยาม    เมื่อทรงรวบรวมผืน
แผ่นดินเป็นพระราชอาณาเขตแล้ว  ทรงปกป้องเอกราชและอธิปไตยอย่างมั่นคง  ทรงปกครองและทรง
ครองแผ่นดินโดยหลักแห่งธรรม หลักแห่งคุณธรรม     ทรงสร้างรากฐานความมั่นคงของชาต ิ ของ
แผ่นดิน  สืบทอดมาจวบจนรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา   เมื่อเสด็จเถลิงถวัลย์
ราชย์สมบัติ  ด้วยพระราชปณิธานอันมั่นคงแห่งพระปฐมบรมราชโองการ 
 

“เราจักครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
 

ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยและผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร จึงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสืบ
มาจนปัจจุบัน    เราจักต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่  แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
และปวงพระบูรพมหากษัตริยาธิราชย์เจ้าทุกพระองค์  และจำเป็นต้องเรียนรู้ศึกษาประวัตศิาสตร์ 
ความเป็นมาของชาติเรา อันเป็นรากเหง้าของเรา เพื่อเป็นรากฐานอันแข็งแรง  ที่จะพัฒนาประเทศ
อย่างมั่นคงยั่งยืนไปในอนาคต  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสำคัญ  ได้รับการยอมรับเป็นประเทศ
สำคัญหนึ่งในโลก  เรามีภาษาพูดและเขียนเป็นของตนเอง มีเอกราชและอธิปไตยอันไดร้ับการปกป้อง
มาตลอดระยะเวลา อันยาวนาน เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่  ที่ทรง
ได้รับการยกย่อง   ว่าทรงเป็นเลิศ  ทรงเป็นที่ชื่นชมจากทั่วโลก  สหประชาชาติได้น้อมเกล้า ฯ 
ถวายราชสดุดีและรางวัล ในความล้ำเลิศในพระราชปัญญา ในพระราชปรีชาอันสงูส่ง และในพระ
มหากรุณาธิคุณไพศาล ที่ได้ส่งผลเป็นคุณไพศาลสุดคณานับต่อมนุษย์ชาตินานัปการ แด่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา  นับเป็นสิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า   มีความปีติยินดีโดย
ถ้วนหน้า  และจำต้องตระหนัก  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้น   และจักต้อง
สมานสามัคคีร่วมกันสนองพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่สุดประมาณ  ประเทศจะก้าวไกล  มั่นคงมี
สันติสุข ยั่งยืนมิเสื่อมสลายได ้
 

  แต่สภาพสังคมของประเทศในขณะนี้  เปรียบเสมือนเรากำลังมองไม่เห็นเสาเข็มของ
ประเทศชาติของเราและกำลังลืมเสาเข็ม อันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศชาต ิ การแตกแยก
ความสามัคคีของชนในชาติ  การคดโกง ทุจริตคอรัปชั่นทั้งในภาคราชการและภาค 
 
      ๕ 



ประชาชนกระทำอย่างเป็นขบวนการ  อย่างไร้สำนึกทางคุณธรรม เห็นสิ่งผดิเป็นถูก  ไร้สำนึกว่าได้
กระทำการอันเป็นการประทุษร้ายต่อชาติบ้านเมืองอันเป็นแผ่นดินที่อยู่ที่อาศัยของตน  ซึ่งอาจทำ
ใหบ้้านเมืองสูญสลายได้  นับได้ว่าความมั่นคงของประเทศชาติกำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงภยันตราย
อย่างมหันต์  ในการลำดับประเทศที่มีการทุจริตคอรัปชั่นสูงของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนั้น  
ประเทศไทยอยู่ในลำดับต้น ๆ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและรัฐบาลแห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควรแก้ไขโดยด่วน  สำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรเห็นเป็นวาระสำคัญของชาติและ บรรจุแผนแก้ไขปัญหานี้
อย่างจรงิจัง ไว้ในแผนพัฒนาประเทศ   ควรพิจารณาเพิ่มคำว่า  คุณธรรม    ไว้ในชื่อของสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเป็นทีต่ระหนักถึงความสำคัญ แก่ประชาชนชาว
ไทยโดยถ้วนทั่ว   เพื่อทุกภาคส่วนนำไปแก้ไขอย่างจริงจัง   ชาติบ้านเมืองจึงจะมิเสื่อมเสียไป
กว่านี ้
พร้อมอีกทั้งปัญหายาเสพติด  ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธาร อันเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่ายิ่งของชาติ ซึ่งเมื่อถูกทำลายไปแล้วจะยากยิ่งที่
จะนำหวนกลับคืนได ้    และย่อมจะนำมาซึ่งภัยพิบัตินานาประการมาสู่มนุษย์   รวมทั้งปัญหา
ผู้ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาและด้านสังคม ได้รับความไม่เป็นธรรม   ล้วนมาจากปัญหา
ประชาชนในชาติจำนวนไม่น้อย  ทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ ขาดคุณธรรมในตน    
ประชาชนในชาติเกิดความแตกแยกขาดสามัคคี ขาดความตระหนักและสำนึกว่า ชาติบ้าน 
เมืองขณะนี้ขาดความมั่นคงและตกอยู่ในมหันต์ภัยร้ายแรง  ชาติจะตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเป็น
ทาสทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ชาติอื่น  ประเทศชาติจะขาดความสงบสุขร่มเย็น   ดังพระ
บรมราโชวาทแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประกาศนียบัตร 
และอนุปริญญา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๑๒ ความว่า    

 
 “ทุกคนมีชาติบ้านเมืองเป็นที่เกิดที่อาศัย   ทุกคนจะมีความสุขความเจริญได้  ก็เพราะ

บ้านเมืองเป็นปรกติมั่นคง ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วน
ของตนด้วย  ผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัว เบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวม  ย่อมบั่นทอนทำลาย
ความมั่นคงของประเทศชาติ  และในที่สุด ตนเองก็จะเอาตัวไม่รอด ขอให้ทุกคนเตรียมกาย
เตรียมใจ ทำงานเพื่ออนาคตของชาติไทยเราต่อไป”      
จึงมิควรที่ท่านทั้งหลาย เหล่าบัณฑิตและผู้ทรงปัญญาตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทั้งปวงจะนิ่ง

นอนใจ และทอดธุระสำคัญของประเทศชาติ  ไม่ควรรีรอจนเกินแก้ ควรเกิดความตระหนักรู้ ควรที่
ทุกฝ่ายทุกภาคหน่วย จักมีความตระหนัก จักได้รวมพลังสามัคคีหันมาร่วมมือกัน ก่อให้เกิด       
สติยั้งคิดและเกิดปัญญาและคุณธรรมแก่ตนเองเสริมสร้างเสาเข็มอันเป็น 
 

      ๖ 



รากฐานสำคัญของประเทศชาติให้มั่นคง  โดยน้อมนำ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท 
พระราชดำริ ตลอดจนแนวทางการทรงงานและพระราชปรัชญา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยไว้ตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนาน   มาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ  โดยถ้วนทั่ว  อันนับเป็นการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นรูปธรรม  จะแก้ปัญหาของชาติขณะนี้ได้  ประเทศจะมี
สันติสุขร่มเย็น มั่นคงยั่งยืนนาน สู่ลูกสู่หลานในอนาคต 

 
และหากพิจารณา พินิจ พิเคราะห์ ด้วยธรรมและปัญญาอย่างถ่องแท้แล้ว  ก็เห็นได้ว่า พระ

ราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระราชดำริ แนวทางทรงงานและพระราชปรัชญา แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  คือ หัวใจ ของการพัฒนาประเทศ  เพราะเป็นการพัฒนาคน  
จากภายใน   ด้วยแนวทางแห่งธรรม, แห่งคุณธรรม  ประเทศจะพัฒนาอย่างมั่นคง สันติสุข 
ยั่งยืน ตลอดกาลนาน, ควรที่รัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ราชการ  ภาครัฐ   ภาค
ประชาชน  พสกนิกรชาวไทย  ทุกองค์กร  ทุกภาคส่วน  จักได้น้อมนำไปประพฤติเป็นวัตร
ปฏิบัติ  อันเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณอัน
ยิ่งใหญ ่ อันจะเป็นคุณต่อประเทศชาติและชาวไทยอย่างมหาศาล 

              
            ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
 
 
โครงการรณรงค์น้อมนำ  พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท  พระราชดำริ  แนวทางการทรงงาน 

และพระราชปรัชญา  สู่สถาบันการศึกษา  สู่พสกนิกรชาวไทยทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน   เพื่อน้อมนำมาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัต ิ

               สนองพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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