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“ตน้แบบ” 

พระมหากษตัริยข์องเรามี“ตน้แบบ”  
ท่ีทรงคณุมหาศาลท่ีหลอ่หลอมพระองคท่์านใหเ้ป็นกษตัริย์

ท่ีสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทย นัน่คือ   
“สมเด็จยา่”  





“เราทัง้หลายเฉพาะไดเ้กิดมาในประเทศน้ีรวมกนัแลว้ 

บางคนก็ตอ้งอย ูใ่นต าแหน่งอนัใหญ่ 

บางคนก็อย ูใ่นต าแหน่งอนันอ้ย                                       
แต่แมว่้าจะมียศต าแหน่งแปลกกนัในระหว่างพวกเราฉนัใดก็ดี 

ก็ยงัมีหนา้ท่ีอนัหน่ึงซ่ึงเราทัง้หลายยอ่มมีอย ูเ่หมือนกนัหมด 

คือ ว่ามีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งมีรกัซ่ึงกนัและกนั 

แลจะตอ้งกระท าการตามก าลงัของตนท่ีจะกระท าได ้

เพ่ือใหบ้า้นเมืองของเรามีความสขุ ร ุง่เรอืงข้ึน” 

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อย ูห่วั 

ทรงมีพระราชด ารสัต่อ 

พระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนด ารงราชานภุาพ 



พระราชวงัสนามจนัทร ์จ.นครปฐม 

พระราชนิพนธใ์นลน้เกลา้ฯ รชักาลท่ี 6 

“ชาติใดไรร้กัสมคัรสมาน   
จะท าการสิ่งใดก็ไรผ้ล 

แมช้าติยอ่ยยบัอบัจน 

  บคุคลจะสขุอย ูอ่ยา่งไร” 



พระราชวงัสนามจนัทร ์จ.นครปฐม 



“…ความสามคัคีปรองดองเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  
กบัความรกัใครเ่ผ่ือแผช่่วยเหลือกนัฉนัญาติพ่ีนอ้ง  
สองประการน้ี คือคณุลกัษณะส าคญัของไทย  

ท่ีช่วยใหช้าติบา้นเมืองอย ูเ่ป็นอิสระ  
และเจรญิมัน่คงมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั  

ตราบใดท่ีเราทัง้หลายรกัษาความเป็นไทยน้ีไวไ้ด ้ 
ชาติบา้นเมืองก็จะด ารงมัน่คงอย ูต่ราบนัน้  

ความเป็นไทย  
จึงเป็นสมบติัล า้ค่าท่ีชาวเราตอ้งถนอมรกัษาไวเ้ป็นนิตยต์่อไป...”  

พระราชด ารสั พระราชทานแกป่ระชาชนชาวไทย ในโอกาสขึน้ปีใหม ่พทุธศักราช ๒๕๓๒ 





ประทศชาติของราจะจริญหรือสืไอมลงนัๅน  
ยอมขึๅนอยูกับการศึกษาของประชาชนตละคนป็นส าคัญ  

ผลของการศึกษาอบรม฿นวันนีๅ 
จะป็นครืไองก าหนดอนาคตของชาติ฿นวันขຌางหนຌา... 

 

 
พระบรมราชวาท฿นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

กบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร (๎ ธันวาคม ๎๕์๘) 



...งานดຌานการศึกษาป็นงานส าคัญทีไสุดอยางหนึไงของชาติ 
พราะความจริญละความสืไอมของชาตินัๅน 

ขึๅนอยูกับการศึกษาของพลมืองป็นขຌอ฿หญ  
จึงตຌองจัดการศึกษา฿หຌขຌมขใงยิไงขึๅน.... 

 
    พระบรมราชวาท ฿นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ํ๎ ธันวาคม ๎๕ํ๎ 



พลอก ปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ละรัฐบุรุษ เดຌกลาวถึง  
"฿นหลวง รัชกาลทีไ ๙" 

"กอนทีไพระองค์จะสดใจสวรรคต ทานอางินมา฿หຌรຌอยลຌาน  
฿หຌเปดูรงรียนชายดนทีไกันดารทีไสุด รงรียนเหนทีไกันดารทีไสุด฿หຌเปชวยคຌา" 

 

 

"฿ครป็นครู ฿ครทีไดูลดใกโ พระองค์ทรงบอกวา  
฿หຌสรຌางคนดี กอนทีไจะสรຌางคนกง  

ชวยสรຌางคนเทย฿หຌป็นคนดี สวนคนกง฿หຌสรຌางทีหลัง" 
  

 

 



การศึกษาตຌองมุงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌกผูຌรียน 

ํ.ทัศนคติทีไถูกตຌอง 
     ๎. พืๅนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยทีไมัไนคงขຌมขใง  

อาทิ การสรຌางบุคลิกละอุปนิสัยทีไดีงาม (Character of Education) 
 

พระบรมราชวาทดຌานการศึกษาของรัชกาลทีไ ํ์ 



รียนดี ความรูຌดี การงานดี ชีวิตสด฿ส  
ท าประยชน์฿หຌกับประทศชาติ 

 
 

 

พระราชด ารัส รัชกาลทีไ 10  
พระราชทานกนักรียนทุน มืไอครัๅงทีไนักรียนทุนเดຌฝງารับสดใจ  

ณ วัดปຆาวิวกธรรม จ.ขอนกน มืไอวันทีไ 12 พฤศจิกายน 2555 





 

 

 

 

-ประพฤติปฏิบัติตนอยู฿นหลักธรรม มีความทีไยงธรรม เมล าอียง 
ละจะตຌองตระหนักวาตนมีภารกิจทีไส าคัญ คือ จะตຌองดูล
ประชาชน฿หຌดีทีไสุด 

-มีความอืๅอฟ้ือผืไอผ มีมตตาธรรม เมบียดบียนพืไอนรวมงาน 
ละประชาชน  
-ยึดมัไน฿นนวทางพระราชด าริของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว 
ด านินรอยตามบืๅองพระยุคลบาท พืไอสรຌางประยชน์สุขละ
คุณภาพชีวิตทีไดีของประชาชน  ละมีส านึก฿นหนຌาทีไละความ
รับผิดชอบตอประชาชน 

-ตຌองมีความอดทน พราะฉะนัๅนขຌาราชการจะตຌองมีความอดทนอด
กลัๅน฿หຌมากทีไสุด 

 

 

 

 การครองตน 



การป็นขຌาราชการทีไดี จะตຌองมีความสามารถ฿นการติดตอสัมพันธ์กับ
ผูຌ อืไ น ส ามา รถจู ง ฿ จ ฿หຌ  กิ ดก า ร ยอมรั บ   ละ ฿หຌ ค ว าม ร ว มมื อ   
หลัก฿นการครองคน  จะตຌองยึดหลัก  การท างานป็นทีม (Team  Work) 

พืไอสรຌางความรวมมือ  ฿หຌทุกคนมีสวนรวม฿นการคิดตัๅงตตຌน  คือ 
วางปງาหมายรวมกันวาจะดินเปทิศทาง฿ดตลอดจนยึดหลักมนุษยสัมพันธ์
ทีไดี ป็นกันอง มีความจริง฿จ  ละยึดหลักการ ขຌาถึงคน   ขຌาถึง฿จ   
ขຌาถึงพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ 

 การครองคน 



 

 

 

 

 

1. ตຌองยึดมัไน฿นจริยธรรม ละยืนหยัดกระท า฿นสิไงทีไถูกตຌอง ละป็นธรรม 

2. ตຌองมีจิตส านึกทีไดี ละความรับผิดชอบตอหนຌาทีไ สียสละ ปฏิบัติหนຌาทีไ
ดຌวยความรวดรใว ปรง฿ส ละสามารถตรวจสอบเดຌ 
3. ตຌองยกรืไองสวนตัวออกจากต าหนงหนຌาทีไ ละยึดถือประยชน์
สวนรวมของประทศชาติหนือกวาประยชน์สวนตน 

4. ตຌองละวຌนจากการสวงประยชน์ทีไมิชอบดยอาศัยต าหนงหนຌาทีไ 
ละเมกระท าการอันป็นการขัดกันระหวางประยชน์สวนตน ละ
ประยชน์สวนรวม 

5. ตຌองคารพละปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ละกฎหมายอยางตรงเปตรงมา 

 

 

 

 

 จริยธรรมขຌาราชการละผูຌบริหาร 



 

 

 

 

6. ตຌองปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความทีไยงธรรม ป็นกลาง ฿หຌบริการก
ประชาชนดยมีอัธยาศัยทีไดี ละเมลือกปฏิบัติดยเมป็นธรรม 

7. ตຌองปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยขຌอมูลขาวสารของทางราชการอยาง
ครงครัด  
8. ตຌองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพละมาตรฐานหงวิชาชีพ
ดยครงครัด  
9. ตຌองยึดมัไน฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงป็นประมุข  
10. ตຌองป็นบบอยางทีไดี฿นการด ารงตน รักษาชืไอสียงละภาพลักษณ์
ของทางราชการ  
 

 

 

 





ขຌอทีไ 1 ท างานอยางผูຌรูຌจริง ละมีผลงานป็นทีไประจักษ์ ทุกคนจึงควรป็นผูຌรูຌจริง฿นการ
ท างานพืไอ฿หຌผลงานป็นทีไยอมรับ ละบังกิดผลดีตอทุกฝຆาย 

ขຌอทีไ 2 มีความอดทน มุงมัไน ยึดธรรมะละความถูกตຌอง พราะฉะนัๅน รืไองความอดทน
นัๅน ขอ฿หຌมองพระจຌาอยูหัวเวຌลຌวพยายามท าตาม฿หຌเดຌ 

ขຌอทีไ 3 ความออนนຌอมถอมตน รียบงาย ละประหยัด  จึงสมควรปฏิบัติตน฿นขຌอนีๅ฿หຌเดຌ 
ขຌอทีไ 4 มุงประยชน์คนสวน฿หญป็นหลัก 

ขຌอทีไ 5 รับฟังความหในของผูຌอืไน ละคารพความคิดทีไตกตาง 
ขຌอทีไ 6 มีความตัๅง฿จจริงละขยันหมัไนพียร 
ขຌอทีไ 7 มีความสุจริต ละความกตัญญ ู

ขຌอทีไ 8 พึไงตนอง สงสริมคนดีละคนกง 
ขຌอทีไ 9 รักประชาชน 

ขຌอทีไ 10 การอืๅอฟื้อซึไงกันละกัน 

  หลักธรรม หลักท า ตามรอยพระยุคลบาท  



     ทรง฿หຌความส าคัญดຌาน การพัฒนาคน ดຌวยการศึกษาป็นอยางมาก  
ดยทรงพัฒนาดຌานการศึกษาทัๅง฿นระบบรงรียนละนอกระบบรงรียนมาดยตลอด 
พืไอ฿หຌการศึกษากประชาชนอยางทัไวถึง มຌตผูຌทีไดຌอยอกาส ละสถานทีไหางเกล  
ทัๅงทีไป็นชาวเทยภูขาหรือประชาชนทีไอยู฿นทຌองถิไนชายดนหางเกลการคมนาคม  
ดยการพระราชทานพระราชทรัพย์รวมสรຌางรงรียนต ารวจตระวนชายดน  
พืไอสอนหนังสือ฿หຌกพีไนຌองประชานหลานัๅน ดยพระราชทานนามวา รงรียนจຌา
พอหลวงอุปถัมภ์ ทรงสรຌาง รงรียนรมกลຌา ฿นพืๅนทีไหางเกลทุรกันดาร ละ฿น
พืๅนทีไปฏิบัติการของผูຌมีอุดมการณ์ทางการมือง ทรงตัๅง รงรียนราชประชาสมาสัย 
ส าหรับบุตรธิดาของผูຌป่วยป็นรครืๅอน เดຌมีอกาสเดຌรียนละเมถูกรังกียจ ละอีก
หลายโรงรียน ทีไจะชวยลดความหลืไอมลๅ า฿นสังคมเทย ละยกระดับคุณภาพชีวิต 

ของพสกนิกรชาวเทย  

ศาสตร์พระราชา  
หงองค์พระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช รัชกาลทีไ 9 











1.ศึกษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ 9.ท าใหง่้าย 17.การพ่ึงตนเอง 

2.ระเบิดจากขา้งใน 10.การมีสว่นรว่ม 18.พออย ูพ่อกิน 

3.แกปั้ญหาท่ีจดุเล็ก 11.ประโยชนส์ว่นรวม 19.เศรษฐกิจพอเพียง 

4.ท าตามล าดบัขัน้ 12.บรกิารรวมท่ีจดุเดียว 20.ความซ่ือสตัย ์สจุรติ 
จรงิใจต่อกนั 

5.ภมิูสงัคม 13.ใชธ้รรมชาติ 21.ท างานอยา่งมีความสขุ 

6.องคร์วม 14.ใชอ้ธรรมปราบอธรรม 22.ความเพียร 

7.ไมติดต ารา 15.ปลกูป่าในใจคน 23.ร ู ้รกั สามคัคี 

8.ประหยดั เรยีบง่าย  
   ไดป้ระโยชนส์งูสดุ 

16.ขาดทนุคือก าไร 

   

   

   

 

  

   

 

 

 

   

 

 



สถาบนัพระมหากษตัรยิเ์ป็นสมบติัอนัล ้าคา่ของสงัคมไทย  
พระมหากษตัรยิท์รงด ารงต าแหน่งประมขุของประเทศ  

ทรงสละความสขุสว่นพระองค ์หรอืแมก้ระทัง่พระชนมชี์พ 

เพ่ือด ารงรกัษาไวซ่ึ้งเอกราช อธิปไตย และความผาสกุ 

ของพสกนิกรชาวไทยทกุหม ูเ่หลา่ 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วั ไดร้บัการยอมรบัจากองคก์ารสหประชาชาติ 
เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศโลกท่ีสาม เพ่ือขจดัความยากจน 

และยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน 

เป็นภมิูค ุม้กนัในการอย ูร่อดท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไดย้กยอ่งสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

ในฐานะเสาหลกัการสรา้งภมิูค ุม้กนัของประเทศ 

ใหส้ามารถพฒันาไดอ้ยา่งกา้วหนา้และมัน่คง  



ละทรงพระกรุณาปรดกลຌาฯ฿หຌ พล.อ.ปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี 
ป็นประธานครงการกองทุนการศึกษา ดยมีวัตถุประสงค์   
1) นักรียน ชวยหลือ฿หຌนักรียนมีความพรຌอมทีไจะรียน พระราชทานทุนการศึกษา 
สงสริม สนับสนุนละปลูกฝังคานิยมการยึดมัไน฿นคุณธรรม จริยธรรม พืไอ฿หຌดใก
ติบตป็นพลมืองทีไมัไนคงอยู฿นคุณงามความดี  
2) ครู  พัฒนาครูละดูลชวยหลือครู  สรຌางจิตส านึก฿หຌครูรักศิษย์ ศิษย์รักครู  
พืไอสริมสรຌางความสามัคคี  
3) รงรียน สงสริม สนับสนุนละชวยหลือรงรียน฿หຌป็นรงรียนคุณธรรม  ดย
การขับคลืไอนเปพรຌอมกันทัๅงรงรียน  

 

พระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช 

ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์สวนพระองค์  
พืไอจัดตัๅงครงการกองทุนการศึกษาพืไอพระราชทานการศึกษากดใกทัไวเป  

 





    ครงการรงรียนคุณธรรม ป็นครงการพืไอสืบสานพระราชปณิธาน ดิน
ตามรอยบืๅองพระยุคลบาทของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
ดช ตามพระราชประสงค์ของสมดใจพระจຌาอยูหัว รัชกาลทีไ 10 การสริมสรຌาง
ระบบคุณธรรมจริยธรรม฿นรอบรัๅวสถานศึกษา การกຌาวทันยุคลกาภิวัตน์ การ฿ชຌ
ภาษาตางประทศทีไมีความเพราะถูกตຌอง การสงสริมความกตัญญูกตวทิตา 
ละความซืไอสัตย์สุจริต 

    ดยก าหนดปງาหมายของครงการรงรียนคุณธรรม ทัๅงชิงปริมาณละ
คุณภาพ ดังนีๅ 
1.ปງาหมายชิงปริมาณ  เดຌก าหนดปງาหมายของการด านินงาน ดยมีตัวชีๅวัด
ผลสัมฤทธิ์฿นปีการศึกษา 2559 ทีไก าหนด฿หຌส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
จ านวน 225 ขต ละรงรียน฿นสังกัด สพฐ. จ านวน 10,000 หง ขຌารวม
ครงการ ละขยายผลการด านินงาน฿หຌมีความครอบคลุมรงรียนอยางนຌอย 
30,000 หง ฿นปีการศึกษา 2560 ตอเป  



2.ปງาหมายชิงคุณภาพ ผูຌบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ละนักรียนทุกคน
มีความตระหนัก รูຌขຌา฿จ ละคิดอยาง มีหตุผล ซึมซับคุณคาหงคุณธรรมความ
ดีอยางป็นธรรมชาติ สรຌางความรูຌสึกผิดชอบชัไวดี ภูมิ฿จ฿นการท าความดี ละ
รวมกันสรຌางครือขายชุมชนองค์กรหงคุณธรรม ดຌวยการขอความรวมมือจาก
หนวยงาน ละองค์กรทีไท างานดຌานคุณธรรมอยางป็นรูปธรรมชัดจน ตอนืไอง 
ละยัไงยืน 



พอเพียง 

การด ารง ชี วิตพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยท าพอประมาณ ให้เหมาะสมกับ
ตนเอง ไม่ฟุ้ งเฟ้อและฝึกตนเองให้รู้จกัความพอดี พอเหมาะถ้าไม่พอดี 

ไม่พอเหมาะกจ็ะเกิดความทจุริตในใจได้ 

กตญัญ ู

เป็นคณุธรรมพืน้ฐานของมนุษย ์ซ่ึงในสงัคมมนุษยต้์องเก่ียวข้องสมัพนัธ์
กับบุคคลต่างๆ ได้แก่ พ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติพ่ีน้อง เป็นต้น ความ
กตัญญูเป็นคุณธรรมท่ีมนุษย์ควรปฏิบติั และไม่หลงลืมตัวเมื่อเกิด
ความส าเรจ็ ต้องยกย่องเชิดชบูพุการี คร ูอาจารย ์และทกุคนท่ีมีส่วนร่วม 

ซ่ือสตัย ์
สจุริต 

ยึดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดลุยเดช 
ท่ีว่า ความซ่ือสตัยส์ุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เดก็ๆ จึงต้อง
ฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง  เ พ่ือจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี 

มีประโยชน์  และมีชีวิตท่ีสะอาด  ท่ีเจริญมัน่คง  

(พระราชทานเพ่ืออญัเชิญลงพิมพใ์นหนังสือวนัเดก็  ปีพทุธศกัราช  ๒๕๓๑)  

กรอบแนวคิดเก่ียวกบัโรงเรียนคณุธรรม 



ความ
รบัผิดชอบ 

ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ต้องมีจิตส านึกในบทบาทและหน้าท่ีของตัวเอง 

และปฏิบติัหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบ 

การกระท าได้เสมอ  โดยพร ่าสอน เพ่ือให้ลูกหลานเยาวชนก้าวทันต่อ 

ยคุโลกาภิวตัน์ ยึดมัน่ความซ่ือสตัย ์สจุริต เพ่ือสร้างคนดีให้บา้นเมือง  

อดุมการณ์
คณุธรรม 

การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
โดยการบริหารหรือการปกครองท่ีมีความถกูต้อง มีความยุติธรรม ร่วมมือ
ร่วมใจกนัมุ่งมัน่ให้ระบบการศึกษาของชาติด าเนินไปด้วยความมัน่คง 
ยัง่ยืน ด้วยจิตส านึก ทัศนคติ พฤติกรรมท่ีเต็มเป่ียมด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม พร้อมทัง้ใช้หลกัการให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมรบัรู้ 





พระราชด ารสั พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล 

ในโอกาส ฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท ์นายกรฐัมนตร ีน าคณะรฐัมนตร ี

เขา้เฝ้าทลูละอองธุลพีระบาท เพือ่ถวายสตัยป์ฏญิาณกอ่นเขา้รบัหน้าที ่
ณ พระต าหนกัจติรลดารโหฐาน 

วนัที ่๙ พฤษภาคม  พุทธศกัราช ๒๕๒๖ 

"ซ่ือสตัยส์จุริตน้ีมีความส าคญั เพราะถ้าหากว่า แต่ละคนมีความตัง้ใจแล้ว  
แต่ไม่มีความซ่ือสตัยส์จุริต กไ็ม่มีเป้าหมายท่ีแน่นอน  

จะเปะปะไปทางโน้นที ทางน้ีที ไม่มีทางท่ีจะส าเรจ็ในงานการใดๆ  
ฉะนัน้ การท่ีมีความซ่ือสตัย ์สจุริตนัน้มีความส าคญัอยู่อนัดบัแรกกคื็อ  
การให้รู้จกัเป้าหมายของงาน คือความเจิรญรุ่งเรืองของประเทศชาติ” 





เม่ือปี ๒๕๕๔ เป็นปีมหามงคลท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  
ไดน้อ้มเกลา้นอ้มกระหมอ่มถวายพระราชสมญัญา  

"พระผ ูท้รงเป็นครแูห่งแผน่ดิน"  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่

พระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วั  เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา   
พระองคท์รงอทิุศพระวรกายและสติปัญญา    
โดยไมย่อ่ทอ้หรอืลดละความเพียรพยายาม 

ในการท่ีจะน าความสขุและความสงบ  
ยัง่ยืนมาส ูพ่สกนิกรชาวไทยทกุคน 



ความพอเพียงน้ี                    
อาจจะมีของหรหูราก็ได ้            

แต่ตอ้งไม่เบียดเบียนคนอ่ืน         
ตอ้งใหพ้อประมาณตามอตัภาพ                       

พดูจาก็พอเพียง                     
ท าอะไรก็พอเพียง                                   
ปฏิบติัตนก็พอเพียง 

ความพอเพียง  
คือ ไม่เบียดเบียน 



รู้ 

รัก 

สามัคค ี

เข้าใจ 

เข้าถงึ 

พฒันา 



ทิศทางการพฒันา 

“สงัคมอย ูร่ว่มกนั
อยา่งมีความสขุ” 

เป้าประสงคห์ลกั คือ ชมุชนเขม้แข็ง สงัคมน่าอย ู ่เศรษฐกิจยัง่ยืน      
ชีวิตท่ีเป็น A Simple Life ชีวิตมีความปลอดภยัเป็นสขุ 

Small is beautiful / Nation of happiness 

เมืองท่ีน่าอย ู ่              
น่าเท่ียวในระดบัเอเชีย 

เป็นประตกูารคา้         
การลงทนุส ูส่ากล 

ศนูยก์ารเรยีนร ู ้
แห่งอาเซียน 

 

 

 

เมืองท่ีใหค้วามสขุและชีวิตท่ีมีคณุค่า
แกผ่ ูอ้ย ูอ่าศยัและผ ูม้าเยอืน 







อดุมคติท่ีสงัคมไทยตอ้งรว่มกนัม ุ่งด ารง 





เราหลงลืมอะไรไปหรอืเปลา่ 
เราลืมไปว่า  คนไทยโชคดีแค่ไหนท่ีมีพระเจา้อย ูห่วั 

...พระเจา้อย ูห่วัผ ูท้รงรกัคนไทยมากท่ีสดุ 

ธรรมดีท่ีพ่อท า 



นักปราชญ์ราชบัณฑิตจากกรุงโตเกยีวกราบทูลสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงฯ 

เร่ือง “รวงข้าว” ที่เปรียบกบัการ “ไหว้” ของคนสยาม 













 

The Final End 
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