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ทหารกับศาสตร์ของพระราชา 
ในการพัฒนาประเทศ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 



 

 

วัตถุประสงค ์: การจัดท าคู่มือ “ ทหารกับศาสตร์ของพระราชา 

ในการพัฒนาประเทศ ” 

๑) เพ่ือเป็นการสืบสานศาสตร์ของพระราชา ( ร.๙ ) ไว้ให้คงอยูก่ับประเทศและโลกสืบไป 

๒) เพ่ือด าเนินการตามพระราชปณิธานของ ร.๑๐ “ สืบสาน  รักษา  ต่อยอด  สร้างสขุ
ปวงประชา ” 

๓) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของชาติให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

๔) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องศาสตรข์องพระราชา ให้กับก าลังพล และครอบครัว
ของกองทัพบก น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง  และครอบครัว รวมท้ัง สามารถ
ใช้ในการพัฒนาหน่วยของตนเอง และกองทัพบกได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๕) เพื่อน าศาสตร์ของพระราชาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน และช่วยเหลือประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดียิ่งขึ้นสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ ชุมชน สังคม และพัฒนาประเทศ 

   

 



สารบัญ 
           หน้า 

ภาคที่ ๑  บทน า                                                                                             

๑ ความเป็นมาของการจัดท าคูม่อืทหารกับศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศ                   ๑ 

๒ ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการจัดท าคู่มือ                                                                          ๒ 

๓ ค าจ ากัดความ                                                                                                 ๒ 

ภาคที่ ๒  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 ๑ หน้าที่ทหาร และวิสัยทัศน์กองทัพบก       ๓ 
 ๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ )      ๔ 
 ๓ บทสรุปความเก่ียวข้องความเป็นมาและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง      ๖ 

ภาคที่ ๓  แนวทางปฏิบัติการสร้างความเข้าใจศาสตร์ของพระราชา และการน าไปใช ้

 ๑  แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจศาสตร์ของพระราชา ให้กับก าลังพล     ๗ 

     ๑.๑ การจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา     ๗ 

    ๑.๒ หัวข้อการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา  
   เรือ่งที่ ๑ ที่มาศาสตร์ของพระราชา      ๙ 
   เร่ืองที่ ๒ ศาสตร์ของพระราชา ๑๓ ด้าน และวิธีการแห่งศาสตร์ของพระราชา  ๑๒ 
   เร่ืองที่ ๓ หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ       ๒๐ 

     เร่ืองที่ ๔ เศรษฐกิจพอเพียง       ๒๓ 
     เร่ืองที่ ๕ เกษตรทฤษฎีใหม่       ๒๙ 

    ๑.๓ แนวทางการปฏิบัติของหน่วย/ค่ายทหาร 
        ๑.๓.๑ การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วย     ๓๒ 
    ๑.๓.๒ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา 
    ๑.๓.๓ การเปิดหลักสูตรศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    ๑.๓.๔ การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อการเรียนรู ้
    ๑.๓.๕ การประกวดและการคัดเลือกต้นแบบ   

๒ แนวทางการน าศาสตร์ของพระราชาไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนสรา้งความเข้มแข็งให้กับ 
หมู่บา้น/ชุมชน และการพัฒนาประเทศ        ๓๕ 
     ๒.๑ การเตรียมความพร้อม 
     ๒.๒ การปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชน 

ภาคที่ ๔  การประเมินผล 

 ๑ แบบค าถามประเมินความรูค้วามเข้าใจศาสตร์ของพระราชาส าหรบัก าลงัพล ( ก่อนการอบรม ) ๓๖ 
 ๒ แบบ ค าถาม – ค าตอบประเมิน การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับศาสตร์ของพระราชา  ๓๘ 
 ๓ รายการประเมินและเกณฑ์คุณภาพการน้อมน าศาสตร์ของพระราชามาใช้   ๔๒ 
 ๔ แบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ ฯ      ๕๘ 
 ๕ วิธีค านวณคะแนนการประเมิน        ๖๐ 
 

บรรณานุกรม           ๖๕ 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

ภาคที่ ๑ 
บทน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทน า 

๑. ความเป็นมาในการจัดท าคูม่ือทหารกับศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศ 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงมีกระแสพระราชด ารัส                       
เมื่อ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓ ความว่า “ หน้าที่ส าคัญของทหาร ดูกันอย่างผิวเผิน ก็คือการรบ หรือการท าสงคราม        
ต่อสู้กับศัตรูของชาติ แต่ถ้าจะดูให้ชัดตามความเป็นจริงแล้วจะเห็นว่าหน้าที่รบเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะการ
ป้องกันรักษาอธิปไตย และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ นั้น นอกจากจะมีก าลังรบที่เข้มแข็งพร้อมมูลแล้ว                        
ยังจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้บ้านเมืองเกิดความเจริญมั่นคงขึ้นทุก ๆ ด้าน ตลอดเวลาด้วย  ทหารจึงต้องรับภาระส าคัญ
อีกประการหนึ่งควบคู่ไปกับการรบ ได้แก ่การพัฒนาซึ่งหมายถึงการพัฒนาทั้งด้านกิจการทหารโดยตรง และด้านอ่ืน ๆ 
ทั้งหมดเท่าที่ทหารสามารถจะร่วมมือ ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนได้  เมื่อความส าคัญและจ าเป็นมีอยู่ดังนี้  จึงต้องมี
หน้าที่เพิ่มขึ้น และจะต้องส านึกถึงหน้าที่ของตนทั้งนั้นโดยตระหนัก ” จะเห็นได้ว่าแนวพระราชด าริของพระองค์ท่าน       
เร่ืองการป้องกันประเทศ หรือการรักษาความมั่นคงของชาติ ที่จริงแล้ว คือการท าให้ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างร่มเย็น
เป็นปรกติสุข  ซึ่งก็หมายถึงต้องมีความเข้มแข็งจากภายในให้ได้  ซึ่งการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ คือ การพัฒนา
เพื่อให้บรรลุถึงความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาตินั้นเอง สิ่งที่พระองค์เริ่มต้นในชนบทไทยก็คือการ
สร้างความมั่นคงของราษฎรให้เกิดขึ้นโดยผ่านโครงการพระราชด าริจ านวน ๔,๐๐๐ กว่าโครงการ  ในลักษณะต่าง ๆ 
เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล  โครงการเหล่านี้มุ่งที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีให้เกิดขึ้น    
แก่พสกนิกรของพระองค์ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ ๗๐ ปี และใช้เวลาทรงงานอย่างหนัก ๖๐ ปี     
เป็นที่ประจักษ์ต่อปวงชนชาวไทยและนานาชาติที่พระองค์ทรงกระท าเพื่อชาติบ้านเมือง และประชาชนชาวไทย       
ทั้งแผ่นดิน  โครงการหรืองานต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงด าเนินการให้กับประชาชนทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
การสอนหรือการชี้แนะในรูปแบบพระราชด ารัส รวมทั้งหลักการทรงงานต่าง ๆ ในรูปแบบวิธีคิดได้ถูกรวบรวม เป็น
ศาสตร์ของพระราชา  ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในโลกที่ได้ทรงกระท า และในปีที่  พระองค์ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา เมื่อ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญา        
“ ภูมิพลมหาราช ” แด่พระองค์มีความหมายว่า กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่  ซึ่งทรงเปน็ก าลังของแผ่นดิน 

 กองทัพบก ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันส าคัญที่จะต้องสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ           
ในการน้อมน าศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนของก าลังพล
และครอบครัวให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้  เพื่อน าไปใช้ในการด ารงชีวิต และสามารถน าศาสตร์ของพระราชา
ไปช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนน าไปพัฒนาสังคม และประเทศแบบยั่งยืน
บนพื้นฐานของความพอเพียงต่อไป  ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันบทบาทของทหารยังมีความส าคัญตอ่การพัฒนาประเทศ  
เนื่องจากยังคงมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนปัญหาความยากจน และ                
ความเหลื่อมล้ าในทุกด้าน การที่น าศาสตร์ของพระราชาไปเป็นแนวทางพัฒนา  จึงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์  “ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน             
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”  ภายในระยะเวลา ๒๐ ปี              
เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก  ทุกท่านที่ผ่านมาจนถึงท่าน
ปัจจุบัน ที่ก าหนดให้ก าลังพลของกองทัพบกน้อมน าศาสตร์ของพระราชาโดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการปฏิบัติตนด าเนินชีวิต รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้กับหน่วย ตลอดจนน าไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งต่อไป 

 คณะกรรมการยุทธศาสตร์กองทัพบก จึงได้พิจารณา แล้วว่าในปี ๒๕๖๒ ควรจัดท าเอกสารคู่มือที่เป็น
ประโยชน์ต่อกองทัพบกเพื่อให้หน่วยได้น าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อก าลังพลและ
หน่วยเป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จึงได้ก าหนดจัดท า
เอกสารคู่มือจ านวน ๒ เรือ่ง ได้แก่ ค่ายทหารเข้มแข็งของกองทัพบก และทหารกับศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนา
ประเทศ  ซึ่งทั้งสองเรื่องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน หากกองทัพบกอนุมัติให้จัดท าเป็นคู่มือแล้ว และมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่ในการไปให้ค าแนะน า ติดตาม และประเมินผลเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง ภายใน 

- ๑ - 



 

ระยะเวลาไม่กี่ปีก็จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ โดยที่ไม่กระทบต่อภารกิจของหน่วย ส าหรับการจัดท า
คู่มือทหารกับศาสตร์ของพระราชา ในการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์ของพระราชา และให้หน่วยมี
เอกสารคู่มือ  เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการสร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับก าลังพลน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต            
เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถน าองค์ความรู้ไปฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ศาสตร์ของพระราชาให้กับประชาชน 
เพื่อใช้เป็นหลักคิด  และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ต่อไป  โดยการจัดท าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ขึ้นมาเพื่อใช้      
ในกองทัพบกในครั้งนี้  คณะท างานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ได้รวบรวมจากเอกสารต าราจ านวนหลายเล่ม และ
น ามาเรียบเรียงให้อ่านเข้าใจง่าย ๆ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และได้ผ่านการประชุมพิจารณา และการสัมมนาจาก
ผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบกหลายครั้ง 

๒. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าคู่มือทหารกับศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศ 
 - หน่วยทหารและก าลังพลของกองทัพบกมีเอกสารต าราหรือคู่มือในการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา
อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกองทัพบก ศึกษาได้ง่าย สามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง 

  - หน่วยสามารถน าไปใช้เป็นหลักสูตรเก่ียวกับศาสตร์ของพระราชาให้กับก าลังพล ทุกระดับ ทั้ง นายทหาร 
นายสิบ พลทหาร รวมทั้ง ครอบครัวก าลังพล และมวลชนของหน่วย หรือประชาชนทั่วไปได้ 

 - หน่วยสามารถใช้เป็นคู่มือเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมให้กับชุดวิทยากรหรือชุดปฏิบัติการของหน่วยในการลง
พื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓. ค าจ ากัดความเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาที่ส าคัญ 
 ศาสตรข์องพระราชา  หมายถึง  บรรดาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานผ่านวิธีการต่าง ๆ ด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนาป้องกัน หรือแก้ไข
ปัญหาเพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่าพสกนิกร และส่งผลถึงมนุษย์ชาติทั้งปวงให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง มั่นคง สันติสุข 
และยั่งยืน 

 ศาสตร์ของพระราชา  คือ องค์ความรู้ที่ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

 ศาสตรพ์ระราชา  คือ องค์ความรูเ้ก่ียวกับพระราชาหรือพระมหากษัตริย ์

 เศรษฐกิจพอเพียง  คือ หลักด าเนินชีวิตทางสายกลาง โดยยึดหลักของความพอประมาณ ความมีเหตุผล          
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และก ากับไว้ด้วยตัวคุณธรรมและความรู้  โดยเชื่อมโยงทุกเรื่องเข้ามาหากันทั้งเศรษฐกิจ         
จิตใจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

 เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  เศรษฐกจิที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง  

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   เดิมเรียกว่า “ โครงการตามพระราชด าริ ” หมายถึงโครงการที่ทรง
วางแผนพัฒนา และเสนอแนะให้ภาครัฐบาล และทุกส่วนราชการร่วมด าเนินการตามพระราชด าริ โดยจะต้องผ่าน
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์แล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจึงจะด าเนินการมีส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ( กปร. ) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
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๑. หน้าที่ทหาร และวิสัยทัศน์กองทัพบก 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๒ “ รัฐต้องพิทักษ์

รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  เอกราช  อธิปไตย บูรณภาพ แห่งอาณาเขต และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย 
เกียรตภิูม ิและผลประโยชนข์องชาต ิความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน  เพื่อประโยชน์แห่งการ
นี้ รัฐต้องจัดให้มีทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ  ก าลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศด้วย ” 

 กองทัพบกเป็นสถาบันหลักของชาติ ในการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงแห่งรัฐ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์ของชาติ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

 ในสถานการณโ์ลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายหลายมิติ  ปญัหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่มีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึน้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านความมั่นคงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเร่ืองส าคัญที่กองทัพบกจ าเป็นต้อง
รักษาเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงร่วมกันทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
นอกจากนี้แล้วก าลังพลทุกนาย ของกองทัพบกยังต้องตะหนักถึงความเป็นทหารของชาติพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการ
พิทักษ์รักษา ปกป้องและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

 พันธกิจของกองทัพบก 
    การเตรียมก าลัง  จัดเตรียมและเสริมสร้างก าลังทั้งปวงในส่วนของกองทัพบกและช่วยเหลือสนับสนุนการ
จัดเตรียมก าลังทางบกของส่วนราชการอ่ืนให้มีความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้มีความเพียงพอ และพร้อมที่จะเผชิญ
ภัยคุกคามทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ รวมทั้งมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจทางทหาร และภารกิจที่
มิใช่สงคราม อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาการเสริมสร้างก าลังตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ 
กระทรวงกลาโหม และแผนการพัฒนาการเสริมสร้างก าลังกองทัพ ทั้งในด้านโครงสร้างก าลัง ความพร้อมรบ        
ความต่อเนื่อง  และความทันสมัย 
    การใช้ก าลัง  ใช้ก าลังที่ได้จัดเตรียมไว้หรือที่ระดมสรรพก าลัง เพื่อป้องกันราชอาณาจักร จากภัยคุกคาม   
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ         
การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศ  ตลอดจนการ
สนับสนุนรัฐบาลและประชาชน ในการแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติในรูปแบบต่าง ๆ 

วิสัยทัศน์กองทัพบก 
    วิสัยทัศน์กองทัพบก พ.ศ.๒๕๘๐ เป็นเป้าหมายระยะยาว ( ๒๐ ปี ) สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี       
( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ) ที่ ทบ.ก าหนดไว้ว่า “ เป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และ
เป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นน าของภูมิภาค ” 
    ศักยภาพ :  องค์ประกอบที่สื่อถึงการมีศักยภาพ ประกอบด้วย ด้านก าลังพล ก าลังพลมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ มีขวัญและก าลังใจที่ดีมีอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นทหารอาชีพรวมทั้งมี
ความเป็นผู้น าตลอดจนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ด้านยุทโธปกรณ์มีจ านวนเพียงพอ มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัยมีโครงสร้างการจัดหน่วยที่กะทัดรัด เหมาะสม มีความคล่องตัวและเป็นก าลังอเนกประสงค์ในการปฏิบัติ
ภารกิจการป้องกันประเทศและการเผชิญกับภัยคุกคามรปูแบบอ่ืน ๆ ตลอดจนสามารถด ารงความต่อเนื่องในการรบได้
ด้วยระบบการส่งก าลังบ ารุง ระบบก าลังส ารอง และการพัฒนาก าลังประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ 
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      ทันสมัย : ความทันสมัยของ ทบ. ประกอบด้วยก าลังพลที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย         
เรียนรู้เพิ่มเติมต่อเนื่อง  มีความคิดก้าวหน้า  มีความรู้ความเข้าใจ  ในการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก และการมี
ทักษะด้านภาษา รวมทั้งการมียุทโธปกรณ์เทคโนโลยีทางทหาร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร        
และไซเบอร์  ที่ตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจของ ทบ.  

   ความเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน :  ทบ. จะต้องเสริมสร้างขีดความสามารถและปฏิบัติภารกิจการป้องกัน
ประเทศและการเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชน การด าเนินงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจทั้งในระดับบุคคลและส่วนราชการ ด้วยการใช้                  
หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance ) ในการบริหารและปฏิบัติราชการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่า และหลักคุณธรรม อันจะน าไปสู่การมี
ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 

    เป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นน าของภูมิภาค : โดย ทบ.จะต้องมีศักยภาพหรือขีดความสามารถและความ
ทันสมัย   ในเชิงเทียบกับ ทบ. ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งด้านประมาณและคุณภาพรวมทั้งการแสดง
บทบาทน าผ่านทางการเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในเวทีสากลทั้งเชิงทวิภาคี และพหุภาคี 
โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ) 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการ

พัฒนาประเทศอย่างยังยืน ตามหลักธรรมมาภิบาลเพื่อให้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณา
การกนั  ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้จัดท าและมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางแล้ว และเมื่อ  ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีพระราชโองการประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ          
( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ) ดังนั้นจึงเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ภายในระยะเวลา ๒๐ ปี เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาว คือ “ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม 
เน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
รูปแบบ “ ประชารัฐ ” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ 

๑) ยทุธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
     - เป้าหมาย  ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มี

ความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย มีความสงบเรียบร้อยทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับชาติ สังคม ชุมชน 
     - มุ่งเน้น  การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี่ และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมรับมือภัย

คุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ ควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 ๒) ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     - เป้าหมาย  ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก ่
    ๑) “ ต่อยอดอดีต ” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย แล้วน ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

๒) “ ปรับปัจจุบัน ” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ     
ในมิติต่าง ๆ และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรรม และบรกิารอนาคต 

๓) “ สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ  พัฒนาคน       
รุน่ใหม่ รวมถึงปรบัรปูแบบธุรกิจ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
 

   - - ๔ - 



 
 ๓) ยุทธศาตรช์าติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

     - เป้าหมาย  การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เช่น การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีนิสัยรักการเรียนรู ้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 

 ๔) ยทุธศาสตรช์าติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสงัคม 
     - เป้าหมาย  การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 

ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน และกระจายอ านาจ และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการ
แผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง 

 ๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     - เป้าหมาย การพัฒนาที่ไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม               

ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกันทั้งภายใน และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  โดยเป็นการ
ด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน 

 ๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐ 
     - เป้าหมาย  ปรับเปลี่ยนภาครัฐโดยยึดหลักให้เป็นภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ

ประโยชน์ส่วนรวม ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสตัย์สุจริต ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตอยา่งสิ้นเชิง 

นโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ ( ThaiIand  ๔.๐  ) 
- ในอดตีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจหลายครัง้  โดยเริ่มจาก “ ThaiIand ๑.๐ ”  

ที่ เน้นภาคเกษตรกรรมไปสู่  “ ThaiIand ๒.๐ ” ที่ เน้นอุตสาหกรรมเบา จากนั้น  ได้ก้าวสู่  “ThaiIand ๓.๐ ”            
ที่เน้นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศใช้ รูปแบบเศรษฐกิจ “ ThaiIand ๔.๐ ”      
เป็นทิศทางในการพัฒนาประเทศให้เปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  เป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต 
ภายใต้ “ ThaiIand ๓.๐ ” ท าให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ เติบโตเพิ่มขึ้นแต่ยังเผชิญ กับ กับดักประเทศรายได้     
ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ าของความมั่งคั่ง และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนาประเทศ ซึ่ง “ThaiIand ๔.๐”   
เป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักดังกล่าว พร้อมกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทย        
ไปสู่ประเทศโลกที่หนึ่งที่มีความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยังยืน  ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ชาติระยะ ๒๐ ปี 

- ยุทธศาสตร์/การขับเคลื่อน  “ ThaiIand ๔.๐ ” มียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ  ๑) การสร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน  และ  ๒) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้ง ๒ ด้าน ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการแบ่งเป็น ๕ วาระ ประกอบด้วย 

๑) การเตรียมคนไทย ๔.๐ ให้พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่ง 
 ๒) การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
 ๓) การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
 ๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่าน ๑๘ กลุ่มจังหวัดและ ๗๖ จังหวัด 
 ๕) การบูรณาการอาเซ่ียน  เชื่อมประเทศไทย  สู่ประชาคมโลก 
 - สรุปการพัฒนาประเทศภายใต้รูปแบบเศรษฐกิจ “ ThaiIand ๔.๐ ” เป็นการวางรากฐานในการ

พัฒนาประเทศ  ด้านเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง  และต่อเนื่องจะ สร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจภายในประเทศ  และภูมิภาคอย่างมั่นคง 

 
 
 
 
 
 

  - ๕ - 



 
๓. บทสรุปความเกี่ยวข้องความเป็นมาการจัดท าเอกสารคู่มือ และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

จากหน้าที่ทหารที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และวิสัยทัศน์กองทัพบก พ.ศ.๒๕๘๐ ที่ก าหนดไว้อย่างสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ) ในห้วงเวลาแห่งการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ประเทศไทยจะยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก  โดยภัยคุกคามจากภายในเป็น
ปัญหาชายแดน ปัญหาทางด้านสังคมจิตวิทยา ปัญหาภัยพิบัติ และปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น        
ส่วนภัยคุกคามจากภายนอกเป็นปัญหาความขัดแย้งของสังคมโลก ปัญหากลุ่มประเทศมุสลิม ปัญหาความสัมพันธ์            
กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ โดยเฉพาะปัญหาภายใน ได้แก่ ปัญหาความยากจนของประชาชน 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการและนักการเมือง ปัญหาสังคมซึ่งมีหลากหลายรูปแบบทั้งการแพร่ระบาดยา
เสพติด  การกระท าผิดกฎหมายที่กระทบต่อผู้คนในสังคมมากขึ้น การขาดวินัยของคนในชาติ การเจ็บป่วยของ
ประชาชนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามล าดับจากโรคมะเร็งหรือโรคอุบัติใหม่ ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้  ล้วนมีส่วนท าให้สังคม   
ไทยอ่อนแอ ซึ่งจะมีผลท าให้การพัฒนาประเทศไทยไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี หากไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เหล่านั้นได้ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งของกองทัพบกด้วย เพราะ กองทัพบกก็เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมและของประเทศชาติ 

ส าหรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาวจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย         
ได้เลยหากปัญหาความมั่นคงต่าง ๆ ไม่ได้รับการแก้ไขและคนในประเทศไม่ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ และในทุกช่วงวัย      
ให้เป็น คนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ  ซึ่งหากรัฐบาลทุกรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง ก็จะสามารถ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี                  
( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ) ก าหนดไว้ว่า  “ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว    
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” มีความหมายที่ลึกและมองการณ์ไกลอย่างมาก หากเพียงแต่
มุ่งจะพัฒนาให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว   โดยใช้วิธีแบบเศรษฐกิจทุนนิยมอย่างเดียวอาจท าให้ประเทศประสบกับ
ความล้มเหลวได้  เพราะพื้นฐานของประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม  และยังขาดแคลนองค์ความรู้             
และขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีชั้นสูงในทุกด้าน  ดังนั้นการพัฒนาประเทศจึงต้องยึดหลักที่ อุ้มชูตัวเองได้       
หรือสามารถพึ่งพาตนเองได้   โดยการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ซึ่งต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ซึ่งหลักยึดนั้นก็คือ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทยเป็น
เวลานานแล้ว 

ดังนั้นกองทัพบก ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ส าคัญสถาบันหนึ่ง และเป็นกลไกที่ส าคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อน
เพื่อช่วยพัฒนาประเทศตามรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ จึงมีส่วนส าคัญในการพัฒนาคนในกองทัพและประชาชนที่
เกี่ยวข้องกับกองทัพ ซึ่งในแต่ละปีมีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนับล้านคน การที่กองทัพบกน าเอาศาสตร์ของพระราชา 
โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัฐกาลที่ ๙  มาพัฒนาก าลังพลในกองทัพ โดยการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ น าไปใช้และขยายผลไปถึงประชาชนได้  จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยรัฐบาลให้
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้มีโอกาสส าเร็จได้มากขึ้น และนอกจากนั้น ส่งที่เกิดขึ้นก่อนก็คือกองทัพบก
จะเป็นกองทัพที่เข้มแข็ง เป็นที่พึ่งและเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนอย่างแท้จริง  
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ภาคที่ ๓ 
แนวทางปฏิบัติการสร้างความ
เข้าใจศาสตร์ของพระราชา       

และการน าไปใช้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 แนวทางปฏิบัติการสรา้งความเข้าใจศาสตร์ของพระราชาและการน าไปใช้ 

------------------- 
 

๑. แนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ศาสตร์ของพระราชา ใหก้ับก าลังพลและครอบครัว 

 การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องศาสตร์ของพระราชาให้กับก าลังพล ได้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้      
สามารถน าไปใช้และขยายผลได้จ าเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน      
และมีการปฏิบัติในศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาของหน่วย  เพื่อให้เข้าใจความหมายศาสตร์ของพระราชาอย่าง
แท้จริงและสามารถท าด้วยตนเองได้ ก่อนที่จะน าไปขยายผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยต่อไป            
โดยการจัดการเรียนการสอนจะท าในลักษณะ UNIT  SCHOOL ซึ่งหน่วยสามารถด าเนินการได้เอง  โดยมีเอกสารคู่มือ
ของกองทัพบก  เป็นแนวทางปฏิบัติ 
 ๑.๑ การจัดการเรียนการสอนการเรียนรูศ้าสตร์ของพระราชา  ( UNIT  SCHOOL ) 

  ๑.๑.๑. กล่าวน า 
      ๑.๑.๑.๑  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ กห.และ ทบ. ก าหนดให้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วย โดยมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ๒ ประการ ดังนี้ 
                 ๑.๑.๑.๑.๑ การเสริมสร้างองค์ความรู้ โดยการบรรจุเนื้อหาเก่ียวกับหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ รร.เหล่า /สายวิทยาการ จนถึง  สบส.  ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
                     ๑.๑.๑.๑.๒ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานตาม
ภารกจิของหน่วย 

          ๑.๑.๑.๒ ปัจจุบัน ได้มีการรวบรวมบรรดาองค์ความรูแ้ละภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานผ่านวิธีการต่าง ๆ เป็นศาสตร์ของพระราชา       
ซึ่งรวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นเร่ืองส าคัญยิ่งด้วย 
            ๑.๑.๑.๓ ผบ.ทบ. มีนโยบายให้หน่วยในกองทัพบกน้อมน าศาสตร์ของพระราชามาใช้
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย และสืบสานขยายผลให้ถึงประชาชน 
            ๑.๑.๑.๔ ในห้วงที่ผ่านมา หน่วยได้ด าเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามที่
หน่วยได้รับมอบหมาย และหน่วยส่วนใหญ่ ใน ทบ. ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แพร่หลายในเอกสาร
หนังสือทั่วไป มาใช้สอนอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับก าลังพลของหน่วย และมีการจัดท าศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของหน่วยแต่การปฏิบัติยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน  รวมทั้งยังไม่มีเอกสาร 
ต ารา หรือคู่มือ เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาของ ทบ. เพื่อให้หน่วยได้น าไปสอนอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ      
จนสามารถน าไปใช้ และขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
            ๑.๑.๑.๕ ทบ. ก าหนดให้หน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. จัดท าแผนการเรียนการสอนภายในหน่วย         
( UNIT SCHOOL )  เพื่อให้หน่วยได้ด ารงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งหน่วยสามารถด าเนินการได้เอง 
ตามความริเริ่มของหน่วย โดยไม่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจาก ทบ. ดังนั้น  เรื่อง  ทหารกับศาสตร์
ของพระราชาในการพัฒนาประเทศ จึงเหมาะสมในการจัดท า  UNIT  SCHOOL  

            ๑.๑.๑.๖ ทบ.ได้จัดท าเอกสารคู่มือทหารกับศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศ     
เพื่อให้หน่วยได้น าไปสอนอบรมให้กับก าลังพลและครอบครัว ตลอดจนมวลชนของหน่วย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถน าไปใช้ และขยายผลได้  ซึ่งจะเกิดผลดีกับหน่วยและภารกิจของหน่วย หากมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
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      ๑.๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย 
     ๑.๑.๒.๑ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ เรื่องศาสตร์ของพระราชาให้กับก าลังพล และ 

ครอบครัวของกองทัพบก น าไปใช้ในการด าเนินชีวิต หรือใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานทั่วไปของหน่วย 
      ๑.๑.๒.๒ เพือ่น าศาสตร์ของพระราชาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  

และช่วยเหลือประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความเข้มแข็งให้กับ หมู่บ้าน ชุมชน สังคม และพัฒนาประเทศ 
      ๑.๑.๒.๓ เพื่อใช้เวลาและทรัพยากรที่มีของหน่วยให้คุม้ค่า โดยเฉพาะห้วงเวลาที่ว่างเวน้ 

จากการฝึกตามวงรอบประจ าปี 
      ๑.๑.๒.๔ เพื่อให้ก าลังพลของหน่วย มีความตื่นตัว และจูงใจให้มีการปรับปรุงตนเองใน 

การแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเอง 
      ๑.๑.๓ ขอบเขตของการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย 

            ๑.๑.๓.๑ หน่วยระดับกองพันขึ้นไป รับผิดชอบในการวางแผนจัดการเรียนการสอนในภาพรวม 
โดยก าหนดเรื่องที่ท าการฝึกสอนอบรมให้สอดคล้องกับที่ตั้งหน่วย และใช้วิธีหมุนเวียนก าลังพล  เข้ารับการฝึก       
สอนอบรม เมื่อจบการฝึกสอนอบรมที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่า ๑๐ ชั่วโมง แล้วให้มีการมอบประกาศนียบัตรรับรอง 
            ๑.๑.๓.๒ ให้ใช้ผู้ฝึกสอนอบรมหรือวิทยากร และทรัพยากรที่มีของหน่วยให้มากที่สุด          
การของบประมาณเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนให้ขอเมื่อมีความจ าเป็น 
            ๑.๑.๓.๓ ห้วงเวลาการเปิดการเรียนการสอนจะต้องไม่กระทบต่องานการฝึกประจ าปี 
            ๑.๑.๓.๔ เนื้อหาและวิธีปฏิบัติที่สอนจะต้องมีเอกสาร ต ารา คู่ มือการสอนอบรม และ
เครือ่งช่วยฝึกสอน  รวมทั้งสถานที่ หรือสถานีการปฏิบัติ ที่เหมาะสม 
            ๑.๑.๓.๕ ให้มีการประเมินผลเป็นบุคคล และเป็นหน่วยหลงัการฝกึอบรมทุกครั้ง 

      ๑.๑.๔ เรื่องที่จะท าการฝึกอบรม 
            ๑.๑.๔.๑ ภาคทฤษฎี  ๕ เร่ือง ๆ ละ  ๑  ชั่วโมง  ได้แก ่
                ๑.๑.๔.๑.๑ ที่มาศาสตร์ของพระราชา 
          ๑.๑.๔.๑.๒ ศาสตร์ของพระราชา ๑๓ ดา้น และวิธีการแห่งศาสตร์ ฯ  
                 ๑.๑.๔.๑.๓ หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ 
          ๑.๑.๔.๑.๔ เศรษฐกิจพอเพียง 
          ๑.๑.๔.๑.๕ เกษตรทฤษฎีใหม่ 

               ๑.๑.๔.๒ ภาคปฏิบัติ  ๕  เร่ือง   ( ๕ สถานี ๆ ละ ๑ ชั่วโมง )  ได้แก่ 
          ๑.๑.๔.๒.๑ กิจกรรม ท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพชนิดต่าง ๆ และการเตรียมดิน 
          ๑.๑.๔.๒.๒ กิจกรรมการปลูกพืชผักผลไม้ และการเลี้ยงสัตว์ 
          ๑.๑.๔.๒.๓ กิจกรรมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ ๑ ไร่ 
          ๑.๑.๔.๒.๔ กิจกรรมปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และการสร้างฝาย 
          ๑.๑.๔.๒.๕ กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 

      ๑.๑.๕ วิธีด าเนินการ 
            ๑.๑.๕.๑ ก าหนดในลักษณะเป็นแผนงานล่วงหน้า หรืออาจก าหนดเป็นแผนงานประจ าปีเช่น
เดีย่วกับงานการฝึกประจ าปี  
            ๑.๑.๕.๒ เตรียม ครูของหน่วย หรือวิทยากร ภายนอก ที่เหมาะสม 
            ๑.๑.๕.๓ เตรยีม สถานที่ห้องสอนอบรมภาคทฤษฎี และภาคการปฏิบัติให้มีความพร้อมในการ
อ านวยความสะดวกการปฏิบัติ 
       ๑.๑.๖ การติดตาม/ประเมินผล 
            ๑.๑.๖.๑ หน่วยจัดให้มีการประเมินผลด้วยตนเอง และส่งผลการประเมินให้หน่วยเหนือ
ของตนภายใน ๓๐ วัน 
            ๑.๑.๖.๒ คณะกรรมการของ ทบ. ที่แต่งตั้งขึ้นตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ด าเนินการ
ตรวจติดตาม/ประเมินผลประจ าปี 
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๑.๒ หัวข้อการเรยีนรู้ศาสตร์ของพระราชา  ( ๕ เร่ือง ) 

      เร่ืองที่ ๑ ที่มาศาสตร์ของพระราชา   
ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ปกครองมาแต่โบราณกาล เป็นระยะยาวนานกวา่ ๗๐๐ ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมา     

นับแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเป็นสถาบันที่อยู่ในหัวใจ               
ของประชาชนตลอดมาการที่ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองและมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงด ารงเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้        
ด้วยพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมมหากษัตริย์ไทย ยามที่ประเทศชาติมีภัย                
จากภายนอก และภายใน พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้น าชาติ ทั้ งในยามศึกสงคราม และยามสงบ จนมาถึง                     
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่  ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ทรงขึ้นครองราชย์                   
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๙ หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดใหม่ๆ ในช่วงที่สถานการณ์โลกยังวุ่นวาย พระองค์ได้เดินทางไป
ศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วกลับมาประเทศไทยอีกครั้งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ ๕ พฤษภาคม 
๒๔๙๓ ในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทยความว่า “ เราจะครองแผ่นดิน      
โดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ”  หลังการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว   ได้เสด็จพระราช
ด าเนินกลับไปทรงรักษาพระองค์จากที่ทรงประสบอุบัติเหตุที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  และได้เสด็จพระราชด าเนิน
กลับมาประทับในประเทศไทยเป็นการถาวร ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๔ หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราช
ด าเนินไปทอดพระเนตรสถานที่ต่าง ๆ และเริ่มศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  และพระราชทานความ
ช่วยเหลือ จนถึงปี พ.ศ.๒๔๙๘ ทรงเริ่มเสด็จฯ เยี่ยมประชาชนอย่างเป็นทางการในพื้นที่  ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลา ๒ ปีเศษหลังจากนั้น  ในปี พ.ศ.๒๕๐๑ ได้เสด็จเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ และ
ภาคใตต้ามล าดับ  ซึ่งในขณะนั้นสภาพถนนหนทางการเดินทางเป็นไปด้วยความยากล าบาก แต่พระองค์ท่านได้เสด็จ ฯ 
ไปเยี่ยมประชาชนในทุกหนแห่งของประเทศไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา รวมระยะเวลา ๖๐ ปี  ที่ทรงงานเพื่อประชาชน
ชาวไทย  ทรงเห็นความทุกข์ยากล าบากยากจนและความเดือดร้อนของประชาชน พระองค์ทรงศึกษาหาสาเหตุ และ
คิดค้นหาแนวทางแก้ปัญหาเมื่อได้แนวทางแล้ว  จึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อขจัดความ
ทุกข์ยาก  ของประชาชน รวม ๔,๐๐๐ กว่าโครงการ รวมทั้งพระราชทานแนวทางการท างาน และยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาและรักษาความมั่นคงของประเทศในแต่ละช่วงเหตุการณ์ของบ้านเมือง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์พระราชทาน       
“ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” ซึ่งความรู้ทั้งหลายที่พระองค์ท่าน  ทรงค้นคิดตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ๗๐ปี          
( พ.ศ.๒๔๘๙  - ๒๕๕๙ ) ได้รวบรวมเป็น “ศาสตร์ของพระราชา ”  ที่น าพาประเทศหลีกพ้นอันตราย และมีความ
เจริญมั่นคงมาตามล าดับ ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐      
มีพระราชปณิธาน “ สืบสาน รักษา ต่อยอด  สร้างสุขปวงประชา ” ต่อจากรัชกาลที่ ๙ เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของประชาชน 
พระองค์ทรงครองแผ่นดินและครองใจคนทั้งมวล ประชาชนเห็นและสัมผัสได้ด้วยตนเองถึงความรัก ความห่วงใย         
ความเมตตา และการอุทิศก าลังพระวรกาย และพระสติปัญญาเพื่อช่วยเหลืออาณาประชาราษฎร์ของพระองค์               
จากพระปฐมบรมราชโองการ เมื่อวันที่  ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระองค์ได้
พระราชทานสัจจะวาจา ว่า  “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม ” ถ้อยค าจากพระ
ราชหฤทัยนี้ได้สถิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรไทย  ตั้งแต่บัดนั้นมา 

 

 

 

 

 

 

 

    - ๙ - 



 

ย้อนไปตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๕ พระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียน
ประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทรงเริ่มศึกษาหาข้อมูลพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศเพราะไม่ทรงต้องการที่จะ
เสด็จไปเยี่ยมประชาชนเท่านัน้แต่ต้องมีสว่นรว่มในการบรรเทาทุกข์ของประชาชนด้วย และเมื่อคราวเสด็จส่วนพระองค์
ไปยั งบ้ านห้วยมงคล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่ งหมู่บ้ านนี้ ไม่มีถนนเชื่อมต่อกับถนนหลัก             
ระหว่างทางเสด็จฯรถติดหล่มต้องช่วยกัน เข็นจนรถขึ้นจากหล่มให้เสด็จ ฯ  ต่อไปได้  ท า ให้ทรงทราบถึง
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการเดินทางสัญจรไปมา   จึงได้พระราชทานรถบลูโดเซอร์ให้ต ารวจตระเวน
ชายแดนไปสร้างถนนเพื่อช่วยเหลือประชาชน  จึงถือได้ว่าโครงการถนนห้วยมงคลเป็นโครงการพัฒนาชนบท              
อันเนื่องมาจากพระราชด าริแห่งแรก  จนถึงปี พ.ศ.๒๔๙๘ จึงทรงเยี่ยมประชาชนอย่างเป็นทางการในทุกเส้นทางที่
พระองค์เสด็จ ฯ ผ่านประชาชนตา่งมาเฝ้ารอรบัเสด็จกันอย่างล้นหลาม พระองค์มีพระราชวิริยะอุตสาหะ เสด็จฯ ไปทั่ว
ทุกแห่งในผืนแผ่นดินไทยไม่เว้นแม้แต่ ในเขตแห้งแล้งทุรกันดาร ที่การคมนาคมยังเข้าไปไม่ถึง การเสด็จฯ             
เยี่ยมประชาชนและการประทับแรมในจังหวัดต่าง ๆ  ท าให้ทรงทราบถึงปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ    
ซึ่งเป็นเกษตรกร ปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาเรื่องน้ า ปัญหาการสาธารณสุข และปัญหาการอพยพ  เข้าไปขายแรงงาน   
ในเมืองใหญ่   จึงทรงมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงศึกษาหาแนวทางต่าง ๆ           
ให้การประกอบอาชีพเกษตรกรได้ผลดี  จึงบังเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมากมายครอบคลุมด้านต่าง ๆ 
แต่ละโครงการล้วนเกิดจากข้อมูลจริงที่ได้ทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง  ทรงศึกษา ข้อมูลทุกด้านอย่างละเอียดและ
เป็นขั้นเป็นตอน โดยทรงศึกษารวบรวมปัญหาข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่  และทรงประกอบแผนที่ด้วยพระองค์เอง         
ก่อนจะเสด็จฯ เข้าไปในพื้นที่  เมื่อเสด็จฯ เข้าไปถึงพื้นที่จะทรงเก็บข้อมูลจากฟังราษฎรและจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ       
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทรงสังเกตุและทรงบันทึกลักษณะภูมิประเทศและภูมิสังคม ทรงศึกษาและประมวลข้อมูลทั้งปวง
และทรงมีพระราชวินิจฉัย ก่อนที่จะพระราชทานแนวพระราชด าริเมื่อพระราชทานแนวพระราชด าริไปแล้ว จะติดตาม
งานทุกระยะ เพือ่ให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการ
ที่รวบรวมได้ขณะนี้มี ๔,๖๘๕ โครงการ อยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยโครงการหลักที่มีพระราชด าริมากที่สุด 
คือ การพัฒนาแหล่งน้ า จ านวน ๒,๙๕๕ โครงการ ซึง่เป็นการบริหารจัดการน้ า ตั้งแต่บนท้องฟ้ามาสู่ต้นน้ าจนถึงปลาย
น้ า ตั้งแต่ภาคเหนือของประเทศไทย ไหลมาเร่ือย ๆ จนออกทะเล กล่าวคือ  มีพระราชด าริให้ทรงท าฝายเล็ก ๆ ในป่า
เพื่อชะลอน้ าไว้ในป่าให้มากที่สุด เมื่อน้ าค่อย ๆ ไหลลงมา จึงให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อไปดักน้ าไว้ ก่อนที่น้ าจะลงมาที่เชิง
เขา สร้างอ่างเก็บน้ า สร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม  ท าแก้มลิง ทางกั้นน้ า ทางน้ าผ่าน สุดท้ายเมื่อใช้น้ าต่าง ๆ      
เป็นประโยชน์แล้ว น้ าเหล่านั้นเกิดเป็นน้ าเสีย  จึงคิดหาวิธีบ าบัดน้ าเสียเกิดเป็นโครงการกังหันน้ าชัยพัฒนา             
ใชพ้ชืต่าง ๆ  ในการบ าบัดน้ าเสีย สุดท้ายน้ าจะลงไปที่ป่าชายเลน ช่วยกรองน้ าและดักน้ าเสียก่อนลงสู่ทะเล นี่คือความ
เชื่อมโยงเก่ียวกับน้ าเพียงเร่ืองเดียว ยังมีเร่ืองอื่น ๆ อีกมากมายที่พระองค์ทรงท า   โดยทั้ง ๔,๖๘๕ โครงการ  แยกเป็น
โครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ ๑,๗๗๐ โครงการ ภาคกลาง  ๘๐๕  โครงการ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑,๑๗๘  
โครงการ และภาคใต้ ๘๐๕ โครงการ และในประเทศอ่ืน ๆ  อีก ๒๔ โครงการ  จะเห็นได้ว่าโครงการหรืองานต่าง ๆ     
ที่พระองค์ทรงด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะแบ่งออกเป็น  ๓ ลักษณะ ดังนี้  ๑ ) การสอนหรือ
ชี้แนะซึ่งจะเป็นรูปแบบของพระราชด ารัสการถ่ายทอดเป็นหนังสือหรือสื่อต่าง ๆ  ๒ ) การแก้ไขปัญหาทรงน าปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาพิจารณาแก้ไขผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ๔,๐๐๐ กว่าโครงการ  ๓ ) การให้ความ
ยั่งยืน  ที่นานาประเทศยอมรับ ได้แก ่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่  

จากการทรงงานอย่างหนักทรงตรากตร า โดยไม่เคยย่อท้อไม่ทรงท้อถอยไม่มีวันใดที่จะว่างเว้นจากการทรงงาน 
แม้ในยามทรงพระประชวร ถ้าการให้และการเสียสละของพระองค์ท าให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข  พระองค์ก็จะมุ่งไป
ข้างหน้าแล้วท าให้ส าเร็จ  ในผืนแผ่นดินนี้ไม่มีใครรักคนไทยไม่มีใครรักเมืองไทยเท่าพระราชาพระองค์นี้  แม้ว่าการ
เสด็จสวรรคตของพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จะผ่านไปแล้ว แต่สายใยแห่งความรัก และความผูกพัน
ระหว่างพระราชาผู้ประเสริฐกับปวงชนชาวไทยยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจไทยทั้งมวล  ศาสตร์ของพระราชาที่ได้
พระราชทานให้ไว้จะยังคงอยู่คูผ่ืนแผ่นดินไทย เป็นดวงประทีปส่องทางสู่ความสุขสมบูรณ์  ไปอีกตราบนาน  เท่านาน 

 

 

 

   - ๑๐ - 



 

การจัดการเรียนการสอน หัวข้อเรื่องที่ ๑  ที่มาศาสตร์ของพระราชา 
 ความมุ่งหมาย :  เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมได้รู้และเข้าใจที่มาศาสตรข์องพระราชาของ 
                               พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่เกิดจากการทรง      
                               งานหนักมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ๗๐ ปี 
 วัตถุประสงค์ :    

๑) เพื่อให้น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

๒) เพื่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์และปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ 
๓) เพื่ อเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่  ๙ และ         

การทรงงานเพื่อประชาชน 
๔) เพื่อให้รูท้ี่มาของศาสตร์ของพระราชา เกิดข้ึนได้อย่างไร 

 ขอบเขตการสอนอบรม  :   

๑) ให้นายทหารหรือนายสิบที่จะท าหน้าที่วิทยากรได้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในเร่ืองศาสตร์
ของพระราชาของหน่วย 

๒) ให้วิทยากรที่จะท าหน้าที่การสอนอบรม  ได้ผ่านการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงานเรียนรู้เก่ียวกับศาสตร์ของพระราชา จนสามารถเป็นวิทยากรได้ 

๓) ท าการสอนอบรมในห้องสอนอบรมของหน่วย โดยใช้เวลาการสอนอบรมไม่น้อยกว่า   
๑ ชั่วโมง ประกอบกับเครื่องช่วยสอนอบรมเพื่อกระตุ้นความสนใจ 

๔)  หลังการอบรมแล้วให้มีการทดสอบและสอบถาม  ความรู ้ ความเข้าใจของผู้ 
     เข้ารับการอบรม 

หลักฐานการสอนอบรม  :  

๑) เอกสารคูม่ือทหารกับศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศของกองทัพบก 
๒) เอกสาร วารสาร หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
๓) แผ่นวีดีทัศน์ เกี่ยวกับ พระราชประวัติและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

หมายเหตุ  :  การฝึกอบรมนายทหารหรือนายสิบที่จะท าหน้าที่เป็นครูสอนอบรมตามหลักสูตร  
                     หรอืวิทยากรมีความส าคัญมาก ต้องมีความพร้อมและเตรียมตัวเป็นอย่างดีการบรรยายควร
กระตุ้นความสนใจตลอดเวลาและหมั่นถามอยู่ผู้รับการอบรมเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด และควรใช้
เคร่ืองช่วยสอน ได้แก่ วิดิทัศน์ หรือคลิปวดีีโอเก่ียวกับพระราชกรณียกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 

     - ๑๑ - 



 

เรื่องที่ ๒  ศาสตร์ของพระราชา ๑๓ ด้าน และวิธีการแห่งศาสตร์ของพระราชา  
คือ องค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ปวงชน

ชาวไทยผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ๔,๐๐๐ กว่าโครงการ และผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ๖ แห่งทั่วประเทศ  องค์ความรู้จากศาสตร์ของพระราชาพิจารณาได้เป็น ๓ มิติ คือ มิติที่ ๑ องค์ความรู้
ด้านเนื้อหาความรู้จากโครงการพระราชด าริต่าง ๆ และมิติที่ ๒ องค์ความรู้ด้านเทคนิคกระบวนการทรงงาน ๒๓ วิธี 
และมิติที่ ๓  องค์ความรู้ด้านเป้าหมายของการเรียนรู้และการท างานประกอบด้วย ๓ เร่ืองใหญ่ ๆ คือ  ๑) ศาสตร์ว่า
ด้วยการพัฒนา  ๒) ศาสตร์ว่าด้วยการประพฤติการครองตน และ  ๓) ศาสตร์ว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน  ศาสตร์ของ
พระราชาครอบคลุม  เรื่อง น้ า ป่าไม้ ดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข สวัสดิการสังคม การศึกษา      
การคมนาคม  การสื่อสาร สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นวัตกรรม และเศรษฐกิจพอเพียง       
รวม ๑๓ ด้าน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยเก้ือหนุนชีวิตความเป็นอยู่ทุกด้านของพสกนิกรของพระองค์ และเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการบริหารประเทศแบบยั่งยืน ศาสตร์ของพระราชาเป็นศาสตร์ที่ทันสมัย มีศูนย์กลางการเรียนรู้ 
และการแก้ไขปัญหาอยู่ที่การพัฒนาคน และการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง  โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ช่วยให้คนไทยมีพออยู่
พอกินจนถึงกินดีอยู่ดี น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  ไม่เพียงแต่ประชาชนชาวไทยที่รู้สึกส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ เท่านั้น  นานาประเทศยังได้แซ่ซ้องสดุดีพระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะ
อุตสาหะของพระองค์ โดยเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙  นายโคฟี  อันนัน  เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
ในขณะนั้นได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความส าเร็จสูงสุด  ด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร       
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และได้กล่าวสดุดีพระองค์ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระองค์มี
ความหมายอย่างยิ่ง  ต่อชุมชนทุกหนแห่งในยุคโลกาภิวัตน์หลักปรัชญานี้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคนของ
สหประชาชาติที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเน้นการใช้กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยศาสตร์ของ
พระราชา ๑๓ ด้าน ได้แก ่

   ด้านทรัพยากรน  า 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ทรงเห็นความส าคัญของน้ าว่า        
“ น้ าคือชีวิต ” ทรงมีกระแสพระราชด ารัส เมือ่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๔  ตอนหนึ่งว่า “ หลักส าคัญว่าต้องมีน้ าบริโภค       
น้ าใช้เพื่อการเพาะปลูก  เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น  ถ้ามีน้ าคนอยู่ได้  ถ้าไม่มีน้ าคนอยู่ไม่ได้  ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้                    
แต่ถา้มีไฟฟ้าไม่มีน้ า คนอยู่ไม่ได้ ” 
  ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พระองค์มีวิธีคิดอย่างองค์รวมทรงมองเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น            
อย่างเชื่อมโยง ทรงศึกษา ค้นคว้า และหาแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ทรงคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ าในรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าผิวดิน จนปรากฏเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
กระจายในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศเป็นจ านวนมาก รวมทั้ง การจัดการน้ าในบรรยากาศ โดยการท าฝนหลวง     
ทรงใช้เวลาศึกษาทดลองถึง ๑๔ ปี 
  ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ า ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พระองค์ทรงคิด
หาทางจัดท าโครงการรองรับการแก้ไขปัญหาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งโครงการนี้ คือ สรา้งอ่างเก็บน้ า ๒ แห่ง แห่งหนึ่งคือ                
ที่แม่น้ าป่าสัก อีกแห่งหนึ่งที่แม่น้ านครนายก  สองแห่งรวมกันจะเก็บน้ าเหมาะสมพอเพียงส าหรับการบริโภค                 
การใช้ในเขตกรุงเทพ ฯ  และเขตใกล้เคียงในที่ราบลุ่ม ของประเทศไทยทั้งสองโครงการ  ได้แก่ 
  โครงการเขือ่นป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๒ พระองค์       
ได้มีพระราชด าริ ให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมอย่างจริงจัง และเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน         
จากการขาดแคลนน้ าและอุทกภัย  ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เปิดโครงการฯ เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗             
โดยจะต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จในปี  ๒๕๔๒ เพื่อให้ทันในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา                      
ใน ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยออกแบบก่อสร้างมีขนาดความจุของอ่างเก็บน้ า ๙๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ า         
เพือ่การเกษตร ส าหรับพื้นที่ชลประทานใหม่  ในเขตลพบุรี และสระบุรี จ านวน ๑๗๔,๕๐๐ ไร่ สามารถบรรเทา 
 
 

     - ๑๒ - 



 
ปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดลพบุรี สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี นนทบุร ีและกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างมากซึ่งช่วยลด
ความเสียหายด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาลเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยในการใช้น้ า  เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและอุตสาหกรรมให้มีเสถียรภาพมากข้ึน  ซึ่งเป็นความต้องการรองลงมาจากการใช้น้ าเพื่อการเกษตร อีกทั้งยัง
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และแหล่งประมงน้ าจืดขนาดใหญ่ มีปลาหลากหลายประมาณ ๑๓๐ ชนิดพันธุ์  ปัจจัยสู่
ความส าเร็จในการก่อสร้างเข่ือน ฯ เกิดจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วน มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุด                 
เป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับภูมิสั งคม เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และธรรมชาติ  มีประสิทธิภาพสูงสุด               
น าไปสู่ประโยชน์สุขร่วมกัน 
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เมื่อ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖ 
พระองค์ได้มีพระราชด าริให้กรมชลประทานก่อสร้างเข่ือนคลองท่าด่าน บ้านท่าด่าน ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าท าการเกษตร อุปโภค บริโภค แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว และบรรเทาอุทกภัย  ที่มักจะ
เกิดขึน้ในพื้นที่นครนายกเป็นประจ าทุกปี โดยก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม ๒๕๔๗ รวมระยะเวลาก่อสรา้ง ๕ ปี  
เข่ือนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   เป็นเขื่อนบดอัดคอนกรีตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  มีความสูง 
๙๓ เมตร  ยาว ๒,๕๙๔ เมตร สามารถเก็บกักน้ าได้ ๒๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์  ทางการเกษตร 
รวมทั้งสิ้น ๑๘๖,๐๐๐ ไร ่
  โครงการฝนหลวง  ด้วยทรงมองเห็นปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนจากภัยแล้งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๘ จึงทรงหาทางที่จะท าให้ก้อนเมฆบนท้องฟ้าที่ถูกพัดผ่านพื้นที่แห้งแล้ง             
ไปรวมตัวตกลงมาเป็นฝนในท้องถิ่นนั้น จึงได้ทรงศึกษาและทดลองเร่ือยมา จนมีการปฏิบัติการทดลองจริงในท้องฟ้า        
เมื่อ ๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ สนามบินหนองตะกู อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขั้นตอน
กรรมวิธีการท าฝนหลวง ๖ ขัน้ตอน คือ ขั้นการกอ่กวน ขั้นเลี้ยงให้อ้วน ขั้นโจมตี ขัน้การเพิ่มปริมาณน้ าฝนที่ตกลงสู่พื้น 
ขั้นการโจมตีเมฆเย็นด้วยพลุซิลเวอร์ไอโอไดค์  และขั้นการโจมตีเมฆเย็นแบบซุปเปอร์แซนด์วิช  โครงการฝนหลวงได้
ช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงภาวะฝนแล้ง และช่วยเรื่องการอุปโภค บริโภค ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไฟป่า 
และหมอกควัน อีกด้วย  นับว่าเทคโนโลยีฝนหลวงเป็นผลงานอันยอดเยีย่มด้านการดัดแปรสภาพอากาศ  เป็นที่ยอมรับ
กันทั่วโลก 

   ด้านทรัพยากรป่าไม้ 

  พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานปรัชญาเกี่ยวกับ             
การพัฒนาป่าไม้ เมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ ความตอนหนี่งว่า “ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน         
แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง ” พระองค์ท่านมีแนวพระราชด าริ            
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ดังนี้ 
  ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก  เป็นพระราชด ารัสที่สะท้อนให้เห็นความเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้ง  ถึงวิถีแห่ง
ธรรมชาติ “ ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรมนั้น ความจริงไม่ต้องท าอะไร เพราะตอจะแตกกิ่งออกมาอีก ถึงแม้ต้นไม่
สวยแต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้ ตามพื้นที่ก็มีต้นไม้เล็กหรือเมล็ดก็จะงอกงามขึ้นมาอีก   อย่าให้ใครเข้าไปบุกรุกท าลายอีก                
ป่าก็จะกลับคืนสภาพได ้” 
  ปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง  มีพระราชด ารัส ตอนหนึ่งว่า “ แต่ป่าไม้ที่จะปลูกนั้นสมควร          
ที่จะปลูกแบบป่า ส าหรับใช้ไม้หนึ่ง ป่าส าหรับใช้ผลหนึ่ง ป่าส าหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่ง อันนี้แยกออกไปเป็น กว้าง ๆ     
ใหญ่ ๆ การที่จะปลูกต้นไม้ส าหรับได้ประโยชน์ ดังนี้ ในค าวิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่าไม้ แต่ว่าใน
ความหมายของการช่วย เพื่อ ต้นน้ าล าธารนั้น ป่าไม้เช่นนี้เป็นป่าที่ถูกต้อง เพราะท าหน้าที่เป็นป่า คือ เป็นต้นไม้  และ
ท าหน้าที่เป็นทรัพยากรในด้านส าหรับเป็นผลที่มาเป็นประโยชน์ แก่ประชาชนได้ ” 
  ฝายชะลอความชุ่มชื้น  เป็นแนวคิดหนึ่งที่เกิดจากพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรง
คิดค้นขึน้เพื่อเป็นวิธีการในการสร้างความชุ่มชื้นให้กบัพื้นที่ป่าด้วยวิธีง่าย ๆ ประหยัด และได้ผลดี การสร้างฝายเล็ก ๆ 
ให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ โดยใช้วัสดุธรรมชาติหาได้ง่ายในถ้องถิน่ ได้แก่ ฝ่ายต้นน้ าล าธาร ส าหรับกั้นกระแสน้ า
ไว้ให้ไหลช้าลง และฝายดักตะกอนดิน และทราย 
 
 

- ๑๓ - 



 
  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   เมื่อ ๓ กุมภาพันธุ์           
พ.ศ.๒๕๒๗ พระองค์ท่านเสด็จไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่                    
ได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานเพิ่มเติม ความว่า “ ท าการศึกษาการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ าล าธารให้ได้ผล
อย่างสมบูรณ์เป็นหลักเป็นต้นทาง และปลายทางให้เป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน้ าต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์   ต่อราษฎรอย่างแท้จริงผสมกับการศึกษาด้านสหกรณ์  เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และด้านเกษตร อุตสาหกรรม 
รวมทั้งด้านตลาดอีกด้วย เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์        
ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์และน าไปใช้ปฏบิัติอย่างได้ผลต่อไป ” 
  ปัจจุบัน การด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ นับได้ว่าเป็นต้นแบบแห่งความส าเร็จ
ของการจัดการต้นน้ าที่ยั่งยืน องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมี จ านวน ๒๖๖ เรื่อง แบ่งเป็นการปรับปรุงบ ารุงดิน ๓๘ เรื่อง  
เกษตรกรรม ๑๐๑ เรื่อง ปศุสัตว์ ๘๗ เรื่อง  ประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ๓๑ เรื่อง ป่าไม้ ๓๓  เรื่อง  แหล่งน้ า      
๑๑ เร่ือง และเร่ืองอื่น ๆ  ๑๕  เรือ่ง 

   ด้านทรพัยากรดิน 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเน้นเรื่องความสมดุล            
ของธรรมชาติ ทรงเห็นว่าธรรมชาติ ทั้งดิน น้ า ป่าไม้ และสิ่งมีชีวิตต่างพึ่งพิงกันและเชื่อมโยงกันด้วยวิถีธรรมชาติ          
อย่างเป็นวัฏจักร  หากสิ่งใดเกิดผลกระทบก็จะส่งผลต่อเนื่องอย่างเป็นวงจร และสุดท้ายจะส่งผลต่อมนุษย์ พระองค์         
จึงทรงศึกษา และมีแนวพระราชด าริในการบ ารุงรักษาและฟื้นฟูดินด้วยกระบวนการและวิธีทางธรรมชาติ การใช้หลัก
ธรรมชาติช่วยสร้างและรักษาสมดุลของระบบนิเวศและช่วย “ สร้างดินให้มีชีวิต ” พระราชด าริในการแก้ไขปัญหาเร่ือง
ดิน   มีความแตกต่างกันตามลักษณะภูมิศาสตร์และสภาพพื้นผิวของดิน ในทุกสภาพภูมิศาสตร์และชนิดของดิน  ทรง
ใช้กลวิธีทางธรรมชาติเป็นหลัก ในการแก้ไขปัญหา หนึ่งในแนวพระราชด าริในการแกไ้ขปัญหาเรื่องดิน คือการใช้หญ้า
แฝก หญ้าแฝกท าหน้าที่เป็นเสมือนก าแพงที่มีชีวิตป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และช่วยเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดิน 
ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นวิธีการแบบง่าย ๆ ประหยัดและที่ส าคัญ คือ เกษตรกรสามารถท าได้เอง  โดยแนว
พระราชด าริในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินในประเทศไทย ได้แก่ 
  ดินทราย  ต้องเพิ่มความชุ่มชื้นและเพิ่มอินทรีวัตถุที่จะท าหน้าที่เสมือนกนัชน ให้แก่ดินมากขึ้น 
  ดินหิน กรวด ทราย และแห้งแล้ง  ต้องยึดดินและช่วยให้ชื้น 
  ดนิดาน ดินแข็ง และดินลูกรัง  ต้องสร้างของดี ซ้อนบนของเลว 
  ดินถูกชะล้าง  ต้องช่วยเหลือด้วยก าแพงที่มีชีวิต คือการปลูกหญ้าแฝก เพื่อกั้นดินและการกระจาย
การไหลของน้ า 
  ดินเปรี้ยวหรือดินพรุ  ต้องท าให้ดินโกรธ โดยแกล้งดินเนื่องจากดินมีสภาพเป็นกรดมาก แล้วใช้น้ า
ช าระล้างดิน 
  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี เดิมสภาพ
พื้นที่มีปัญหาดินถูกชะล้าง พระองค์ท่านได้น าหญ้าแฝกมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องดิน ในรูปแบบต่าง ๆ  จนประสบ
ความส าเร็จ ในการเป็นต้นแบบของการพัฒนาแบบผสมผสานที่เกษตรกร สามารถเข้าไปศึกษาได้ 

   ด้านการเกษตร  

  แนวพระราชด าริเกี่ยวกับการเกษตรที่ส าคัญ คือการที่ทรงเน้นเรื่องการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และ
วิจัย ทรงยึดหลักการและเทคโนโลยีเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อน ราคาถูก ไม่ยึดติดต ารา เกษตรกรสามารถท าได้เองและ
อาจประหยัดค่าใช้จ่ายในการท าโดยใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ และอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติการด าเนินการต้องค่อยเป็น
ค่อยไป ตามล าดับขั้นตอน และตามความพร้อมของแต่ละท้องถิ่น ทรงเน้นอยู่เสมอว่ากระบวนการพัฒนาทั้งหมด   
ต้องชี้แจงให้ราษฎร ซึ่งเน้นผู้ได้รับผลประโยชน์มีส่วนร่วมและลงมือลงแรงด้วย การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เม่ือป่าดี น้ าดี ดินดี การท ามาหากินก็จะดี พระองค์
มีพระราชประสงค์หลักคือ  ท าให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะในด้านเกษตรเป็นอันดับแรก เช่น ข้าว 
พืชผัก และผลไม้  ทรงเน้นความจ าเป็นที่จะลดค่าใช้จ่ายในการท ามาหากินของเกษตรกรให้มากที่สุด โดยอาศัยพึงพิง
ธรรมชาติเป็นปัจจัยส าคัญ เช่น การใช้ วัว ควาย แทนเครื่องจักร  การปลูกพืชหมุนเวียน  โดยเฉพาะพืช 
 

   - ๑๔ - 



 
ตระกูลถั่วเพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยธรรมชาติและปุ๋ยเคมี ซึ่งมีราคาแพงและมีผลกระทบต่อสภาพ 
และคุณภาพของดินในระยะยาว พระองค์ได้สร้างต้นแบบการพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย     
หาพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ ได้แก ่
     - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งอยู่ต าบลเขาหินซ้อน             
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีภารกิจหลักในด้านการปรับปรงุพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
     - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งอยู่ที่ต าบลกะลุวงเหนือ           
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีภารกิจหลักในด้านการศึกษา วิจัย และการพัฒนาสภาพของดินที่มีปัญหา                  
และใช้ประโยชน์ไม่ไดใ้ห้น ากลับมาใช้ประโยชน์ ทางด้านเกษตรกรรม ได้อีก 
     - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่างคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งอยู่ที่ต าบลสนามไชย        
อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  มีภารกิจหลักในด้านพัฒนาอาชีพการประมง และการเกษตร 
     - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ตัง้อยู่ที่บ้านนานกเค้า ต าบลห้วยยาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีภารกิจหลัก คือการพัฒนาระบบชลประทาน พัฒนาระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ             
การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ การศึกษาระบบนิเวศน์วิทยา ของป่า เป็นต้น 
     - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งอยู่ที่บริเวณพื้นที่ป่าขุนแม่กวง 
อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  มีภารกิจหลักเพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองและแสวงหารูปแบบในการ
พัฒนาพื้นที่ บริเวณป่าต้นน้ า 
     - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้ งอยู่ที่ต าบลสามพระยา            
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีภารกิจหลัก เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้เอนกประสงค์ และรูปแบบการ
พัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสม และระบบป่าเปียก เป็นต้น 
     ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ทั้ง ๖ แห่ง  มีภารกิจในการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลายด้าน เช่น ด้านพืช     
ด้านการประมง ด้านดิน และด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสังคม เป็นอย่างยิ่ง 

   ด้านการส่งเสริมอาชีพ 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  มีพระราชด าริว่า เกษตรกร    
ไม่ควรพึ่งพาพืชเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว   เนื่องจากความไม่แน่นอนของธรรมชาติ และความแปรปรวนของตลาด 
เกษตรกรควรมีรายได้เสริมจากทั้งในและนอกภาคการเกษตร พระองค์มีรับสั่งให้ใช้ “ วิธีการสหกรณ์ ” เพือ่ให้เกิดการ
รวมกลุ่มของราษฎรบนพื้นฐานแห่งการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกนั ในการท างานสหกรณ์นั้นทุกคนต้องรู้จัก 
สามัคคี และความซื่อสัตย์สุจริตโดยโครงการส่งเสริมอาชีพที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสังคม ได้แก่ 
  สหกรณ์การเกษตร  พระองค์ทรงส่งเสริมการด าเนินการของสหกรณ์ในภาพรวมท าให้ประสบ
ความส าเร็จ สหกรณ์ช่วยให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น มีทุนประกอบอาชีพคุณภาพชีวิตดีขึ้น ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ พระองค์
พระราชทานโฉนดที่ดินบริเวณหุบกะพง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี รวมพื้นที่ ๑๒,๐๗๙ ไร่ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
จัดสรรที่ดินให้เกษตรเพื่อท าการเกษตร และด าเนินกิจการในรูปแบบสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง 
  สหกรณ์โคนม  เมื่อ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงนมผงหนองโพ  
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในปีต่อมา ได้พัฒนาเป็นสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจัดเป็นสหกรณ์ประเภท
การเกษตร เมื่อสหกรณ์เข้มแข็งดีแล้วพระองค์ให้โอนทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพของพระองค์   
ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ ตั้งแต่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๘ และทรงรับไว้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกิจการได้
ประสบความส าเร็จ และได้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อย่างแท้จริง 
  ธนาคาร โค - กระบือ  เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ พระองค์ทรงทราบปัญหาราษฎรที่ยากจนต้องเช่า                 
โค - กระบือ ไว้ใช้แรงงานในราคาแพง พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งธนาคาร โค - กระบือ                
ขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์  โค – กระบือ  ให้ผลิตลูกและขยายพันธุ์ที่มีคุณภาพดีส าหรับให้เกษตรกรใช้งานต่อไป  โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยให้กรมปศุสัตว์รับผิดชอบการด าเนินการจนถึง ปี พ.ศ.๒๕๕๙                
มีเกษตรกรได้รับ โค - กระบือ  เป็นกรรมสิทธิ์ แล้ว ๔๙,๕๘๐ ราย 

 

 

    - ๑๕ - 



 

   ด้านสาธารณสุข  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านสาธารณสุขที่พระองค์ทรงช่วยเหลือประชาชน      
ที่ส าคัญ ได้แก ่

  - โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทาน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๘ โดยให้แพทย์หลวงตามเสด็จ
ไปเพื่อตรวจรักษาราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร และในปี พ.ศ.๒๕๑๒ ทรงพระราชทานชื่อว่า “ หน่วยแพทย์
พระราชทาน ” 
  - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  โดยคัดเลือกคนในหมู่บ้านมารับการฝึกอบรม  
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมหมู่บ้าน และได้เร่ิมปฏิบตัิหน้าที่ได้ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๑๗ 
  - โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางน้ าพระราชทาน ( เรือเวชพาหน์ ) พระองค์ทรงพระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้สภากาชาดจัดสร้างเรือ เพื่อใช้เป็นหน่วยเคลื่อนที่รักษาพยาบาลประชาชน             
ตามล าน้ าต่าง ๆ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๘ ในพื้นที่ ๑๙ จังหวัด นับว่าเป็นเรือบรรเทาทุกข์ และ
รักษาพยาบาลทางน้ าล าแรกและล าเดียวในโลก ที่ยังคงให้บริการประชาชนอยู่จนถงึทุกวนันี้ 
  - โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยคลอดฉุกเฉิน เป็นโครงการพระราชด าริ ส าหรับ
ต ารวจจราจรให้ช่วยเหลือประชาชน บนท้องถนนในสภาพที่การจราจรติดขัด 
  - โครงการจัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัย เพื่อบ าบัดรักษาและศึกษาค้นคว้าเรื่องโรคเรื้อน               
โดยพระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างอาคารสถาบัน เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ท างานเกี่ยวกับโรคเรื้อน 
และเสด็จเปิดอาคารสถาบันในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๓ การด าเนินงานได้ขยายออกไป สามารถรักษาผู้ป่วยที่
เป็นโรคเร้ือนจนหายจากโรคได้หมดเกือบทั้งประเทศ ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขอีกต่อไป 

   ด้านสวัสดิการสังคม  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านสวัสดิการสังคมเกิดขึ้นจากเหตุมหาวาตภัย        
ที่แหลมตะลุมพุก เมือ่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๕ มีประชาชนเสียชีวิตและได้รับความเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก พระองค์
จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์หมายความว่า “ ราษฎรกับพระราชาให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ”                 
เมื่อ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๖ การด าเนินงานของมูลนิธิมีการแบ่งงานออกเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ 

๑) ด้านการบรรเทาทุกขข์องประชาชน โดยให้เชื่อมโยงกับการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทย 
๒) ด้านการศกึษา โดยให้เชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมโีรงเรียนที่มูลนธิิดูแล จ านวน ๖๒  

 โรงเรียน ทั่วประเทศ 

   ด้านการศึกษา  พระองค์ทรงเป็นครูและเป็นนักการศึกษาที่เห็นถึงความส าคญัของการศึกษาหลายรูปแบบ 
รูปแบบหนึ่งที่ทรงเล็งเห็นว่า สามารถแก้ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ   
ขาดแคลนครูและอุปกรณ์การเรียนการสอน คือ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอน                   
มีมาตราฐานเดียวกัน เป็นการลดช่องว่างทางการศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยผู้เรียนเอง 
พระองค์พระราชทานหลักการเรียนการสอนของโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมว่า จะต้องสอนง่าย ฟังง่าย  
เรียนง่าย ใช้เทคโนโลยีธรรมดาไม่ซับซ้อนประหยัดแต่ได้ผล และที่ส าคัญ คือ ครูทุกคนต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู                    
มีความรักให้ลูกศิษย์เสมือนเป็นลูกของตนเอง เป็น “ ครูตู้ ” ครูพระราชทานผ่านสัญญานจากฟ้า พระองค์มีพระบรม
ราโชบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกประเภททั้งการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน        
การศึกษาพิเศษ การศึกษาสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาวิชาการและวิจัย  รวมทั้ง
พระราชทานทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  พระราชกรณี ยกิจทางการศึกษาแสดงถึงพระปรีชาสามารถ                 
พระบรมราโชบายอันล้ าลึกในการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน 
  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้เริ่มต้นเมือ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ กระทรวงศึกษาธิการรับ
สนองพระราชด าริไปด าเนินการ  โดยให้โรงเรียนไกลกังวลเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกล
ผ่านดาวเทียมตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๖ ไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศ ปัจจุบันมีโรงเรียนร่วมโครงการ
มากกว่า ๒๔,๐๐๐ โรงเรียน 

 

 

    - ๑๖- 



 

  ด้านการคมนาคม    

  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระองค์มีพระราชด าริให้เปิด
เส้นทางคมนาคม ไปสู่ชนบทที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ที่ประชาชนมีความยากล าบากในการเดินทางสัญจรไปมา และการ
ล าเลียงขนส่งสินค้าการเกษตร โดยท าให้ทางสัญจรมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกต่อการเดินทาง การพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมนับเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะน าความเจริญไปสู่ชนบท  นอกจากนั้น พระองค์ยังมีแนวพระราชด าริเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพ ฯ อีกเป็นจ านวนมาก เช่น โครงการวงแหวนรัชดาภิเษก  โครงข่ายจตุรทิศตะวันตก 
- ตะวันออก และเหนือ - ใต้  โครงการสะพานพระราม ๘ และเส้นทางคูข่นานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี เป็นต้น 

   ด้านการสื่อสาร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราช
หฤทัย    ในเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารในหลายรูปแบบ ตั้งแต่สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร เครื่องรับ - ส่ง
วิทยุคมนาคม คอมพิวเตอร์ การสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายในทุกรปูแบบของการ
สื่อสาร พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าทดลอง และสื่อสารด้วยพระองค์เองอย่างจริงจัง และด้วยความเชี่ยวชาญทรง
เคร่งครัดปฏิบัติตามกฎระเบียบของการติดต่อสื่อสาร และจะทรงทักท้วงตักเตือนผู้ที่ไม่เคารพกฎระเบียบ พระองค์มี
พระราชด าริให้ศึกษาค้นคว้าวิชาการด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยทีี่ทันสมัยให้ลึกซึ้ง และกว้างขวาง จุดประสงค์หลัก
ในการใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารของพระองค์ในล าดับแรก  ก็เพื่อทรงช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและ  
ต่อมาก็ได้ทรงแนะน าให้น าเอาเทคโนโลยีการตดิตอ่สื่อสารมาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  
 

   ด้านสิ่งแวดล้อม และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น พระองค์ทรงเน้นงานการอนุรักษ์และพื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของปัญหาน้ าเน่าเสีย ซึ่งมีแนวพระราชด าริในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
       แนวพระราชด าริ  “ น้ าดี ไล่น้ า เสีย ”เมื่ อ ๔ เมษายน พ .ศ.๒๕๒๘ พระองค์ เสด็จไป
ทอดพระเนตรน้ าเน่าเสียตามคลองต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครทรงมีพระราชด าริเกี่ยวกับการจัดการระบบควบคุม
ระดับน้ าในคลองสายต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น ๒ แผน คือ แผนใช้ส าหรับในฤดูฝน และฤดูแล้ง  ซึ่งในการระบายน้ า  
โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกให้มากที่สุดเพื่อความประหยัดค่าใช้จ่ายในการควบคุมระดับน้ าตามล าคลอง 
       แนวพระราชด าริ “ การบ าบัดน าเสียบึงมักกะสัน ” โดยใช้รูปแบบเครื่องกรองน้ าธรรมชาติ          
คือ ให้มีการทดลองใช้ผักตบชวามาดูดซับความโสโครก รวมทั้งสารพิษจากน้ าเน่าเสีย และไม่ก่อให้เกดิความเดอืดร้อน      
แก่ประชาชนที่อาศัยริมบึงในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมกับพื้นที่บึง 
       แนวพระราชด าร ิ“การบ าบดัน้ าเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน้ ากับระบบการเตมิอากาศ ” 
ในพื้นที่หนองหาน เขตเทศบาลเมืองสกลนคร 
       แนวพระราชด าริ “ กังหันชัยพัฒนา ” ทรงให้ด าเนินการวิจัยและพัฒนากังหันน้ าชัยพัฒนาเพื่อ
ใช้เป็นอุปกรณ์การเติมอากาศให้กับน้ าเน่าเสียให้มีสภาพดีขึ้น 
       แนวพระราชด าริ “ การก าจัดขยะชุมชนด้วยการท าปุ๋ยหมัก ” เป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายที่ใช้
หลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
       โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ป่าชายเลนเสือมโทรม  ทรงท าโครงการเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ  ใน
เร่ืองการก าจัดขยะ และบ าบัดน้ าเสีย โดยวิธีการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 

   ด้านนวัตกรรม   
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับการถวายพระราช
สมัญญาจากองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติว่า ทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก และก าหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธุ์ 
ของทุกปีเป็น “ วันนักประดิษฐ์โลก ” ซึ่งเป็นวันที่ทรงได้รับการจดสิทธิบัตรกังหันชัยพัฒนา โดยเริ่มตั้งแต่              
ปี พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นมา ส าหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านนวัตกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 
       โครงการกังหันน้ าชัยพัฒนา ทรงเริ่มด าเนินการวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นเครื่องกลเติม
อากาศที่เป็นกังหันน้ าแบบทุ่นลอย ซึ่งใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย โดยใช้กังหันวิดน้ าไปบนผิวน้ า ที่ส่วนลอยให้ตกลงบนผิว
น้ าตามเดิม  น้ าจะถูกสาดกระจายสัมผัสอากาศท าให้ออกซิ เจนละลายในน้ า    น้ า เสียจึงมีคุณภาพดีขึ้ น  
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       โครงการแกล้งดิน  ทรงแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๒ ด้วยการท าให้ดินแห้งและ
เปียกสลับกัน เพื่อเร่งปฏิกริยาทางเคมีของดินให้มีความเป็นกรดจัดมากขึ้นจนถึงที่สุด และการใช้น้ าชะล้างดิน จนถึง
การเลือกใช้พืชที่จะเพาะปลูกในบริเวณนั้น ซึ่งนวัตกรรมนี้ยังไม่มีที่ใดในโลกใช้วิธีการด าเนินงานในลักษณะ ดังกล่าว 

   ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง   เป็นแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตรที่พระราชทานมานานกว่า ๔๐ ปี แล้วเป็นแนวพระราชด าริที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย    
และเป็นแนวพระราชด าริที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ       
ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญ
จะต้องมีสติปัญญาและความเพียร ซึ่งจะน าไปสู่ความสุขในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง 

เศรษฐกิจพอเพียง   เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่  และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ           
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ  เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ความพอเพียง หมายถึง  ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอก และภายใน  ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  ( UNDP ) กล่าวถึงประโยชน์
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี ๖ ด้าน ได้แก ่ 

๑) สามารถขจัดความยากจน และลดความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ 
๒) ท าให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถรับมือกับวัตถุต่าง ๆ ได้ โดยมุ่งเน้นเสริมใน ๔ ด้าน คือ สังคม  

                          เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
  ๓) ส าหรับภาคธุรกิจ เอกชน เศรษฐกจิพอเพียงช่วยให้สามารถประกอบธุรกิจได้ อย่างยั่งยืนในระยะยาว 
  ๔) เกิดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งช่วยให้มีการปกครองที่เข้มแข็ง 
  ๕) สามารถก าหนดนโยบายสาธารณะได้อย่างชัดเจนและมีเป้าหมาย 
  ๖) เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและความศรัทธาของคน ซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนาคน 

วิธีการแห่งศาสตร์ของพระราชาคือ  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงใช้หลักการเพื่อการแก้ไขปัญหาด้าน
ต่าง ๆ ของประเทศ ที่ถือเป็นวิธีการแห่งศาสตร์ของพระราชา คือ “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” และพระองค์ได้
พระราชทานเป็นยุทธศาสตร์ให้แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยึดถือ
ปฏิบตัิในการด าเนินงาน 

การทรงงานของพระองค์  ทรงยึดวิธีการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาตลอดรัชสมัย  เป็นหลักการเพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาของพระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ตรัสว่า ต้องระเบดิจากข้างใน นั้นคือ ต้องสร้างความเข้มแข็งให้
คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพรอ้มที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน  ก่อนจะท าอะไรต้องมีความเข้าใจเสียก่อน 
เข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหา ทั้งด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณี และวัฒนธรรม เป็นต้น      
และระหว่างการด าเนินการ นั้น จะต้องท าให้ผู้ที่เราจะไปท างานกับเขาหรือท างานให้เขานั้น  “เข้าใจ” เราด้วย    
เพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียวโดยที่เขาไม่เข้าใจเรา ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตามที่เรามุ่งหวังไว้ “เข้าถึง”           
ก็เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้วก็ต้องเข้าถึง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้ได้ และเมื่อเข้าถึงแล้วจะต้องท าอย่างไรก็
ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย ดังนั้น จะเห็นว่าเป็นการสื่อสาร สองทางทั้งไปและกลับ ถ้าสามารถท าสองประการแรก
ได้ส าเร็จ เรื่อง การพัฒนา จะลงเอยได้อย่างดี เพราะเมื่อต่างคน ต่างเข้าใจกัน ต่างฝ่ายอยากเข้าถึงกันแล้ว           
การพัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ให้และผู้รับ  โดยองค์ประกอบของค า  ๓  ค า  คือ  เข้าใจ  เข้าถึง  
พัฒนา   มีดังนี้ 

เข้าใจ  ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ได้แก่  การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว, ข้อมูลเชิงประจักษ์, การวิเคราะห์       
         และการทดลอง 
เข้าถงึ  ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ได้แก ่ระเบิดจากข้างใน, เข้าใจกลุ่มเป้าหมายและสร้างปัญญา 
พัฒนา ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ได้แก ่เร่ิมต้นด้วยตนเอง, พึ่งพาตนเองได้ และต้นแบบเผยแพร่ความรู้ 
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การจัดการเรียนการสอน หัวข้อเรื่องที่ ๒  ศาสตร์ของพระราชา ๑๓ ด้าน และวิธีการ
แห่งศาสตร์ของพระราชา 

ความมุ่งหมาย  :  เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมได้รู้และเข้าใจศาสตร์ของพระราชา ๑๓ ด้าน และ 

 วิธีการแห่งศาสตร์ของพระราชา  “ เข้าใจ  เข้าถงึ  พัฒนา ” 

 วัตถุประสงค์  :   

๑) เพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาด้านต่าง ๆ ในรูปแบบโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ๔,๐๐๐ กว่าโครงการ 

๒) เพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญ         

๑๓ ด้าน และเร่ืองที่ส าคัญแต่ละด้าน 

๓) เพื่อให้เรียนรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับวธิีการแห่งศาสตร์ของพระราชา “ เข้าใจ  เข้าถงึ  

พัฒนา ” 

๔) เพื่อให้ได้เรียนรู้ ถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ขอบเขตการสอนอบรม  :  

๑) ให้นายทหารหรือนายสิบที่จะท าหน้าที่วิทยากรไดป้ฏิบัติหน้าที่วิทยากรในเรื่องศาสตร์ 

ของพระราชาของหน่วย 

๒)  ให้วิทยากรที่จะท าหน้าที่การสอบอบรม บรรยาย ได้ผ่านการฝึกอบรม 

              ศึกษาดูงานเรียนรู้เก่ียวกบัศาสตร์ของพระราชา จนสามารถเป็นวิทยากรได้ 

๒) ท าการสอนอบรมในห้องสอนอบรมของหน่วยใช้เวลาการสอนอบรมไม่น้อยกว่า   

๑ ชั่วโมง ประกอบกับเคร่ืองช่วยสอนอบรมเพื่อกระตุ้นความสนใจ 

๔)  หลังการอบรมแล้วให้มีการทดสอบและสอบถาม ความรู้ ความเข้าใจของผู้ 

     เข้ารบัการอบรม 

 หลักฐานการสอบอบรม  :   

๑)  เอกสารคู่มือทหารกับศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศของกองทัพบก 

๒)  เอกสาร วารสาร ต ารา เก่ียวกับศาสตร์ของพระราชา 

๓)  แผ่นวีดีทัศน์ที่เก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านต่าง ๆ และเศรษฐกิจ 

     พอเพียง 

หมายเหตุ  :   เนื่องจากเนื้อหาของหัวข้อนี้มีจ านวนมาก  ครูผู้สอน หรือวิทยากร ต้องมีการเตรียมการ 

                             เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้รับการสอน หรือผู้เข้ารับการอบรมมคีวามสนใจอยู่ตลอดเวลา 

 

 

 

- ๑๙ - 



 

เร่ืองที่ ๓ หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ 

 การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงยดึการด าเนินงานใน
ลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและสามารถปฏิบตัิได้จริง ควรยึดเป็นแบบอย่างน ามาปฏิบัติเพือ่ให้
บังเกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอดไป  โดยมีหลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ ดังนี้ 

๑) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  - ก่อนจะแก้ปัญหาเร่ืองใดควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ       
    ทั้งจากข้อมูล เอกสาร แผนที่  และการสอบถามให้ได้รายละเอียด ที่ถูกต้อง 
๒) ระเบิดจากข้างใน  - การจะพัฒนาเร่ืองใดต้องพัฒนาคนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพความพร้อม 
    ที่จะรับการพัฒนา เสียก่อน 

๓) แก้ปัญหาจากจุดเล็ก  -  มองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอแต่การแก้ปัญหาจะเร่ิมจากจุดเล็ก ๆ คือการ 
    แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่คนมักจะมองข้าม  

๔) ท าตามล าดับขั น  -  เร่ิมต้นจากสิ่งที่จ าเป็นของประชาชนที่สุดกอ่นว่าเดือดร้อน และต้องการอะไร         
    เน้นการปรบัใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

๕) ภูมิสงัคม  -  การพัฒนาใด ๆ ต้องค านึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร ลักษณะนิสัย           
    ใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี ในแต่ละท้องถิ่น ที่มีความแตกตา่งกัน 

๖) องค์รวม  - การคิดแกป้ัญหาตอ้งคิดอย่างองค์รวมหรือมองให้ครบวงจรอย่างเช่น “ ทฤษฎีใหม่ ”               
    ที่พระราชทานให้กับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีที่ดินเฉลี่ยประมาณ  ๑๐ – ๑๕  ไร ่ต่อครอบครัว  ให้สามารถ  
    บริหารจัดการที่ดิน และแหล่งน้ าได้พอเพียงเมือ่ท าการเกษตรได้ผลผลิตดีขึน้และเพิ่มข้ึน แล้วก็ต้องรูจ้ัก    
    วิธีจัดการและการตลาด ท าได้อย่างครบวงจรตามทฤษฎีใหม ่ขัน้ที่ ๑, ๒, และ ๓ 

๗) ไม่ติดต ารา  -  การพัฒนาต้องให้เข้ากับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสังคมจิตวิทยา แห่งชุมชนโดย      
    ไม่ผูกมดักบัวิชาการ และเทคโนโลย ีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย 

๘) ประหยัด/เรียบง่าย/ได้ประโยชน์สูงสุด - การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนใช้หลักความเรียบง่าย และ 
    ประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เองประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ มาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูง 

๙) ท าให้ง่าย  -  ท าสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ และระบบ 
    นิเวศโดยส่วนรวมตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชน นั้น ๆ  

๑๐) การมีส่วนร่วม  -  เปิดโอกาสให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดง  ความคิดเห็น 
     เก่ียวกบัเร่ืองที่จะท า 

๑๑) ประโยชน์ส่วนรวม  -  ในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนให้ระลึกถึงประโยชน์ ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

๑๒) บริการที่จดุเดียว  - เป็นรูปแบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ เพือ่ประโยชน์ต่อประชาชน ที่จะมาขอใช้บรกิาร  
      เช่น ศูนย์ศึกษาการพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๑๓) ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  - หากเราตอ้งการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติ จะต้องใช้ธรรมชาติ 
     เข้าช่วยเหลือ เช่น การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ได้แก ่การปลูกไม้ เศรษฐกิจ ไม้ผล และไม้ฟืน  
     ประโยชน์ที่ได้ เพิ่มมาอีกอย่างนอกจากตาม ชื่อของไม้แล้วก็คือ ปา่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นดิน 

๑๔) ใช้อธรรมปราบอธรรม - ให้น าความจริง ในเร่ืองความเป็นไปแห่งธรรมชาติมาเป็น หลักการในการแก้ไข 
     ปัญหา เช่น การบ าบัดน้ าเน่าเสีย โดยใช้ผักตบชวา เป็นต้น 

๑๕) ปลูกป่าในใจคน  - การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมา จะต้องปลูก จิตส านึกในการรักผืนป่า 
     ให้แก่คนเสียก่อน 

 

 

- ๒๐ - 



 

๑๖) ขาดทุนคือก าไร  -  ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ก็ต้องลงทนุต้องท าโครงการที่ ประชาชนต้องการ  
     การเสีย คือ การได้ ประเทศชาติก็จะกา้วหน้า การที่คนอยู่ดีมีสุข  นั้นเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้ 

๑๗) การพึง่ตนเอง  -  การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ ในเบื้องต้นเป็นการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้า เพื่อให้ 
     ประชาชนมีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชวีิตได้ต่อไป ขั้นต่อไปคือการพัฒนาให้สามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด 

๑๘) พออยู่พอกิน  -  มีเหตุผลมากมายที่ท าให้ราษฏร ต้องอยู่ในวงจรแห่งทุกเขญ็ เมื่อให้ความช่วยเหลือ 
     เบื้องต้น ในขั้นพออยู่พอกินก่อนแล้ว จึงขยับขยายในขั้นต่อไป 

๑๙) เศรษฐกิจพอเพียง  -  เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน  ในทุกระดับ 
     ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
     โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ให้ยึดหลักของความพอประมาณ   
     ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาการเปลี่ยนแปลง          
     ทั้งภายนอก และภายใน 

๒๐) ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน - คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะ 
     สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่ส าคัญอันใดได้  ผู้มีความสุจริตมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะท างานส าคัญยิ่งใหญ่ที่ 
     เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จรงิได้ส าเร็จ 

๒๑) ท างานอย่างมีความสุข : ผู้ที่มจีิตใจรักการงานและรักประชาชนย่อมมีความสุขที่ได้ ช่วยเหลือ 
      ประชาชน 

๒๒) ความเพียร  : จงมีความเพียรเยี่ยงพระมหาชนก ผู้ที่มีความเพียรย่อมมีความมุ่งมัน พัฒนาบ้านเมืองให้ 
     บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข 

๒๓) รูร้ัก สามัคคี  -  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มีพระราชด ารัสในเร่ือง รูร้ัก สามัคคี         
     มาอยา่งต่อเนื่องซึง่เปน็ค าสามค าที่มีคา่ และมีความหมายลึกซึง้ พรอ้ม ทัง้สามารถปรบัใชไ้ด้กบัทุกยุคทุกสมยั 

รู ้– จะท าอะไรต้องไปศึกษาให้รูจ้ริง รูถึ้งปัจจัย รูถึ้งปัญหา และรูถึ้งวิธีแกป้ัญหา 

รัก – จะท าอะไรต้องสร้างฉันทะกบัสิ่งนั้น 

สามัคคี – จะท าอะไรต้องท าเป็นทีม ร่วมมือ ร่วมใจท าให้มีประสิทธิภาพ 

พื้นที่ใดมีปัญหาลองเอาแนวทางของพระองค์มาประยุกต์ใช้  ไม่ว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ก็เป็นพื้นที่มีปัญหา ทั้งนั้น  หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ ผู้ใช้
สามารถเลือกน ามาใช้กับงานให้เหมาะสมได้ เช่น หากมีความประสงค์จะพัฒนา หรือท าอะไรเรือ่งใหญ่ ๆ สักหนึ่งอย่าง
ที่มีคนจ านวนมากเข้ามาเก่ียวข้อง ควรจัดล าดับความคิด ดังนี้ 

๑) คิดงานใหญ่แต่เร่ิมจากท างานเล็กก่อน 
๒) ท าเป็นขั้นตอนที่ละขั้น 
๓) ท าเร่ืองยากให้เป็นเร่ืองง่าย 
๔) ท าอะไรให้นึกถึงภูมิสังคมของที่นั้น ๆ 
๕) การสื่อความ การประสานงาน และการบูรณาการให้ทุกคนมีส่วนร่วมเร่ืองที่จะท า 
๖) ท าอะไรต้องมีผู้รับผิดชอบ หรือระบบบริหารจัดการเพือ่รับผดิชอบงาน 

 

 

 

 

- ๒๑ - 



 

การจัดการเรียนการสอน หัวข้อที่ ๓  หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ 

 
ความมุ่งหมาย  :  เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมได้รู้และเข้าใจหลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ           

                      ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

วัตถุประสงค์  :   

๑) เพื่อให้ได้ เรียนรู้หลักการทรงงานที่มีการด าเนิ นงานในลักษณะทางสายกลาง                     
ที่สอดคล้องกับสิ่งรอบตัว และสามารถปฏิบัติได้จริง 

๒) เพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักการทรงงานทั้ง ๒๓ ข้อ ว่ามีอะไรบ้าง และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริต่าง ๆ ๔,๐๐๐ กว่าโครงการใช้หลักการ ทรงงานเร่ืองใด 

๓) เพื่ อให้ผู้ เรียน หรือผู้ เข้ ารับการอบรมได้น าหลักการทรงงาน ไปประยุกต์ ใช้                    
ในชีวิตประจ าวัน และการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง หรือภารกิจของหน่วย 

ขอบเขตการสอนอบรม  :   

๑) ให้นายทหารหรือนายสิบที่จะท าหน้าที่วิทยากรได้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในเร่ืองศาสตร์
ของพระราชาของหน่วย 

๒) ให้วิทยากรที่จะท าหน้าที่การสอบอบรม บรรยาย ได้ผ่านการฝึกอบรม 

ศึกษาดูงานเรียนรู้เกีย่วกับศาสตร์ของพระราชา จนสามารถเป็นวิทยากรได้ 

๓) ท าการสอนอบรมในห้องสอนอบรมของหน่วยใช้เวลาการสอนอบรมไม่น้อยกว่า   

        ๑ ชั่วโมง ประกอบกับเคร่ืองช่วยสอนอบรมเพื่อกระตุ้นความสนใจ 

๔) หลังการอบรมแล้วให้มีการทดสอบและสอบถาม ความรู้ ความเข้าใจของผู้ 

เข้ารบัการอบรม 

หลักฐานการสอนอบรม  : 

๑)  เอกสารคู่มือทหารกับศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศของกองทัพบก 

๒)  เอกสาร วารสาร หนังสือ ที่เก่ียวข้องกับหลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ และโครงการอัน 

     เนื่องมาจากพระราชด าริต่าง ๆ  

๔) แผ่นวีดีทัศน์ เก่ียวกับ หลักทรงงาน ๒๓ ข้อ และโครงการอันเนื่องมาจาก      

พระราชด าริต่าง ๆ 

หมายเหตุ  :   ครูผู้สอนหรือวิทยากรต้องพยายามยกตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ        

                  ที่ส าคัญหรือที่อยู่ในพื้นที่ว่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงใช้หลักการทรงงานอะไรบ้าง         

                  เช่นการน าวีดีทัศน์หรือคลิปวีดีโอมาเปิด ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความคิดเห็น             

                  ว่าโครงการนั้นได้ใช้หลักการทรงงาน กี่ข้อ หรือยกตัวอย่างว่าเราจะเอาหลักการทรงงาน      
ข้อไหนมาใช้ได้บ้าง 
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เร่ืองที่ ๔ ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชด ารัสครั้งแรกว่าด้วย            
“ เศรษฐกิจพอเพียง ” เมื่อ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗  ความตอนหนึ่งว่า “ การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท า
ตามล าดับขั้นต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี  พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการ
และใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อย
เสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขัน้ที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป  ” 
 ต่อมาพระองค์ทรงอธิบายและทรงเน้นย้ าอีกหลายครั้ง จนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ มีพระราชด ารัสถึงความส าคัญ
ของ    “ เศรษฐกิจพอเพียง ” มีความหมายตอนหนึ่งว่า “ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐาน
ความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงก็อยู่ที่
เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ าไป ” และเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๒  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ไปเผยแพร่เพี่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป 

เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตรที่พระราชทานมานานกว่า ๔๐ ปี แล้วเป็นแนวพระราชด าริที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย และ เป็นแนว
พระราชด าริที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การ
สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมีสติปัญญาและ
ความเพียร ซึ่งจะน าไปสู่ความสุขในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งภายนอก และภายใน   

- ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 

  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดย ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น    
เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 

  ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล            
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัที่เกีย่วข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่า จะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

  ภูมิคุ้มกัน  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น        
โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต                

  โดยเงื่อนไขของการตัดสินใจ และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ๒ ประการ ดังนี้ 
  เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะ

น าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
  เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และ

มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต และเอ้ือเฟื้อแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น 
  เป้าหมาย  เพื่อให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง          

ทั้งทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
เศรษฐกิจพอเพียง มองว่า การพึงพาตนเองได้นับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นที่สุดส าหรับอนาคตที่มั่นคง             

ผู้ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลามีความซื่อสัตย์สุจริต และความวิริยะ
พากเพียร ส่วนในระดับองค์กร เศรษฐกิจพอเพียงท าให้เกิดวัฒนธรรมเชิดชูคุณธรรม  และส่งเสริมเกื้อกูลในองค์กร 
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ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
เป็นหลักในการบริหารจัดการ ที่น าไปสู่ความส าเร็จ และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เงื่อนไขของความส าเร็จ : คนที่มีคุณภาพ 
การท างานใด ๆ ที่มุง่ให้ประสบผลส าเร็จอย่างราบรื่น 

แต่บุคคลจ าเป็นต้องใช้ความรูค้วบคูก่ับคุณธรรมเป็นพื นฐาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ความรู้ 
มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง + ใช้
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เช่ือมโยงกัน  เพื่ อประกอบการวางแผน +และ
ระมัดระวังในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ 

 

คุณธรรม 

ต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ  ให้ตระหนักในคุณธรรม   
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน  มีความเพียร 
ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 

คุณธรรม 
Virtues 

วัตถุ/เศรษฐกิจ 
Economy 

 สงัคม 
Society 

 สิ่งแวดล้อม 
Environment 

วัฒนธรรม 
Culture 

 

ความรู ้
KnowIedge 

คนมีคุณภาพ 
Quality Foundations 

 

หลกัในการวางแผน         
และตดัสินใจ 

Management Principles 
 

พัฒนาให้กา้วหนา้ไปอย่างสมดุล 
และพร้อมรับการเปลีย่นแปลง 
Sustainable  Well - being 

 

พอประมาณ 

Moderation 

มีเหตผุล 

Reasonableness 
 

มีภูมิคุม้กันในตัวท่ีด ี

Self – Immunity 
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หลักพอเพียงคือหลักคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน 

การตัดสินใจและการด าเนินการใด ๆ จ าเป็นต้องยึด 
ทั ง ๓  หลักการพอเพียงทุกครั ง เพือ่น าไปสู่ความส าเร็จ 

 

 

 
 
 
 

 
 

เป้าหมาย = มุ่งให้เกดิความสมดุล + ม่ันคงใน ๔ มิติ         ยั่งยืน 
การท างานทุกอย่างควรมุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง อยา่งรวดเร็วและ 

  กว้างขวาง ทั งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

 
 
สรุปการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้ใช้หลัก ๓ ประการ ( พอประมาณ  มีเหตุผล    

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ) ในการจัดการทรัพยากรทุกมิติอย่างสมดุล นั้น จ าเป็นต้องเริ่มพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คือ  ต้องมี
คุณธรรมก ากับความรูใ้นการด าเนินชีวิต เพื่อให้ช่วยตนเองและยืนบนขาของตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอประมาณ 
 พอเหมาะพอดีกับอัตภาพ 

(ปจัจัยภายใน) 

 สอดคล้องกับภมูิสังคม 
(ปจัจยัภายนอก) 

 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อยา่งคุ้มค่า 

 

มีเหตุผล 
 รู้สาเหตุท าไม/เพราะเหตุใด 

 รู้ปัจจัยที่เกีย่วข้องวิชาการ 
กฎหมาย ความเช่ือ ประเพณ ี

 รู้ผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นในด้านต่าง 
ๆ กว้างแคบใกล้ไกล 

 ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

มีภูมิคุ้มกนัในตัวที่ดี 
 เตรียมความพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

 รู้วางแผน รอบคอบ ไม่
ประมาท เพือ่ป้องกันอันตราย
หรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

วัตถุ/เศรษฐกิจ 
เห็นคุณคา่ และใช้วัตถุ สิ่งของเงินทอง  
ทรัพยากรทีม่ีอยูอ่ย่างประหยดั คุม้ค่า 

สังคม 
          เห็นคุณค่าของการอยู่รว่มกับผู้อื่น 

                        โดยไม่เบยีดเบยีนกัน 
                        และมีความเอือ้เฟื้อเผื่อแผต่่อกัน 

วัฒนธรรม 
เห็นคุณคา่และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมค่านยิม เอกลักษณ์
ท้องถิน่/ความเป็นไทย 

ส่ิงแวดล้อม 
 มีจิตส านึก รู้วิธีการ และมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม 

สมดุลและพร้อมรับ 
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
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เป้าหมายการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ สู่องค์กรแห่งความ
พอเพยีงของกองทัพบก 

๑) การเปลี่ยนวิถีชีวิตก าลังพลและครอบครัวให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
๒) การบริหารองค์กรแบบพอเพียง 
๓) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตพลทหารให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเมื่อปลดประจ าการไปแล้ว 

กลยุทธ์สู่องค์กรแห่งความพอเพียงกองทัพบก 
 กลยุทธ์ที่ ๑  การใช้ชีวิตพอประมาณและพึ่งตนเอง 
 กลยุทธ์ที่ ๒  การมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  การเสริมสรา้งความสุขในครอบครัวและการพัฒนาทางจริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๔  การปลอดอบายมุข 
 กลยุทธ์ที่ ๕  ความสามัคคีและรวมพลัง 
 กลยุทธ์ที่ ๖  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 กลยุทธ์ที่ ๗  การพัฒนาตนเองและการสร้างเครือขา่ยความรู ้
 กลยุทธ์ที่ ๘  การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กลยุทธ์ที่ ๑  การใช้ชีวิตพอประมาณและพึ่งตนเอง 

 เป้าหมาย  ก าลังพลของทบ. มีรายได้ที่พอเพียงกับรายจ่าย ไม่มีหนี้สิน รูจ้ักการออม เพื่อให้มีสถานะทาง 
                         เศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
 กิจกรรม   - การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
    - การปลูกพืชผักสวนครัวกินเอง 
    - การแยกขยะ รีไซเคลิ 
    - การหาอาชีพเสริม เพิม่รายได้ 
    - การคิดวิธีเพื่อลดรายจ่าย เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ ๒  การมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าหมาย  ก าลังพลของทบ. ยึดมั่นคุณธรรมปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน       
                        ปฏิบัติด้วยความโปร่งใส 
 กิจกรรม   - การประเมินภายในหน่วย/องค์กร 
    - การกล่าวปาฐกถาเชิดชูคุณธรรม 
    - การเปิดเผยแสดงบัญชีรายรับ  - รายจ่ายงบประมาณ เป็นต้น 

กลยทุธ์ที่ ๓  การเสริมสร้างความสุขในครอบครัวและการพัฒนาทางจริยธรรม 

 เป้าหมาย  ก าลังพลของทบ. สามารถแก้ไขปัญหาในครอบครัว และสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง อบอุ่น 
 กิจกรรม   - การออกก าลังกายเป็นครอบครัว 
    - การออกกลุ่มจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เป็นครอบครัว 
    - การสวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรม และนั่งสมาธิ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

    -  ๒๖ - 



 
กลยุทธ์ที่ ๔  การปลอดอบายมุข 

 เป้าหมาย   ก าลังพลของทบ. มุง่มั่นลดละเลิกอบายมุขและรณรงค์ป้องกัน 

 กิจกรรม    - การจัดอบรมให้ความรูถึ้งโทษภัย บุหรี่  สุรา ยาเสพติด การพนัน  

     - การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา , งดเหล้าเข้าเวร , งดเหล้าวันพระ เป็นต้น 

กลยทุธ์ที่ ๕   ความสามคัคี และรวมพลงั 

 เป้าหมาย   ก าลังพลของทบ. พร้อมใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอและช่วยเหลื่อเก้ือกูลกัน เกิดพลัง
ความเข้มแข็ง 

 กิจกรรม    - จัดกลุ่ม/ชมรม จิตอาสา  บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

     - จัดกลุ่ม/ชมรม จิตอาสา ชว่ยเหลื่อผู้ด้อยโอกาส หรอืผู้พิการ 

     - จัดกลุ่ม/ชมรม จิตอาสา พัฒนาสภาพแวดล้อม 

     - จัดกลุ่มอบรมฝึกฝนอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เป็นต้น 

กลยทุธ์ที่ ๖ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 เป้าหมาย   ก าลังพลของ ทบ. มีความรู ้ความเข้าใจ เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการ 

                          ป้องกันโรค และมีสุขภาพแข็งแรง 

 กิจกรรม    - การทดสอบสมรรถภาพร่างกายเป็นประจ า 

   - การจัดการแข่งขันกีฬา 

   - การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม ออกก าลังกายประเภทต่าง ๆ  เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ ๗  การพัฒนาตนเองและการสร้างเครือขา่ยความรู ้

 เป้าหมาย   ก าลังพลของ ทบ. มีความรอบรู้งานในหน้าที่และมีขีดความสามารถสูง ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเรียนรูต้ลอดชีวิต 

 กิจกรรม    - การจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้งานในหน้าที่ 

     - การจัดตั้ง Unit School   

     - การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลย ีและภาษา  เป็นต้น 

กลยทุธ์ที่ ๘   การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 เป้าหมาย   ก าลังพลของทบ. มีจิตอาสา ส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีความยั่งยืน 

 กิจกรรม    - การประเมินการใช้ทรัพยากรประจ าปีของหน่วย 

     - การจัดโครงการขยะ รีไซเคิล 

     - การจัดโครงการซ่อมแซมอุปกรณ/์ยุทโธปกรณ์ของหน่วย 

     - การประกวดการใช้ทรพัยากรคุ้มค่าสูงสุดของก าลังพล 

 

 

 

 

- ๒๗ - 



 

การจัดการเรียนการสอน หัวข้อเรื่องที่ ๔  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความมุ่งหมาย :  เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                                พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

 วัตถุประสงค์  :   

๑) เพื่อให้ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจถึงที่มาและความส าคัญหลักปรัชญา                 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) เพื่อให้ได้เข้าใจความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน และ ๒ เงื่อนไข คือ ความรู้ และ คุณธรรม 

๓) เพื่อให้เกิดหลักคิดการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน และการด าเนิน
ชีวิตของครอบครัว 

๔) เพื่อให้สามารถน าไปขยายผลในการปฏิบัติงานของหน่วยและการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 

ขอบเขตการสอนอบรม  :   

๑) ให้นายทหารหรือนายสิบที่จะท าหน้าที่วิทยากรได้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในเร่ือง     

ศาตรข์องพระราชาของหน่วย 

๒) ให้วิทยากรที่จะท าหน้าที่การสอนอบรม บรรยาย ได้ผ่านการฝึกอบรม 

ศึกษาดูงานเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา จนสามารถเป็นวิทยากรได้ 

๓) ท าการสอนอบรมในห้องสอนอบรมของหน่วยใช้เวลาการสอนอบรมไม่น้อยกว่า   

๑ ชั่วโมง ประกอบกับเคร่ืองช่วยสอนอบรมเพื่อกระตุ้นความสนใจ 

๔) หลังการอบรมแล้วให้มีการทดสอบและสอบถาม ความรู้ ความเข้าใจของผู้ 

เข้ารับการอบรม 

 หลักฐานการสอนอบรม  :   

๑)  เอกสารคู่มือทหารกับศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศของกองทัพบก 

๒)  เอกสาร วารสาร หนังสือ ที่เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

๓)  แผ่นวีดีทัศน์ หรือคลิปวีดิโอ เก่ียวกับ เศรษฐกจิพอเพียง ในรูปแบบต่าง ๆ  

หมายเหตุ  :  ครูผู้สอน หรือ วิทยากร ต้องศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเข้าใจ   

                       อย่างถ่องแท้ สามารถยกตัวอย่างในการปฏิบัติตน และด าเนินชีวิตประจ าวันให้กับผู้เข้ารับ  

                       การอบรมได้ รวมทั้งยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมที่เป็นข่าวของผู้คนที่ไม่ยดึหลัก 

                        เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

- ๒๘ - 



 

เร่ืองที่ ๕  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 ตลอดระยะเวลาที่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จเยี่ยม                 
ราษฎรทั่วทุกหนแห่งในประเทศไทยระหว่างห้วง พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๓๐ พระองค์ทรงประสบปัญหาความทุกข์ยากของ
ราษฎรด้วยพระองค์เอง โดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศปัญหาหลักที่เกษตรกรประสบอยู่ก็คือ       
ความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ าเพือ่การเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ราคาไม่แน่นอน รายได้ไม่คุ้มกับต้นทุนทีล่งไป    
จึงทรงมีพระราชด าริเพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยเน้นที่เกษตรกรยากจนในเขตน้ าฝน ซึ่งมีอยู่
กว่าร้อยละ ๗๐ ของเกษตรกรทั่วประเทศ เกษตรกรเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพื้นที่ท าการเกษตร
ประมาณ ๕ - ๑๕ ไร่ ต่อครอบครัว แนวทางแก้ปัญหาก็คือ การจัดการแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการปลูกพืช หากมีน้ า
เพยีงพอเกษตรกร ก็สามารถปลูกพืชได้ทั้งปี มีงานท าและมีรายได้ตลอดทั้งปี ไม่ต้องอพยพไปท างานที่อืน่ นอกจากการ
จัดการเรื่องเหล่านี้แล้ว การแก้ปัญหาการประกอบอาชีพตามแนวพระราชด ารินี้ ยังเน้นการจัดการระบบการปลูกพืช   
ที่เหมาะสม เช่น การแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวไว้บริโภคในครอบครัว และพื้นที่ปลูกพืชอ่ืน ๆ ไว้บริโภคใช้สอย และ
จ าหน่าย แนวทางประกอบอาชีพการเกษตรแบบนี้ จะท าให้เกษตรกรมีงานท ามีอาหารไว้บริโภค มีรายได้เพียงพอต่อ
การครองชีพ อันจะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ นับว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อความมั่นคงของประเทศในอนาคต แนวคิดในการแก้ปัญหาการ
ประกอบอาชีพการเกษตร นี้ จึงเรียกว่า “ ทฤษฎีใหม่ ” ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ พระองค์มีพระราชด าริให้จัดตั้ง       
“ ศูนย์บริการพัฒนา ” ขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ “ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ”และในปีเดียวกันก็ได้ทรงจัดตั้ง 
มูลนิธิชัยพัฒนาขึ้น และทรงซื้อที่ดินด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จ านวน ๑๖ ไร่ ซึ่งอยู่ใกล้กับวัดชัยมงคลพัฒนา 
ต าบลเขาดินพัฒนา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นต้นแบบสาธิตการพัฒนาการเกษตร การประกอบ
อาชีพการเกษตรในพื้นที่อืน่ ๆ ต่อไป การด าเนินงานทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่วัดมงคลชัยพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ 
เป็นต้นมา ผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี  โดยมีการจัดสรรแบ่งพื้นที่ท ากินใช้สมมุติฐานว่าเกษตรกร
มีพื้นที่ท ากินเฉลี่ย ๑๕ ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน  ( เฉลี่ยสัดส่วน ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ )  

 ส่วนที่ ๑ สระน้ า จ านวน ๓ ไร่ โดยขุดสระลึก ๔ เมตร ก็จะสามารถจุน้ าได้ ๑๙,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถ
ใช้ปลูกพชืได้ จ านวน ๑๐ ไร่ได้อย่างเพียงพอ และสามารถใช้เลี้ยงปลาไว้บริโภคได้ด้วย 

 ส่วนที่ ๒ พื้นที่นาข้าว จ านวน ๕ ไร่  ใช้ปลูกข้าวไว้บริโภคส าหรบัสมาชกิในครอบครัว จ านวน ๕ คน เพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

 ส่วนที่ ๓ พื้นที่ปลูกพืชอ่ืน ๆ จ านวน ๕ ไร่ พืชที่ปลูกได้แก่ พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก พืชสมุนไพร และใช้สอย 
สามารถใช้บริโภคในครอบครัวและส่วนที่เหลือน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้ 

 ส่วนที่ ๔ ที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  

                        “........... ฉะนั้นการท าทฤษฎีใหม่เพื่อที่จะให้ประชาชนมีโอกาสท าเกษตรกรรมให้พอกิน ถ้าน้ ามี
พอดีในปีไหน ก็สามารถที่จะประกอบการเกษตร หรือปลูกข้าว ที่เรียกว่านาปีได้ ถ้าต่อไปในหน้าแล้ง น้ ามีน้อย ก็
สามารถที่จะใช้น้ าที่กักไว้ในสระเก็บน้ าของแต่ละแปลงมาท าการเพาะปลูก แมแ้ต่ข้าวก็ยังปลูกได้ ไม่ต้องไปเบียดเบียน
ชลประทานระบบใหญ่ เพราะมีของตัวเอง แต่ก็อาจจะปลูกผักหรือเลี้ยงปลา หรือท าอะไรอ่ืน ๆ ก็ได้ทฤษฎีใหม่นี้        
มีไว้ส าหรับป้องกันความขาดแคลนในยามปกติก็จะท าให้ร่ ารวยมากขึ้น ในยามที่มีอุทกภัยก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็ว  
โดยไม่ต้องให้ทางราชการไปช่วยมากเกินไปท าให้ประชาชนมีโอกาสพึ่งตนเองได้อย่างดี  ฉะนั้นจึงได้สนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามทฤษฎีใหม ่” 

      พระราชด ารัสพระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

          ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา   พระราชวังดุสิต 

           วันจันทร์ที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๓๘ 

 

- ๒๙ - 



 

ส าหรับขั้นตอนของเกษตรทฤษฎีใหม่ ก าหนดไว้เป็น ๓ ขั้นตอน คือ 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑  เป็นขั้นตอนของการผลิตทางการเกษตรโดยตรงเป็นการท าเกษตรพอเพียง เกษตรพอกิน
พออยู่ หรือเกษตรพึ่งตนเองเลี้ยงตนเองได้  โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน (๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ ) 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่  ๒  หลังจากเกษตรกรด าเนินการในขั้นที่ ๑ คือการผลิตอาหารเพื่อบริโภคจนประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการรวมพลังกันในรูปของกลุ่มหรือสหกรณ์ ซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจกัน
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การผลิต การตลาด และพัฒนาสวัสดิการของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ กล่าวได้ว่าในชั้นนี้
เป็นการเกษตรก้าวหน้าหรอืเกษตรออมทรัพย ์

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓ หลังจากชุมชนรวมพลัง ร่วมแรง ร่วมใจกัน จนเกิดประสิทธิผล ในขั้นที่ ๒ แล้ว ขั้นต่อไป       
จะเป็นขั้นที่น าไปสู่ธุรกิจชุมชน เพื่อให้สภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรในชุมชนดียิ่งขึ้น เป็นขั้นสร้างเครือข่ายกลุ่ม
อาชีพ และขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจติดต่อประสานงานกับแหล่งเงินทุนมาใช้ในการลงทุน ซึ่งเกษตรกรสามารถ
จ าหน่ายผลิตผลได้ในราคาสูงเนื่องจากไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 

ประโยชน์และความส าคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ 

๑) สามารถลดและแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ เนื่องจากต้องมีการขุดสระน้ าเพื่อกักเก็บน้ าในช่วงที่มีฝนตก
ส าหรับเก็บไว้ใช้ท าการเกษตร 

๒) ท าให้การใช้พื้นที่การเกษตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากต้องมีการจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ทุกส่วน
อย่างเต็มที่ สามารถใช้พื้นที่ตลอดทั้งปี 

๓) ท าให้เกษตรกรมีอาหารไว้บริโภคอย่างเพียงพอ จากการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วน ๆ ทั้งการปลูกข้าว 
เลี้ยงปลา ปลูกผักและผลไม้ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว ์เพาะเห็ด ท าให้มีอาหารไว้บริโภคตลอดทั้งปี  

๔) ท าให้เกษตรกรมีงานท าตลอดทั้งปี จากเดิมเกษตรกรร้อยละ ๗๐ ที่อยู่นอกเขตชลประทาน จะ
ประกอบอาชีพหรือปลูกพืชเพียงปีละคร้ังเมื่อท าเกษตรทฤษฎีใหม่ท าให้มีงานตลอดทั้งปี  ไม่ต้องเร่ร่อน
ไปท างานในเมื่อง   

๕) ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีรายได้จากผลิตผลการเกษตรหลายชนิด และมี
รายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี 

๖) ท าให้ปัญหาสังคมลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีอาหารบริโภคเพียงพอ มีงานท า มีรายได้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ ไม่ต้องทิ้งครอบครัวไปหางานท า ครอบครัวมีความอบอุ่น หมู่บ้านชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ปัญหาต่าง ๆ   ในสังคมลดลง 

๗) ท าให้สามารถลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศได้ เนื่องจากเป็นการท าเกษตรที่เน้นการใช้เทคโนโลยี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก สารสกัดสมุนไพรไล่แมลง ลดการซื้อปุ๋ยเคมี  ยาฆ่า
แมลง และอุปกรณ์เคร่ืองจักรต่าง ๆ 

๘) ท าให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมั่นคง ยั่งยืน เนื่องจากเกษตรกร  มีงานท า  มีอาหารบริโภค                 
มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ  ท าให้มีก าลังจับจ่ายใช้สอยตามอัตภาพเมื่อเกษตรกรที่เป็นฐาน           
ของประเทศมีความมั่นคงก็จะท าให้ประเทศชาติมีความมั่นคงดว้ย 

 

 

 

  - ๓๐ - 



 

การจัดการเรียนการสอน หัวข้อเรื่องที่ ๕  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 ความมุ่งหมาย  :  เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ 

                                 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงคิดค้น   

                                 ทดลอง จนเป็นผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 วัตถุประสงค์  :   

๑) เพื่อให้ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจถึงที่มาและความส าคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ และ
ขั้นตอนของทฤษฎีใหม่ ๓ ขัน้ 

๒) เพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจการแก้ไขปัญหาการท าการเกษตรของเกษตรกรไทย โดยใช้ 

แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 

๓) เพื่อให้ก าลังพลและครอบครัวที่สนใจในการท าการเกษตรน าไปใช้ในการท า
การเกษตรในพื้นที่จ ากัด 

๔) เพื่อให้สามารถน าไปขยายผลในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

ขอบเขตการสอนอบรม  :   

๑) ให้นายทหารหรือนายสิบที่จะท าหน้าที่วิทยากรได้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในเร่ืองศาสตร์
ของพระราชาของหน่วย 

๒) ให้วิทยากรที่จะท าหน้าที่การสอนอบรม บรรยาย ได้ผ่านการฝึกอบรม 

ศึกษาดูงานเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา จนสามารถเป็นวิทยากรได้ 

๓) ท าการสอนอบรมในห้องสอนอบรมของหน่วยใช้เวลาการสอนอบรมไม่น้อยกว่า   

๑ ชั่วโมง ประกอบกับเคร่ืองช่วยสอนอบรมเพื่อกระตุ้นความสนใจ 

๔) หลังการอบรมแล้วให้มีการทดสอบและสอบถาม ความรู้ ความเข้าใจของผู้ 

เข้ารับการอบรม 

 หลักฐานการสอนอบรม  :  

๑)  เอกสารคู่มือทหารกับศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศของกองทัพบก 

๒)  เอกสาร วารสาร ต ารา ที่เก่ียวข้องกับเกษตรทฤษฎีใหม่ 

๓)  แผ่นวีดีทัศน์ หรือคลิปวีดิโอ เก่ียวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ และการท าเกษตรของปราชญ์ 
         ชาวบ้านตามแนวทางทฤษฎีใหม่ 

หมายเหตุ  :   ครูผู้สอน หรือวิทยากร ควรมีประสบการณ์ในการท าเกษตรทฤษฎใีหม่หรอืได้ศึกษา  

                             เรียนรู้ ดูงาน มีความเข้าใจในการท าการเกษตรอินทรีย์ เพื่อสามารถสอนอบรมผู้เข้ารบั 

                             การอบรมให้เข้าใจได้มากข้ึน 

 
 
 
 
 

  - ๓๑ - 



 

๑.๓ แนวทางปฏิบัติของหน่วย/ค่ายทหาร 
๑.๓.๑ การก าหนดขั นตอนการปฏิบัติของหน่วย  เพื่อให้ก าลังพลของกองทัพบกและครอบครัวก าลังพลได้

ศึกษาเรียนรู้และมีความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชาและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวติของตนเอง และครอบครัว 
รวมทั้งเป็นหลักปฏิบัติในการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานภายในหน่วยทหาร และกองทัพบกได้อย่างทั่วถึง ตามนโยบาย
ของผู้บัญชาการทหารบก  ให้ทุกหน่วยน้อมน าศาสตร์ของพระราชามาใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนขยายผล     
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม เพื่อให้บรรลุถึงความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ อย่างยั่งยืน ต่อไป  
โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติเร่ิมจาก  การเรียนรู้ เข้าใจ  น าไปใช้และขยายผล แบ่งเป็น ๓ ขัน้ตอน ได้แก ่
  ขั้นเตรียมการ  ประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชาของค่าย และการเปิด
หลักสูตรศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ขั้นปฏิบัติ  ประกอบด้วย  การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อการเรียนรู ้และการประกวด และคัดเลือก
ต้นแบบ ประเภทบุคคลครอบครัว และหน่วย 
  ขัน้ขยายผล  ประกอบด้วย  การเตรียมความพร้อมให้กบัวิทยากร หรือชุดปฏิบัติการ และการน าไป
เผยแพร่และพัฒนาให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจนการจัดท าโครงการต่าง ๆ 

๑.๓.๒ การจัด ตั งศนูย์เรียนรู ้ศาสตร์ของพระราชาของหน่วย/ค่ายทหาร 

  วัตถุประสงค์  เพื่อ เผยแพร่ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              
บรมนาถบพิตร และเผยแพร่การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง  และนวัตถกรรม การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
  การด าเนินการ   ปัจจุบันการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาของหน่วยกระท ากัน
เป็นส่วนใหญ่เกือบทุกหน่วยและทุกค่ายแล้วแต่ชื่อโครงการอาจจะมีความแตกต่างกัน แต่ลักษณะของโครงการจะ
คล้ายกัน คือ เป็นลักษณะโครงการเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยในศูนย์การเรียนรู้จะ
ประกอบด้วย สระน้ า นาข้าว แปลงปลูกพืชผัก ปลูกไม้ผล  เลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหาร เช่น หมู เป็ด ไก่ กบ ปลา จิ้งหรีด 
เป็นต้น และมีการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าชีวภาพ และสารชีวภาพ ไล่แมลง  และท าน้ าส้มควันไม้ บางแห่งมีพื้นที่มากอาจจะ
ปลูกป่าในลักษณะป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และมีนวัตถกรรมที่ใช้เทคโนโลยีง่าย ๆ บ้างแล้วแต่ความริเริ่ม     
ของหน่วย 
  กิจกรรมพื้นฐานของศูนย์เรียนรู ้ควรประกอบด้วย 

๑) กิจกรรมเผยแพร่การเรียนรูเ้ก่ียวกับศาสตร์ของพระราชาในด้านต่าง ๆ ผ่านโครงการอัน 
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

     ๒)  สถานีการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ 
    ๓)  กิจกรรมเผยแพรก่ารบรหิารจัดการตามทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ ๑ ไร่ พอเพียง (๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ ) 
     ๔)  กิจกรรมเผยแพร่การอนุรักษ์ป่า ด้วยการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง  
     ๕)  กิจกรรมเผยแพรน่วัตถกรรมด้านการเกษตร , การปศสุัตว์ , การส่งเสริมอาชีพ และนวัตกรรม 
                             ความรู้อ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับภูมิสังคม 
  การบรหิารจัดการศูนย์เรียนรู ้
     ๑) มีแผนการพัฒนา ปรับปรุง และด ารงสภาพของศูนย์เรียนรู้ 
    ๒) มีกระบวนการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 
     ๓) มีกระบวนการเชิญชวนให้ประชาชนมาเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ 
     ๔) มีการก าหนดโครงสร้างของเจ้าหน้าที่ด าเนินการศูนย์เรียนรู ้
     ๕) วิทยากรต้องมีความรอบรู ้
     ๖) มีการแสดงหมุนเวียนทุนของศูนย์เรียนรู้ 
  การประเมินผลและการควบคุม 
     ๑) การประเมินผลภายใน โดยชุดตรวจของหน่วยตามหัวขอ้ที่ก าหนด 
          ๒) การประเมินผลภายนอก โดยตรวจสอบความพึงพอใจของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

- ๓๒ - 



 

๑.๓.๓ การเปิดหลักสูตรศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

กระบวนการเร่ิมแรกในการเรียนรู้ควรประเมนิระดับความรู ้ ความเข้าใจก่อน จากนั้นเข้าสู่กระบวน 
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ซึ่ง หน่วย/ค่าย สามารถจัดการเรียนการสอน ( Unit School ) โดยเปิดหลักสูตรศาสตร์
ของพระราชา ฯ ได้และใช้เอกสารคู่มือทหารกับศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางที่ก าหนด
อย่างง่าย ๆ ประกอบด้วยการเรียนรู้ท าความเข้าใจกับศาสตร์ของพระราชาในห้องเรียน จ านวน ๕ เรื่อง ๆ ละ
ประมาณ ๑ ชั่วโมง รวม ๕ ชั่วโมง และภาคปฏิบัติในศูนย์การเรียนรู้ของค่าย จ านวน ๕ สถานี รวม ๕ ชั่วโมง        
รวมทั้งสิ้น ๑๐ ชั่วโมง  โดยขั้นมีการปฏิบัติดังนี้ 

ขั้นการเรียนรู้  ( ในห้องเรียน ) 
    - จัดเตรียมหลักสูตรการสอนภาคทฤษฎี จ านวน ๕ เร่ือง ๆ ละ  ๑ ชั่วโมง ประกอบด้วย 
      ๑) ที่มาศาสตร์ของพระราชา ( ๑ ชม. ) 
      ๒) ศาสตร์ของพระราชา ๑๓ ด้านและวิธีการแห่งศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ( ๑ ชม. ) 
      ๓) หลักการทรงงาน  ๒๓ ข้อ  ( ๑ ชม. ) 
      ๔) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ( ๑ ชม. ) 
      ๕) เกษตรทฤษฎีใหม่  ( ๑ ชม. ) 

ขัน้การปฏิบัติ  ( ในศูนย์การเรียนรู ้) 
๑) กิจกรรม การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ชนิดต่าง ๆ และสารชีวภาพไล่แมลง  ( ๑ ชม. ) 
๒) กิจกรรมการปลูกพืชผักผลไม้และการเลี้ยงสัตว์  ( เป็ด  ไก่  กบ  ปลา  และอ่ืน ๆ )  ( ๑ ชม. ) 

      ๓) กิจกรรมการท าเกษตรทฤษฎีใหม ่ในพื้นที่ ๑ ไร่ พอเพียง ( ๑ ชม. ) 
      ๔) กิจกรรมการปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง และการสร้างฝาย ( ๑ ชม. ) 
      ๕) กจิกรรมการส่งเสริมอาชีพเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้พึ่งพาตัวเอง ( ๑ ชม. ) 

      ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ในขั้นการปฏิบัติหน่วยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมสอดคล้อง     
กับภูมิสังคม  โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้ ได้มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้จริง 

ขั้นตอนประเมนิผล และมอบประกาศนียบัตร 
   ๑) หน่วยท าการประเมินผล ความเข้าใจ และความสนใจของผู้เข้ารับการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมิน      
            ตามที่ก าหนด 

       ๒) หน่วยมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่ผ่านการอบรม เรียนรู ้เพือ่เป็นหลักฐานและใช้ประโยชน์ต่อไป 
๑.๓.๔ การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อการเรียนรู ้

       หน่วย/ค่ายทหาร สามารถจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ของพระราชาในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมให้
เหมาะสมกับภูมิสังคมและด าเนินการแต่ละกิจกรรมโดยยึดหลักตามหลักการทรงงาน และเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้าง
การเรียนรู้และเพิ่มทักษะประสบการณ์ รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึน้ในค่ายทหาร โดยให้ก าลังพล และ
ครอบครัว มีส่วนร่วม ได้แก่ 
       ๑) โครงการลดการใช้ถุงพลาสติก 
       ๒) โครงการบ าบัดน้ าเสียภายในค่ายและบ้านพัก 
       ๓) โครงการคัดแยกขยะ 
       ๔) โครงการออมวันละบาท  
       ๕) โครงการอาหารเช้าเพื่อสุขภาพที่ดีลูกหลาน 
       ๖) โครงการค่ายผู้น าเยาวชน 
       ๗) โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวถนน 
       ๘) โครงการสร้างฝายชะลอน้ า/เก็บกกัน้ า เป็นต้น 

 
 
 

  - ๓๓ - 



 
๑.๓.๕ การประกวดและคัดเลือกต้นแบบศาสตร์ของพระราชาในหน่วย/ค่ายทหาร 

  เพื่อเป็นการส่งเสริมการน าศาสตร์ของพระราชาไปใช้และขยายผล  หลังจากที่หน่วยได้สร้างการ
เรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งก าลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหาร และครอบครัว อาจรวมไปถึงชุมชนรอบค่าย  
แล้วควรที่จะจัดกิจกรรมการประกวด แข่งขัน การน าศาสตร์ของพระราชามาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเป็นบุคคล 
ครอบครัว และเป็นหน่วย หรืออาจใช้การคัดเลือกผู้ที่ด าเนินการตามศาสตร์ของพระราชาอยู่แล้ว และเป็นตัวอย่างที่ดี
ได้น ามาเป็นต้นแบบให้กบัก าลังพล และครอบครัว อ่ืน ๆ ในค่ายได้เช่นกนั ซึ่งจะเป็นการขยายผลให้เป็นรูปธรรมต่อไป  
ส าหรับการจดัการประกวด  อาจแบ่งเป็นประเภทหรือรูปแบบต่าง ๆ ได้  ดังนี้ 

  ๑) ประเภทบุคคล  ได้แก่ 

     - โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

     - โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

     - โครงการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพร 

     - โครงการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 

     - โครงการจัดการขยะรีไซเคิล 

     - ฯ ล ฯ 

  ๒) ประเภทครอบครัว ได้แก ่

     - โครงการครอบครัวเดินตามรอยเท้าพ่อ 

     - โครงการจัดการขยะรีไซเคิล 

     - โครงการประกวดบ้านพักสะอาดสวยงาม 

     - โครงการครอบครัวพอเพียง 

     - โครงการลดโลกร้อน 

     - ฯ ล ฯ 

  ๓) ประเภทหน่วย 

     - โครงการเกษตรอินทรีย์ของหน่วย 

     - โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ 

     - โครงการบ าบัดน้ าเสีย 

     - โครงการลดโลกร้อน 

     - โครงการออมวันละบาทเพื่อความสุขของทุกคน 

     - ฯ ล ฯ  

การด าเนินการในแต่ละโครงการ  หน่วยควรน าศาสตร์ของพระราชาในด้านใดด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้อง 
มาสร้างความเข้าใจ ให้กับก าลังพลและครอบครัว หรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจที่ดี            
ซึ่งจะได้เกิดความยั่งยืน ต่อไป 

 

---------------------------------- 

 

- ๓๔ - 



 

๒. แนวทางการน าศาสตร์ของพระราชาไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน และการพัฒนาประเทศ 
  ปัจจุบันทหารยังคงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในชาติ โดยมี
ประชาชนเป็นรากฐานส าคัญ ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยเรายังมีปญัหาความยากจน ของประชาชนอยู่มาก โดยเฉพาะพื้นที่
ชนบทและพื้นที่ห่างไกล  ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุทั้งสภาพลักษณะภูมิประเทศ  การขาดโอกาส  การขาดเทคโนโลยี      
องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ตลอดจนยังคงมีปัญหาความมั่นคง  ที่ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเจริญก้าวหน้า
มั่นคง ดังนั้น สิ่งที่ทหารควรท าก็ คือ การพัฒนาตนเองให้พร้อมและสามารถลงไปช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่   ดังค าพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ ว่า “ ทหารนั่นมิใช่ใช้ศาสตราวุธ   
ท าสงครามประการเดียวหากยังต้องปฏิบัติภารกิจด้านพลเรือน คือ ใช้ความรู้ ความคิด จิตวิทยา และความเฉลียวฉลาด 
ซึ่งเรียกรวมได้ว่า  อาวุธทางปัญญาเข้าไปพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชน กินดีอยู่ดี มีความปลอดภัย มีขวัญ และก าลังใจ      
ที่จะสร้างความดี ” 
  ดังนั้นเมื่อก าลังพลของกองทัพบกโดยเฉพาะในหน่วยภูมิภาคที่จะต้องสัมผัสและอยู่ ร่วมกับประชาชน         
จึงต้องมีความพร้อมที่จะเข้าไปพัฒนา ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ไม่ว่าจะเป็น
โครงการใด ๆ   ที่รับผิดชอบ หรือแผนงานประจ าปี แผนงาน/โครงการพิเศษต่าง ๆ หรือการสั่งการจากหน่วยเหนือ     
ความพร้อมของก าลังพล  จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องศาสตร์ของพระราชาอย่างถ่องแท้  โดยเฉพาะหลักการ     
ทรงงาน ๒๓ ข้อ  ซึ่งในแต่ละเหตุการณ์อาจน ามาใช้เพียงไม่กี่ข้อก็จะสามารถแก้ไขปัญหาหรือความเดือดร้อนของประชาชนได้ 
โดยเฉพาะหลักการ “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” ก็เป็นหลักการส าคัญที่จะต้องน าไปใช้ทุกสถานการณ์ในการท างานร่วมกับ
ข้าราชการ ประชาชน และ   ภาคส่วนต่าง ๆ หน่วยจึงควรให้ก าลังพลที่มีหน้าที่ หรือจะต้องปฏิบัติหน้าที่ได้เรียนรู้ เข้าใจ 
น าไปใช้ ขยายผล  อย่างจรงิจัง  โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๑ การเตรียมความพร้อมของก าลังพล 
๒.๑.๑ การให้ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวศาสตร์ของพระราชาประกอบด้วย 

   - หลักการ   “ เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา ” 
   - หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ 
   - ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - เกษตรทฤษฎีใหม่ 
   - อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

        ๒.๑.๒ การทดสอบความสามารถของก าลังพลในการน าไปใช้ 
         - วิธีการการประชุม พูดคุย กับประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมาย 

 - การปฏิบัติในการเข้าหาประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่ 
 - การแสดงตัวอย่าง หรือสาธิต ให้ประชาชนได้เรียนรู้ในเร่ืองที่สนใจ หรอืต้องการ 

 ๒.๒ การปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชน 
         - กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ๖ ขัน้ตอนหลัก 
    ๑) สร้างแรงผลักดัน จากปัจจัยด้านบวกหรือลบ 
    ๒) การปรับเปลี่ยนในระดับปัจเจก หรือระดับชุมชน 
    ๓) การแลกเปลี่ยนความรู้ 
    ๔) จัดท าแผนชุมชนอย่างมีส่วนรว่ม 
    ๕) การประยุกต์ปฏิบัติจริง รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล และสร้างเครือขา่ยขยายผล 
    ๖) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน และเป็นวิถีชีวิต   
                            ทั่วไปของปัจเจกชน 
 
 
 

   - ๓๕ - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคที่ ๔ 
การประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประเมินผล 

............................................. 

การประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ และการน าศาสตร์ของพระราชาไปใช้ ส าหรับผู้ที่รับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรที่ก าหนดขึ้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติรวม ๑๐ ชั่วโมง  ก าหนดเป็น ๒ ระดับ ระดับแรกประเมินผล
ในเรื่องความรู้ ความเข้าใจตามหลักสูตร ระดับสอง ประเมินผลก าลังพลที่น าไปใช้ในสนาม หรือ ลงพื้นที่ไปท างาน
ร่วมกับประชาชน โดยหน่วยต้องรวบรวมข้อมูล และท าการวิเคราะห์เป็นรายบุคคล เพื่อจะได้มีการทบทวนแก้ไขหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับภูมิสังคมในพื้นที่นั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนการเรียนรู้ตามหลักสูตร  ควรมีการ
ทดสอบระดับความเข้าใจ  และเมื่อเรียนรู้แล้วควรมีการทดสอบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจจริงหรือไม่ 

๑. แบบค าถามประเมินระดับความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาส า หรับก าลังพล          
   ( ก่อนอบรม ) 

ประเด็นค าถาม มากที่สุด มาก กลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑) ท่านรู้จักหรือมีความเข้าใจศาสตร์ของพระราชาว่าเป็น
อย่างไร และมีอะไรบ้างหรือไม่ 

     

๒) ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ว่าคืออะไร มปีระโยชน์อย่างไร 

     

๓) ท่านมีความเข้าใจเก่ียวกับหลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ ว่ามี
อะไรบ้าง และสามารถน าไปใช้ได้อย่างไร 

     

๔) ทา่นมีความเข้าใจดีเก่ียวกับเกษตร    ทฤษฎีใหม่ ว่าเป็น
อย่างไร และแก้ไขปัญหา      ให้กับใคร 

     

๕) ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” มากน้อยเพียงใด  

     

๖) ท่านคิดว่าทหารควรเรียนรู้ท าความเข้าใจ เรื่อง ศาสตร์
ของพระราชา เพื่อการน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต และ
ปฏิบัติงานของหน่วย มากน้อยเพียงใด 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓๖ - 



 
 

ประเด็นค าถาม มากที่สุด มาก กลาง น้อย น้อยที่สุด 

๗) ทา่นคิดว่าในบริบทของประเทศไทยทุกวันนี้จนถึงอกี ๒๐ 
ปี ข้างหน้า บทบาทของทหารยังคงต้องปฏิบัติภารกิจด้าน
พลเรือนในการเข้าไปพัฒนา และช่วยเหลือประชาชนให้กิน
ดีอยู่ดีอยู่สุข โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกล 
หรือไม่ 

     

๘) ท่านคิดว่าหากประชาชนคนไทยด ารงชีวิตโดยใช้
เศรษฐกิจพอเพียงด าเนินชีวิต ยึดหลักทางสายกลาง คือมี
ความพอประมาณ        มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันก ากับด้วย
ความ  รอบรู้ ความระมัดระวัง และมีคุณธรรม     คือ มี
วินัย ความเพียร และความซื่อสัตย์         จะท าให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้าหรือไม่ 

     

๙) การด ารงชีวิต และการท างานของท่านทุกวันนี้ ได้ยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ มาก
น้อยเพียงใด 

     

๑๐) ท่านคิดว่าหากท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศาสตร์ของพระราชาอย่างถ่องแท้ แล้วน าไปใช้ปฏิบัติ และ
ขยายผลทั้งในชีวิตส่วนตัว และการท างาน โดยมีความ
เชื่อมั่นว่าจะน าให้ชีวิตมีความสุข พึ่งพาตนเองได้ การท างาน
ก็จะประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 
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๒. แบบ ค าถาม - ค าตอบ ประเมินการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา 

๑) ถาม ศาสตร์ของพระราชา คืออะไร 

    ตอบ คือบรรดาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของในหลวง ร.๙ จากการทรงงานตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี ที่ ได้
พระราชทานผ่านวิธีการต่าง ๆ ด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน 

๒) ถาม ศาสตร์ของพระราชา มีอะไรบา้ง 

 ตอบ ศาสตร์ของพระราชามี ๑๓ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง น้ า ป่าไม้ ดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข 
สวัสดิการสังคม การศึกษา คมนาคม การสื่อสาร สิ่ งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
นวัตกรรม และเศรษฐกิจพอเพียง 

๓) ถาม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็น ในหลวง ร.๙  ทรงท าอะไรบ้าง          
จึงเกิดเป็นศาสตร์ของพระราชาขึ้น 

ตอบ ในหลวง ร.๙ ทรงครองราชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๙ แล้วเสด็จไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ แล้วเสด็จกลับมาอย่าง
เป็นทางการเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๔๙๔ นับตั้งแต่บัดนั้นพระองค์ก็เริ่มทรงงานเยี่ยมเยียนประชาชน เสด็จไปทุก
หนแห่ง แม้ในเขตแห้งแล้งทุรกันดารที่การคมนาคมยังเข้าไปไม่ถึง ทรงพบเห็นและรับทราบถึงปัญหาของ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นเกษตรกร ทั้งเร่ืองน้ า ที่ดินท ากนิ สาธารณสุข  จึงทรงพยายามที่จะหา
แนวทางต่าง ๆ ให้การประกอบอาชีพเกษตรกรได้ผลดี จึงบังเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่าง ๆ 
มากมาย  รวม ๔,๖๘๕ โครงการ ในทุกจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาแหล่งน้ า เกือบ 
๓,๐๐๐ โครงการ เพราะน้ าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในชีวิต ซึ่งกว่าจะส าเร็จได้แต่ละโครงการ พระองค์ท่านต้องใช้
ความพยายาม วิริยะ อุตสาหะเป็นอย่างมากในการคิดค้น ศึกษา ทดลองแก้ปัญหา และหาแนวทาง สามารถ
รวบรวมออกมาได้เป็นศาสตร์ของพระราชาดังกล่าว 

๔) ถาม ศาสตร์ของพระราชาที่ส าคัญและนานาประเทศรู้จักและยอมรับว่าเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่เคยมี
ใครคิดมาก่อนในโลกนี้ และนับว่าเป็นอนาคตแห่งศตวรรษที่ ๒๑  มีอะไรบ้าง 

    ตอบ มี ๒ เร่ือง ที่ส าคัญ ได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เกษตรทฤษฎีใหม่ 

๕) ถาม ท าไมคนไทยอย่างเราต้องศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาคิดว่า จ าเป็นหรือไม่ 

 ตอบ มีเหตุผลส าคัญหลายประการที่เราควรศึกษาเรียนรู้แต่ที่ส าคัญเพราะเราเป็นคนไทยควรส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงปกป้องคุ้มครองและน ามาซึ่งความสุขของประชาชน ตลอดระยะเวลาที่
พระองค์ครองราชย์ ๗๐ ปี จึงควรเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านด้วยการเรียนรู้ ท าความเข้าใจในศาสตร์
ของพระราชา น าไปเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการด ารงชีวิตของตนเอง และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป 

๖) ถาม เราจะน าหรือเอาศาสตร์พระราชามาใช้ตอนไหน คนธรรมดาอย่างเราจะใช้ในเร่ืองอะไร 

 ตอบ ศาสตร์ของพระราชาคือองค์ความรู้หลายด้านที่เกิดจากการทรงงานของในหลวง ร.๙ ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี 
การจะน ามาใช้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะท าอะไร ถ้าด าเนินชีวิตประจ าวันหรือการลงทุนก็ควรยึดหลักพอเพียง ถ้าจะ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประชาชนควรใช้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักการทรงงาน ๒๓  ข้อในเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่ง หรือหลาย ๆ เรื่อง 

 

     - ๓๘ - 



 

๗) ถาม   เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร 

ตอบ  คือหลักการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ   
ในทางสายกลางโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ก ากับไว้ด้วยตัว
คุณธรรมและความรู้ เปรียบเสมือนเสาเข็มที่รองรับน้ าหนักของบ้าน เป็นรากฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิตที่
จะท าให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

๘) ถาม เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการด าเนินชีวิตไปสู่ความเจริญก้าวหน้าพร้อมกับความสมดุลและมั่นคง                
เมื่อน าไปใช้บริหารจัดการตนเองและภารกิจงานที่บุคคลนั้นก าลังกระท าอยู่อย่างสม่ าเสมอ ย่อมส าเร็จ
ประโยชน์ และ น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายความว่าอย่างไร ลองยกตัวอยา่ง 

    ตอบ คนเราจะพึ่งพาตัวเองได้ต้องมีความรู้ในวิชาชีพ มีความรอบคอบและระมัดระวัง ต้องมีคุณธรรมหลัก ๆ            
คือ ความซื่อสัตย์สุจรติ ขยันหมั่นเพียร จะตัดสินใจท าอะไรต้องคิดถึงเร่ืองความพอประมาณ ว่าสิ่งนั้นพอดีกับ
ตัวเองและครอบครัวหรือไม่ ความมีเหตุผล คือ รู้สาเหตุว่าท าไมต้องท าเพราะเหตุใด และ  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี        
ก็คือต้องเตรียมพร้อม คิดว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจะท าอย่างไรต่อไป และสิ่งที่ท าไปนั้นจะส่งผลดี
หรือไม่ดีใน ๔ ด้านหลักหรือไม่ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ถ้าไม่กระทบทั้ง ๔ ด้าน 
ก็จะเกิดความสมดุล บางด้านอาจดีขึ้น หรือดีขึ้นทั้งหมด ทางตรงข้ามงานหรือโครงการที่ท าไปอาจกระทบ
เสียหายรุนแรง บางด้านหรือทุกดา้น งานหรือโครงการนั้นก็ไม่ยั่งยืน 

๙) ถาม ขอให้ทุกคนทบทวนดูว่าที่ผ่านมาเราด ารงชีวิตอยู่ ได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้างไหมตั้งแต่ตื่นเช้ามาจน   
เข้านอน ตื่นมาก็อาบน้ าแปรงฟันกดชักโครก ได้คิดบ้างไหม ว่าใช้ทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่าหรอืไม่ รับประทาน
อาหารก็พอดีไม่เหลือทิ้งเป็นขยะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ขยะที่บ้านก็รู้จักแยกประเภท น าไปขายได้เงิน
หรือเอาไปช่วยคนจนดีกว่าเอาไปทิ้งรวมกันหรือไม่ 

    ตอบ ให้แต่ละคนลองคิดและยกตัวอย่างในการด ารงชีวิตประจ าวันว่าได้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง อะไรบ้าง เพื่อให้
เกิดการพึงพาตนเองได้ 

๑๐) ถาม ขอให้ทุกคนลองทบทวนดูที่ผ่านมาโครงการต่าง ๆ ทั้งการก่อสร้าง การลงทุน  ที่พอจะนึกได้ที่อยู่ใกล้ตัวทั้งที่     
          หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ หรือหน่วยงานของเรา ผู้ที่รับผิดชอบได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีงหรอืไม่ ผลที่ได้รับ           
            มีความคุม้ค่าเกิดความยั่งยืนหรือไม่ หรือเป็นการสูญเปล่า  ไม่ได้ประโยชน์คุ้มค่า และยงักระทบกับ ๔ ด้าน  
            คือเศรษฐกิจ/ทรัพยากร, สังคม, สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม ด้านใดด้านหนึ่ง อีกด้วย 
     ตอบ  ให้แต่ละคนลองยกตัวอยา่งดูว่ามีโครงการอะไรบ้าง ที่ไม่คุม้ค่า และไม่เกิดความยั่งยืน 

๑๑) ถาม  การท าการเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร 

      ตอบ เป็นการท าการเกษตร แบบพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องลงทุนมาก และสะอาดปลอดภัยโดยจากการท าปุ๋ย ใช้เอง         
             ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง หรือยาฆ่าหญ้า รู้จกัคัดเมล็ดพันธุ์พืชในการเพาะปลูกเอง เลือกวิธีปลูกที่ประหยัด รวมแล้ว  
             ท าให้ต้นทุนต่ าแต่สามารถขายได้เท่ากับคนที่ลงทุนโดยใช้สารเคมีซึ่งต้นทุนสูง 
๑๒) ถาม  เกษตรกรชาวนาส่วนหนึ่งที่เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว จากคนที่เคยมีฐานะดีแตไ่ปลงทุนเลี้ยงกุ้งโดยไม่มีความรู้มา     
              ก่อน เห็นเขาเลี้ยงกันกเ็ลี้ยงตามโดยกู้เงินมาลงทุนจ านวนมาก หวังผลก าไรสูง ซึ่งควรจะหัดเลี้ยงจากน้อย ๆ  
              หาความรู ้ความช านาญก่อน แสดงว่ามีความโลภอย่างมาก ไม่มีความพอประมาณ  ไม่มีเหตุผล             

   ไม่มีภูมิคุ้มกัน พอเลิกเลี้ยงแล้วนากุ้งส่งผลกระทบต่อผืนนาเดิม เนื่องจากสารเคมีตกค้างมาก และดินเค็ม  
   ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีก 

      ตอบ  ขอให้ยกตัวอย่างเกษตรกรที่ไม่มีหลักความพอเพียงในการใช้ชีวิต 

    - ๓๙ - 



 

๑๓) ถาม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถงึ พัฒนา” เป็นอย่างไร 

      ตอบ  เป็นหลักการที่ในหลวง ร.๙ พระราชทานให้ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น ๆ มุ่งเน้นการพัฒนาคน     
โดยต้องระเบิดจากข้างในก่อนเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้คนในชุมชน หรือองค์กรที่เราจะเข้าไปพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน 

๑๔) ถาม ศาสตร์ของพระราชาในเร่ืองน้ า ในหลวง ร.๙ ทรงคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในรูปแบบการ 
          จัดการทรพัยากรน้ าผิวดิน เช่นการสร้างอ่างเก็บน้ า สร้างเข่ือน สร้างฝายเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าและ    
          ดักตะกอน รวมทั้งจัดการน้ าในบรรยากาศโดยการท าฝนหลวง ไปถึงการบ าบัดน้ าเสีย รวมโครงการเก่ียวกับ 
          น้ าประมาณ ๓,๐๐๐ โครงการ และในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ าท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร พระองค์ 
          ทรงศึกษาและมีพระราชด าริให้สร้างเข่ือน จ านวน ๒ โครงการ คืออะไร 

      ตอบ โครงการแรกคือ โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ รองรับแม่น้ าป่าสัก อยู่ที่จังหวัด     
             ลพบุรี และโครงการที่สองคือ โครงการเข่ือนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชด าริอยู่ที่          
            จังหวัดนครนายก 
๑๕) ถาม ศาสตร์ของพระราชาในเร่ืองดิน ในหลวง ร.9 ทรงคิดค้นวิธีการแกไ้ขปัญหาเร่ืองดินที่ท าให้เกษตรกรไม่  

            สามารถท าการเพาะปลูกได้ ในการบ ารุงรักษาและฟื้นฟูดินด้วยกระบวนการและวิธีทางธรรมชาติ เพื่อ   
“สร้างดินให้มีชีวิต”   ทั้งพื้นที่ที่เป็นดินทราย ดินหิน ดินดาน ดินแข็ง ดินลูกรัง ดินถูกชะล้างด้วยหน้าดิน ดิน 
เปรี้ยวหรือดินพรุ พระองค์ทรงหาแนวทางแก้ไขได้หมด และอีกวิธีหนึ่งคือการใช้พืช ที่ท าหน้าที่เป็นเสมือน
ก าแพงที่มีชีวิตป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน พืชที่ว่านั้นคืออะไร 

      ตอบ หญ้าแฝก 

๑๖) ถาม การทรงงานของในหลวง ร.๙ ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี (นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘) ทรงยึด                   
                  การด าเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัว และสามารถปฏบิัติได้จริง  เราควร 
            ยดึถือมาใช้ปฏิบัติ เพือ่บังเกิดผลที่ดีต่อตนเองและสังคม โดยหลักการทรงงานที่ใช้กันบ่อยมาก ได้แก ่

 อะไรบ้าง 
     ตอบ  ได้แก่  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ , ระเบิดจากข้างใน, ท าตามล าดับขั้น, แก้ปัญหาจากจุดเล็กก่อน,        

ท าให้ง่าย, ภูมิสังคม, การมีส่วนร่วม,  รูร้ักสามัคคี เป็นต้น 

๑๗) ถาม ตลอดระยะเวลาที่ในหลวง ร.๙ เสด็จเยี่ยมประชาชนในห้วง พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๐ พระองค์ประสบ   
            กับความทุกข์ยากของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ คือความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ าเพื่การ   
            เกษตร ผลผลิตทางการเกษตรเช่น ข้าว, อ้อย, ข้าวโพด, มันส าปะหลัง ตกต่ า ราคาไม่แน่นอน ส่วนใหญ่เป็น  
            เกษตรกร    รายย่อยมีพื้นที่ท าการเกษตรประมาณ ๕ ถึง ๒๐ ไร่ ต่อครอบครัว แนวทางแก้ไขปัญหาการ 

ประกอบอาชีพการเกษตร ของพระองค์ท าอย่างไร 
     ตอบ  พระองค์แก้ปัญหาโดยใช้ “ทฤษฎีใหม่” โดยแก้ปัญหาทั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นการผลิตทางการเกษตร

จนถึงการขยายเป็นธุรกิจ ส าหรับเกษตรกร พระองค์ท่านให้จัดการเร่ืองแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการปลูกพืช
ก่อน และการจัดการระบบปลูกพืชที่เหมาะสม เช่นการแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวไว้บริโภคในครอบครวั และพื้นที่
ปลูกพืชอ่ืน ๆ ไว้บริโภคใช้สอยและจ าหน่ายแนวทางนี้จะท าให้เกษตรกรมีงานท า มีอาหารไว้บริโภค มีรายได้
เพยีงพอตลอดทั้งปี แนวคิดในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตรนี้ มีชื่อเรียกว่า “ทฤษฎีใหม”่ 
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๑๘) ถาม  เกษตรทฤษฎีใหม่ส าหรับเกษตรกรจะจัดสรรแบ่งพื้นที่ท ากิน ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐   

             แต่ละส่วนท าอะไรบ้างในพื้นที่ ๑๕ ไร ่
     ตอบ   ส่วนที่ ๑  ขุดสระน้ า ๓ ไร่ ลึก ๔ เมตร จุน้ าได้ ๑๙,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถใช้น้ าปลูกพืชได้    
             ๑๐ ไรอ่ย่างพอเพียง และเลี้ยงปลาไว้บริโภคและขายได้ 
   ส่วนที่ ๒  พื้นที่นาข้าว ๕ ไร่ ส าหรับสมาชิกในครอบครัว ๕ คน เพยีงพอ 
             ส่วนที่ ๓  พื้นที่ปลูกพืชอ่ืน ๆ ๕ ไร่ ได้แก่ พืชผัก, ไม้ผล, กล้วย, มะละกอ, ไม้ใช้สอยไว้ขายได้ 

  ส่วนที่ ๔  เหลืออีก ๒ ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย คอกเลี้ยงสัตว์ และอ่ืน ๆ 
๑๙) ถาม  ถ้าท่านมีพื้นที่เพียง ๑ ไร่ แต่อยากจะท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามที่เคยเห็นหรอืได้ยินว่าเขาท า “๑ไร ่๑ แสน”     
             หรือ “๑ ไร่พอเพียง” ท่านจะแบ่งพื้นที่อย่างไร และจะพอกินหรือไม่ 
      ตอบ จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ( ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ) 

  ส่วนที่ ๑ ขุดสระน้ า ๑ งาน ลึก ๒.๕ เมตร จุน้ าได้ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ใช้ท านา รดพืชผัก และเลีย้งปลา 

   ส่วนที่ ๒ พื้นที่ท านา ๑ งาน ส าหรับสมาชิก ๒ คน ต้องปลูกข้าว ๒ คร้ัง ส าคัญต้องมีน้ ามาเติมสระที่ขุด  
    (ถ้าไม่มีน้ ามาเติมเพยีงพอท านาไม่ได้ ต้องปลกูผักแทน) 

   ส่วนที่ ๓ ปลูกพืชอ่ืน ๆ ๑ งาน เช่น กล้วยหอม, มะละกอ,  พืชผักสวนครัว เป็นต้น 

   ส่วนที่ ๔  ปลูกที่อยู่อาศัยเล็ก ๆ และเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่, กบ ท าแปลงปุ๋ยหมัก เป็นต้น 

๒๐) ถาม  การท าเกษตรทฤษฎีใหม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้และสามารถร่ ารวยได้ ถ้าขยันหมั่นเพียรและมีความสามัคคี    
             ซึ่งเกษตรทฤษฎีใหม ่ก าหนดไว้ ๓ ขั้นตอน มีอะไรบ้าง 
      ตอบ  ๓ ขั้นตอนมีดังนี้ 

      ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑  เป็นขัน้ตอนการท าเกษตรพอเพียง เกษตรพอกินพออยู่ หรือเกษตรพึ่งพา ตนเอง 
       เลี้ยงตนเองได้ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ( ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ) 

         ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒  เมื่อขั้นที่๑ ส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว ขั้นที่ ๒ เป็นการรวมพลังในรูปของกลุ่มหรือ 
       สหกรณ์เพื่อรว่มกันท าการผลิต และการตลาด 

 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓  เมือ่ขั้น ๒ ส าเร็จ ขั้นที่ ๓ จะเปน็ขั้นน าไปสู่ธรุกิจชุมชน โดยมีการสร้างเครือขา่ย 
       กลุ่มอาชีพ และขยายธุรกจิหาแหล่งเงินทุนมาพฒันาการผลิตเกษตรกรก็จะสามารถ   
       จ าหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพได้มากข้ึน รายได้ก็จะมากขึน้ไปด้วย 

 

----------------------------------------- 
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๓. รายการประเมินและเกณฑ์คุณภาพ การน้อมน าศาสตร์ของพระราชามาใช้กับก าลังพล          
และหน่วยของกองทัพบก 

การประเมินการน้อมน าศาสตร์ของพระราชามาใช้กับก าลังพลและหน่วยของกองทัพบกเพื่อสร้างความรู้              
ความเข้าใจ การน าไปใช้และขยายผลในการพัฒนาประเทศ มี ๑๒ องค์ประกอบ ๒๗  ตัวบ่งชี้ 

รายการประเมินด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ ม ี๒ องค์ประกอบ ๖ ตัวบ่งชี  

 องค์ประกอบที่ ๑  นโยบายการน้อมน าศาสตร์ของพระราชามาใช้  ( ๓ ตัวบ่งชี้ ) 

         “      ๒  แผนการขับเคลื่อนศาสตร์ของพระราชา ( ๓ ตัวบ่งชี้ ) 

 รายการประเมนิด้านที่ ๒ ด้านการจัดหลักสูตร และสื่อเผยแพร่สนับสนุนการเรียนรู้ มี ๒     
องค์ประกอบ ๕ ตัวบ่งชี  

  องค์ประกอบที่ ๑  การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ( ๓ ตัวบง่ชี้ ) 

   “      ๒  แหล่งเรียนรูแ้ละสื่อเก่ียวกับศาสตร์ของพระราชา ( ๒ ตัวบ่งชี้ ) 

 รายการประเมินด้านที ่๓ ด้านการจัดกิจกรรมพฒันาก าลังพล มี ๒ องค์ประกอบ ๘ ตัวบ่งชี  

  องค์ประกอบที่ ๑  การเรียนรูต้ามหลักสูตรศาสตร์ของพระราชาของหน่วย ( ๓ ตัวบง่ชี้ ) 

   “      ๒  กิจกรรมของก าลังพล  ( ๕ ตัวบ่งชี้ ) 

 รายการประเมินด้านที่ ๔ ด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ฯ มี ๒ องค์ประกอบ ๔ ตัวบ่งชี  

  องค์ประกอบที่ ๑ การพัฒนาศนูย์การเรียนรู้ ฯ ( ๒ ตัวบง่ชี้ ) 

   “      ๒ การติดตามและขยายผล   ( ๒ ตัวบ่งชี้ ) 

 รายการประเมินด้านที่ ๕ ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ มี ๔ องค์ประกอบ  ๔ ตัวบ่งชี  

  องค์ประกอบที่ ๑  ศูนย์การเรยีนรูศ้าสตร์ของพระราชาของหนว่ย/ค่าย  ( ๑ ตวับ่งชี้ ) 

   “      ๒  ผู้บังคับหน่วย     ( ๑ ตัวบ่งชี้ ) 

   “      ๓  ก าลังพลนายทหารและนายสิบ  ( ๑ ตัวบ่งชี้ ) 

   “      ๔  พลทหารกองประจ าการ  ( ๑ ตัวบ่งชี้ ) 

----------------------------- 

 

    - ๔๒ - 



 

รายการประเมินด้านที่ ๑ 

ด้านการบริหารจัดการมี ๒  องค์ประกอบ ๖ ตัวบ่งชี    ประกอบด้วย 

องค์ประกอบที่ ๑   นโยบายการน้อมน าศาสตร์ของพระราชามาใช้  ( ๓ ตัวบ่งชี  ) 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑   มีนโยบายน้อมน าศาสตร์ของพระราชามาขับเคลื่อนในหน่วย/คา่ยทหาร  และบูรณาการ     

                      ในแผนปฏบิตัิงานประจ าปีของหน่วย 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๒   ด าเนินตามนโยบายและแผนปฏบิัติงานประจ าปีที่น้อมน าศาสตร์ของ 

                   พระราชามาขับเคลื่อนในหน่วยและค่ายทหาร 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๓   ตดิตามผลการด าเนนิการตามนโยบายและแผนการปฏบิัติงานประจ าปี  

                   และน าผลการติดตามมาพัฒนานโยบาย ฯ 

องคป์ระกอบที่ ๒   แผนการขบัเคลื่อนศาสตร์ของพระราชา   ( ๓ ตัวบ่งชี  ) 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๑  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาของหน่วยในการขับเคลื่อนการ 

ด าเนินการ 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๒ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนศาสตร์ของพระราชา 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๓  มีการประสานสัมพนัธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการเรียนรูศ้าสตร์ของพระราชาของหน่วย 

หรือของค่าย 

 

------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๔๓ - 



 

เกณฑ์การให้คะแนน 

   ๑. ด้านการบรหิารจัดการ   ( ๒ องค์ประกอบ ๖ ตัวบ่งชี้ ) 

องค์ประกอบที่ ๑  นโยบายการน้อมน าศาสตร์ของพระราชามาใช้ 

ตัวบ่งชี ที่ ๑.๑  มีนโยบายน้อมน าศาสตร์ของพระราชามาขับเคลื่อน และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วย/        
ค่ายทหาร 

คะแนน การปฏิบัต ิ

๐  ไม่มีการน้อมน าศาสตร์ของพระราชาก าหนดในนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วย 

๑  มีการน้อมน าศาสตร์ของพระราชามาก าหนดเป็นนโยบายประจ าปขีองหน่วยและบูรณาการในแผนปฏบิัติงานประจ าป ี

๒  ด าเนินการตามเกณฑ์คณุภาพ ๑  ผู้บังคับบัญชาฝา่ยอ านวยการและผู้บังคับหน่วยรอง มสี่วนร่วมในการปฏิบัติ  

๓  ด าเนินการตามเกณฑ์คณุภาพ ๒   มีการก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการด าเนินการตามนโยบาย  

๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คณุภาพ ๓  มีแผนปฏิบตัิงานประจ าปีท่ีมีเปา้หมายชัดเจนในการน้อมน าศาสตร์ของพระราชามาใช้  

ตัวบ่งชี ที่ ๑.๒  ด าเนินตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่น้อมน าศาสตร์ของพระราชามาขับเคลื่อนในหน่วย/ค่ายทหาร 

คะแนน                                                         การปฏิบัต ิ
๐  มีการประชุมช้ีแจงนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจ าปีเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาแต่ไม่มีแผนงาน/โครงการ รองรับ 

๑  มีการประชุมช้ีแจงการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและมีแผนงาน/โครงการ รองรับ 

๒  ด าเนนิการตามเกณฑ์คณุภาพ ๑ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในแต่ละโครงการ/กจิกรรม ทีร่องรับ 

๓  ด าเนนิการตามเกณฑ์คณุภาพ ๒ และด าเนินการตามแผนงานประจ าป ีแต่ไม่ครบทุกโครงการ/กิจกรรม ทีส่ าคัญ 

๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คณุภาพ ๓ และด าเนินการตามแผนงานประจ าปี ครบทุกโครงการ/กิจกรรม อยา่งเหมาะสม
สอดคล้องกับภมูิสงัคมของหน่วยหรือค่าย  ( แต่ละภาคหรือจังหวัดมบีริบทท่ีแตกต่างกนั ) 

ตัวบ่งชี ที ่๑.๓   ติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายน้อมน าศาสตร์ของพระราชาและแผนการปฏิบัติงานประจ าปี และน าผลการ        
ติดตามมาพัฒนานโยบาย  ซ 

คะแนน                                                         การปฏิบัติ 
๐  มีคณะกรรมการหรือผูร้ับผดิชอบ แตไ่มม่ีการตดิตามนโยบาย และแผนงานประจ าป ี

๑  มีคณะกรรมการหรือผูร้ับผดิชอบตดิตามผลการด าเนินงาน ตามนโยบายและแผนปฏิบตัิงานประจ าปีของหน่วย             
และหนว่ยรอง 

๒ 

                            

 

 

 ด าเนินการตามเกณฑ์คณุภาพ ๑  และมีเครื่องมือ /วธิีการตดิตามผลทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน       

๓  ด าเนินการตามเกณฑ์คณุภาพ ๒  และมีการรายงานผลการตดิตามให้กับหนว่ย และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ และมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข นโยบาย/แผนงานประจ าปี /แผนงานโครงการที่รองรับ    
ให้ชัดเจนขึ้นและปฏิบัติได้จริง 

 

- ๔๔ - 



 

 

องค์ประกอบที่ ๒  แผนการขับเคลื่อนศาสตร์ของพระราชา 

ตัวบ่งชี ที่ ๒.๑  มีแผนงานการด าเนินการ/โครงการ /กิจกรรมเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาในการขับเคล่ือน   
ในหน่วย/ค่าย 

คะแนน                                                        การปฏิบัต ิ

๐  ไม่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนศาสตร์ของพระราชาในหน่วย/ค่ายทหาร 
๑  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนศาสตร์ของพระราชาในหน่วย/ค่ายทหาร ที่เหมาะสม 
๒  ก าลังพลทีเ่กี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนศาสตร์ของ

พระราชาในหน่วย/    ค่ายทหาร 
๓  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๒ และมีผู้รบัผิดชอบที่เหมาะสมแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมงบประมาณอย่างพอประมาณ   

ตัวบ่งชี ที่ ๒.๒  ด าเนินตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนศาสตร์ของพระราชา 

คะแนน                                                          การปฏิบัต ิ

๐  ไมมี่การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการขบัเคลื่อนศาสตร์ของพระราชา 
๑  มีการประชุมชี้แจงการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่ก าหนดไว้ให้หน่วยที่

เกี่ยวข้องทราบ 
๒  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๑ และมีผู้รับผิดชอบทีม่ีศักยภาพและเหมาะสมในการด าเนินการ 
๓  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๒ และมีการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แต่ไม่ครบทุก

ขัน้ตอนและไม่ครบทุกกิจกรรม 
๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ และมีการด าเนินการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ครบทุก

ขัน้ตอนและครบทุกกิจกรรม รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็น 

ตัวบ่งชี ท่ี ๒.๓   มีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนในค่ายและรอบค่าย ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ศาสตร์ของ
พระราชาของหน่วยหรือของค่าย                 

คะแนน การปฏิบัติ 

๐  ไม่มีการประสานสัมพันธ์กับครอบครัวก าลังพลและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ศาสตร์ของ
พระราชา 

๑  มีผู้รับผิดชอบงานประสานสัมพันธ์กับครอบครัวก าลังพลและชุมชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
เรียนรู้ เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาของหน่วย 

๒  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๑  มีแผนให้ครอบครัวก าลังพล และชุมชนทหารเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม เรียนรู้        เป็นครั้งคราว 

๓  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๒  มีแผนให้ครอบครัวก าลังพลและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรม 
เรียนรู้ อย่างสม่ าเสมอ 

๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ มีแผนและเป้าหมายให้ครอบครัวก าลังพลและชุมชนสามารถน า
ความรู้ไปใช้ และไปขยายผลได้จริง 

 

 

- ๔๕ - 



 

รายการประเมินด้านที่ ๒ 

ด้านการจัดหลักสูตรและสื่อเผยแพร่สนับสนุนการเรียนรู้ มี ๒ องค์ประกอบ ๕ ตวับ่งชี  
ประกอบด้วย 

องค์ประกอบที่ ๑  การจัดหลักสตูรการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา  ( ๓ ตัวบง่ชี  ) 

 ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑ การจดัการเรียนการสอนการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาของหน่วย 

 ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๒ มีการติดตาม/ประเมนิผล การจดัการเรียนการสอนเพื่อไปสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ 

การน าไปใช ้

 ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๓ มีการศึกษา/วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรและการจดักิจกรรมเรียนรูท้ี่สอดคล้อง 

องค์ประกอบที่ ๒  แหล่งการเรียนรู้ และสือ่เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาของหน่วย/ค่าย  ( ๒ ตัวบ่งชี  ) 

 ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๑ มีศนูย์การเรียนรูเ้พื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญเกีย่วกับศาสตร์ของพระราชา 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  มีการจัดท าสื่อเพื่อเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ในหน่วย/ค่ายทหาร สนับสนุนการเรียนรู้เก่ียวกับ 

           ศาสตร์ของพระราชา 

  

 

                                                          ----------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - ๔๖ - 



 
เกณฑ์การให้คะแนน 

     ๒. ด้านการจัดหลักสตูรและสื่อเผยแพรส่นับสนุนการเรียนรู้   ( ๒ องค์ประกอบ ๕ ตัวบ่งชี้ ) 

องคป์ระกอบที่ ๑  การจัดหลักสูตรการเรียนรูศ้าสตร์ของพระราชาของหน่วย/ค่าย 

ตัวบ่งชี ที่ ๑.๑  การจัดการเรียนการสอนการเรยีนรูศ้าสตร์ของพระราชาของหน่วย ( UNIT  SCHOOL ) 

คะแนน การปฏิบัต ิ

๐  หน่วยไม่มีเอกสาร/คู่มือ/หลักสตูรการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา  และไม่มีครูผู้สอน/วิทยากรของหน่วย 

๑  หน่วยมีเอกสาร/คูม่ือ/หลักสูตร การเรียนรูศ้าสตร์ของพระราชา และมีครูผู้สอน/วทิยากรของหน่วย  

๒  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๑  และมีแผนจัดการเรียนการสอนของหน่วย 

๓  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๒ และมีห้องสอนอบรม พร้อมเคร่ืองช่วยสอน  และศนูย์การเรียนรูท้ี่เหมาะสม 

๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๓  และแผนงานการจัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี ที่ ๑.๒  มีการติดตาม/ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนเพื่อไปสร้างความรู ้ความเข้าใจ และการน าไปใช ้

คะแนน                                                         การปฏิบัต ิ
๐  ไม่มีการติดตาม/ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนศาสตร์ของพระราชาของหน่วย 

๑  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม และประเมินหลักสูตรและการด าเนนิการ 

๒  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๑ และมีการปฏิบัตจิริง  โดยมบีนัทึกปัญหาข้อขัดข้องและรายงานของหลักสูตร 

๓  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๒ และมีการปรับปรงุแก้ไขหลักสูตรให้เหมาะสมกับหน่วย 

๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ และมีรายงานผลการปฏบิัติให้หน่วยเหนือและหน่วยที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี ที่ ๑.๓  มีการศึกษา/วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาเนื อหาหลักสูตรและการจัดกจิกรรมเรียนรู ้ที่สอดคล้อง 

คะแนน                                                         การปฏิบัต ิ
๐  ไม่มีการศึกษา/วิเคราะห์เพื่อพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้มีคุณภาพประสิทธิภาพมากข้ึน 

๑  มีการเชิญผู้รูแ้ละผูช้ านาญการมาร่วม/ศึกษา/วิเคราะห์ วิจัยผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นของหลักสูตรและกิจกรรม ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร 

๒                      
 

 ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๑ และรายงานเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา        

๓  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๒ และมีการน าข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหาและปรับปรุงหลักสตูรให้ดีขึน้ 

๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ หน่วยมีหลักสูตรและกิจกรรมเก่ียวกับศาสตร์ของพระราชาที่ดีเหมาะ          
ใช้กับหน่วย 

 
 
 

- ๔๗ - 



 
 

องค์ประกอบที่ ๒  แหล่งการเรยีนรูแ้ละสื่อเกี่ยวกับศาสตรข์องพระราชาของหน่วย/ค่าย 

ตัวบ่งชี ที่ ๒.๑  มีศูนย์การเรยีนรู้เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา 

คะแนน                                                        การปฏิบัต ิ

๐  ไม่มีศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาภายในหน่วย/คา่ย 

๑  มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หรอืแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชาที่สอดคล้องกับภูมสิังคมของหน่วย/ค่าย 
ส าหรับใช้จัดการเรียนการสอนและเปิดบริการทัว่ไป 

๒  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๑ และเป็นศูนย์การเรียนรูท้ี่ครบสมบูรณ์ มีเจ้าหน้าที่และวิทยากรประจ าศูนย ์

๓  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๒  และเป็นศูนย์การเรียนรูท้ี่เปดิท าการทุกวัน เข้าถึงง่าย  

๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ และเป็นศูนย์ที่ให้ความรู้อย่างมากสามารถน าไปเผยแพร่เปน็แบบอย่างให้
หน่วยอ่ืน ๆ 

ตัวบ่งชี ที่ ๒.๒  มีการจัดท าสื่อเพือ่เผยแพร่ศนูย์การเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของ
พระราชา 

คะแนน                                                          การปฏิบัต ิ

๐  ไม่มีการจัดท าสื่อเพื่อเผยแพรศู่นย์การเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้ของหน่วย/ค่าย 

๑  มีการจัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ศูนย์การเรียนรู้/แหลง่การเรียนรู ้ของหน่วย/ค่าย 

๒  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๑ และมีการพัฒนาการจัดท าเพิม่เติมหลากหลายรูปแบบ 

๓  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๒ และมีการด าเนนิการอย่างต่อเนื่อง 

๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ และสื่อสามารถน าไปใช้เกิดประโยขน์ไดจ้ริงมีผลตอบรับที่ดีเพิ่มขึ้น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   - ๔๘- 



 
รายการประเมินด้านที่ ๓ 

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาก าลังพล มี ๒ องค์ประกอบ ๘ ตัวบ่งชี  ประกอบด้วย 

องค์ประกอบที่ ๑  การเรียนรู้ตามหลักสูตรศาสตร์ของพระราชาของหน่วย ( ๓ ตัวบ่งชี  ) 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ มีแผนงาน/โครงการส าหรับก าลังพลของหน่วยทุกนายได้ผ่านหลักสูตรศาสตร์             

ของพระราชา 

 ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๒ มีการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ก าลังพลได้รู้จักการวางแผนชวีิตของตนเอง ได้อย่าง 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๓ มีการติดตามและประเมนิผลก าลังพลทีผ่่านหลักสูตรและได้รับการแนะแนวในการว่างแผน 

ชีวิตของตนเองไปแล้ว 

องค์ประกอบที่ ๒  กิจกรรมของก าลังพล  ( ๕ ตัวบ่งชี  ) 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมก าลังพล  เพ่ือให้ก าลังพลอยู่อย่างพอเพียง 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ส่งเสริมใหม้ีการจัดตั้ง กลุม่/ชมรม/จิตอาสา เพ่ือท าประโยชน์แก่ส่วนรวม สอดคล้อง 

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ จัดกิจกรรม กลุ่ม/ชมรม/จิตอาสา เพ่ือท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่/วัฒนธรรม/หลักค าสอนทางศาสนาในการจัด     

กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการของก าลังพลเป็นรายบุคคล และกลุ่มที ่

จัดตั้งขึน้ 

 

                                                    ------------------------------------ 

 

 

 

 

 

    - ๔๙ - 



เกณฑ์การให้คะแนน 

     ๓. ด้านการจัดกิจกรรมพฒันาก าลังพล   ( ๒ องค์ประกอบ ๘ ตัวบ่งชี้ ) 

องค์ประกอบที่ ๑  การเรียนรู้ตามหลักสูตรศาสตร์พระราชาของหน่วย 

ตัวบ่งชี ที่ ๑.๑  มีแผนงาน/โครงการส าหรับก าลังพลของหน่วยทกุนายได้ผ่านหลักสูตรศาสตร์ของพระราชา 

คะแนน การปฏิบัต ิ

๐  ไม่ม/ีไม่ปฏิบัต ิ

๑  มีแผนงาน/โครงการ ส าหรบัก าลังพลของหน่วยทุกนายไดผ้่านหลักสตูรศาสตร์ของพระราชา 

๒  ด าเนินการตามเกณฑ์คณุภาพ ๑ และมผีู้รับผิดชอบการด าเนินการตามแผน 

๓  ด าเนินการตามเกณฑ์คณุภาพ ๒  และก าลังพลทกุนายได้ผ่านหลักสตูรของหน่วยภายในกรอบระยะทีก่ าหนด 

๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คณุภาพ ๓  และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีคณุภาพตามหลักสตูรที่ก าหนด 

ตัวบ่งชี ที่ ๑.๒  มีการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ก าลังพลได้รู้จักการวางแผนใช้ชีวติของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

คะแนน การปฏิบัต ิ

๐  ไม่ม/ีไม่ปฏิบัต ิ

๑  มีการจัดกจิกรรมแนะแนวให้ก าลังพลไดรู้้จักศักยภาพของตนเองและรู้จักการวางแผนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

๒  ด าเนนิการตามเกณฑ์คณุภาพ ๑ และให้ก าลังพลเข้าใจสภาพแวดลอ้มของภูมิสังคมและการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอ้ม และวัฒนธรรมและเริม่ลงมือท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 

๓  ด าเนนิการตามเกณฑ์คณุภาพ ๒ และมีก าลังพลได้สมัครใจเข้าร่วมแผนงาน/โครงการ ทีก่ าหนดไว ้

๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คณุภาพ ๓ ก าลังพลและครอบครัวได้ร่วมแผนงาน/โครงการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจ านวนมากทีเ่หมาะสมกบัตนเอง และครอบครัว และลงมอืท าอยา่งจริงจัง 

ตัวบ่งชี ที่  ๑.๓ มีการติดตามและประเมินผลก าลังพลที่ผ่านหลักสูตรและได้รับการแนะแนวในการวางแผนการใช้ชีวิต        
ของตนไปแล้ว 

คะแนน การปฏิบัต ิ

๐  ไม่ม/ีไม่ปฏิบัต ิ

๑  มีผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมในการตดิตามผลการจัดกจิกรรมแนะแนวและมรีะบบดูแลช่วยเหลือก าลังพลในแต่ละกลุ่ม 

๒                      
 

ด าเนินการตามเกณฑ์คณุภาพ ๑ และมเีครื่องมือ/วิธตีิดตามผล ท่ีเหมาะสมและมีการบันทึกข้อมลูที่ถูกต้องทันสมัย      

๓  ด าเนินการตามเกณฑ์คณุภาพ ๒ และมีการตดิตามผลอย่างจริงจัง และสม่ าเสมอ 

๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คณุภาพ ๓ และมีการรายงานผลการตดิตามแก่ผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการแก้ไขเป็นรายบุคคล 

 
 

- ๕๐ - 



 
 

องค์ประกอบที่ ๒ กิจกรรมของก าลังพล 

ตัวบ่งชี ที่ ๒.๑  มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมก าลังพลเพื่อให้ก าลังพลอยู่อย่างพอเพียง 

คะแนน การปฏิบัต ิ

๐  ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ 

๑  มีแผนงาน/โครงการและผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมกิจกรรมให้กับก าลังพลหลังผ่านหลักสูตรศาสตร์ของ
พระราชาของหน่วย 

๒  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๑ และก าลังพลและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ 
ส่งเสริมกิจกรรมที่สนับสนุนให้ก าลังพลอยู่อย่างพอเพียง 

๓  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๒ และก าลังพลและผู้ เกี่ยวข้องได้ท ากิจกรรม ตามแผนงาน/โครงการ            
ตามเกณฑ์คุณภาพ ๒ อย่างน้อยคนละ ๑ โครงการ 

๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ และก าลังพลของหน่วยทุกนายได้ท ากิจกรรมการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและ
พึ่งพาตนเองได้อย่างน้อยคนละ ๑ โครงการ หรือมากกว่า 

ตัวบ่งชี ที่ ๒.๒ ส่งเสริมให้มีการจัดตั งกลุ่ม/ชมรม/จิตอาสา เพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวมสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

คะแนน การปฏิบัต ิ

๐  ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ 

๑  มีแผนงาน/โครงการ จัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/กลุ่มจิตอาสา เพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้กับก าลังพลและครอบครัวและมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

๒  มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/กลุ่มจิตอาสา ของหน่วยเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวมในการพึ่งพาอาศัยกันสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่า ๑ กลุ่ม 

๓  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๒ และมีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ การรวมกลุ่มช่วยเหลือกันดีขึ้น 

๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมีกิจกรรมมากขึ้น และประสบความส าเร็จ และมีความ         
พึงพอใจสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 

   - ๕๑ - 



 
 

รายการประเมินด้านที่ ๔ 

ด้านการพฒันาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาของหน่วย/ค่าย มี ๒ องค์ประกอบ ๔ ตัวบ่งชี 
ประกอบด้วย 

องค์ประกอบที่ ๑  การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ฯ ( ๒ ตัวบ่งชี  ) 

 ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑ มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้ฯ ให้ครอบคลุมทุกด้านสมบูรณ์ และครบวงจร 

 ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๒ มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ประจ าศนูย์การเรียนรู ้ฯ ให้มีความสามารถและประสิทธิภาพสูง 

องค์ประกอบที่ ๒  การติดตามและขยายผล ( ๒ ตัวบ่งชี  ) 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  มีการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์การเรียนรู้ ฯ เพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิต 

และปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ มีการขยายผลและเผยแพร่กิจกรรมและองค์ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ฯ 

  ไปยังประชาชน 

 

 

------------------------------------- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๕๒ - 



 
เกณฑ์การให้คะแนน 

     ๔. ด้านการพัฒนาศูนย์การเรยีนรูศ้าสตร์ของพระราชาของหน่วย/ค่าย  ( ๒ องค์ประกอบ ๔ ตัวบ่งชี้ ) 

องค์ประกอบที่ ๑  การพัฒนาศูนย์การเรียนรูศ้าสตร์ของพระราชา 

ตัวบ่งชี ที่ ๑.๑  มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรูฯ้ ให้ครอบคลมุทุกด้านสมบูรณ์และครบวงจร 

คะแนน การปฏิบัต ิ

๐  ไม่มี/ไมป่ฏิบัต ิ

๑  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ฯ ให้มีสภาพพร้อมตลอดเวลา แต่ไม่มีการปฏิบัติจริง 

๒  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๑ และมีแผนการพฒันาที่มีเปา้หมายชัดเจน มีการปฏิบัติจริงแต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

๓  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๒  และมีการปฏิบัตทิี่มีประสิทธภิาพ มีภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาร่วมและสนบัสนุน
งบประมาณ 

๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๓  และได้การยอมรับจากก าลังพลประชาชนและหน่วยงานภายนอก ว่าเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ ฯที่มีความสมบรูณแ์ละไดป้ระโยชน์จริง รวมทัง้พร้อมให้การสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี ที่ ๑.๒  มีการพฒันาเจา้หน้าที่ประจ าศูนย์การเรียนรู ้ฯ ให้มีความสามารถและประสทิธิภาพสูง 

คะแนน                                                         การปฏิบัต ิ

๐  ไม่มี/ไมป่ฏิบัต ิ

๑  มีโครงสรา้งเจ้าหนา้ที่ทีช่ัดเจน และจ านวนเพียงพอในการดูแลรับผิดชอบศนูย์การเรียนรู้ แต่ไม่มีประสิทธิภาพ 

๒  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๑ และเจ้าหน้าที่ได้ผ่านการศึกษาอบรมและมีประสบการณ์ รวมทั้งได้ผ่านการ    
ดูงานจากที่ต่าง ๆ ดา้นศาสตรข์องพระราชา มีประสิทธิภาพพอสมควร 

๓  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๒ และเจ้าหน้าที่หรือวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้ มีความสามารถให้การบรรยาย
แนะแนวได้เป็นอย่างดี และมีแผนงานส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีขีดความสามารถสูงขึ้น 

๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๓  และเจ้าหน้าที่หรือวิทยากรได้รับการยอมรับให้เป็นแบบอย่างที่ดี              
ในพื้นที่/จงัหวัด มีประสิทธิภาพสูง 

 
 
 
 
 
 
 

- ๕๓ - 



 
 

องค์ประกอบที่ ๒  การติดตามและขยายผล 

ตัวบ่งชี ที่ ๒.๑  มีการติดตามผลการด าเนินการของศนูย์การเรียนรู้ ฯ เพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

คะแนน การปฏิบัติ 

๐  ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ 

๑  มีแผนงานติดตามผลการด าเนินการของศูนย์เรียนรู ้ฯ และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

๒  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๑ และมีการรายงานข้อมูลการน าความรูท้ี่ได้รับจากศูนย์การเรียนรูไ้ปใช้จริง 

๓  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๒  และมีการรายงานการติดตามของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไปแนะน าก าลังพล
และครอบครัว 

๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๓  และมีการรายงานถึงความส าเร็จของก าลังพลและหน่วย ว่าปฏิบัติได้เป็น
รูปธรรม 

ตัวบ่งชี ที่ ๒.๒  มีการขยายผลและเผยแพร่กจิกรรมและองคค์วามรูข้องศูนย์การเรยีนรูไ้ปยังประชาชน 

คะแนน                                                         การปฏิบัติ 

๐  ไม่มี/ไมป่ฏิบัต ิ

๑  มีการขยายผลและเผยแพร่กิจกรรม และองค์ความรู้ ของศูนย์การเรียนรูไ้ปยังชุมชนรอบค่าย ๑ - ๒ ชุมชน 

๒  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๑ และมีการติดตามความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 

๓  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๒ มีการขยายผลและเผยแพร่กิจกรรมได้มากกว่า ๒ ชุมชนรอบค่าย รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป 

๔  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ ๓  และมีการติดตามพร้อมทั้งการบันทกึ รายงานผลการปฏิบตัทิี่ชัดเจน    
และถกูต้องทันสมัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      - ๕๔ - 



 
รายการประเมินด้านที่ ๕ 

ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ  มี ๔  องค์ประกอบ ๔ ตัวบ่งชี   ประกอบดว้ย 

องค์ประกอบที ่๑  ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ( ๑ ตัวบ่งชี  ) 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  คุณลักษณะศูนย์การเรียนรูต้ามศาสตร์ของพระราชา 

องค์ประกอบที่ ๒  ผู้บังคับหน่วย 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณลักษณะของผู้บังคับหน่วย 

องค์ประกอบที่ ๓  ก าลังพลนายทหารและนายสิบ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ มีความรู ้ความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชาและสามารถน าไปใช้และขยายผลได้ 

องค์ประกอบที ่๔  พลทหารกองประจ าการ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ มีความรู ้ความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชาและสามารถน าไปใช้และขยายผลได้ 

  

 

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - ๕๕ - 



 

เกณฑ์การให้คะแนน 

    ๕. ด้านผลลัพธ์ /ภาพความส าเร็จ   ( ๔ องค์ประกอบ ๘ ตัวบ่งชี้ ) 

องค์ประกอบที่ ๑  ศูนย์การเรียนรูศ้าสตร์ของพระราชา 

ตัวบ่งชี ที่ ๑.๑  คุณลักษณะศูนย์การเรียนรูศ้าสตร์ของพระราชาของหน่วย/ค่าย 

คะแนน การปฏิบัต ิ

๐  ไม่มีสภาพของการเปน็ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา  รกร้าง ไม่มีการดูแล และพฒันา 

๑  ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชามสีภาพความพร้อมด้านสถานที่ มีกิจกรรมด้านตา่ง ๆ  และมีวทิยากรประจ า
ศูนย์การเรียนรู้มีป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งก าหนดการ และผลการปฏิบัติที่ผา่นมา 

๒  เป็นศูนย์การเรียนรู ้ฯ ตามเกณฑ์คุณภาพ ๑ และมีกิจกรรมที่นา่สนใจสอดคล้องกับภูมิสังคมและมีการพัฒนา
ปรบัปรุงให้เป็นแหล่งความรู้พร้อมให้ผู้สนใจเยี่ยมชมตลอดเวลา และมีการประชาสัมพันธ์อยา่งต่อเนื่อง เข้าถึงง่าย 

๓  เป็นศูนย์การเรียนรู ้ฯ ตามเกณฑ์คุณภาพ ๒ และกิจกรรมต่าง ๆ สามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นสว่นใหญ่   

๔  เป็นศูนย์การเรียนรู ้ฯ ตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ และสามารถน าความรู ้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปใช้ปฏบิัตไิด้ผลจริง
มีประโยชน์ลดรายจา่ย เพิ่มรายได้ พึงพาตนเองได้ และมีเครือข่ายเพือ่ให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

องคป์ระกอบที่ ๒    ผูบ้ังคับหน่วย 

ตัวบ่งชี ที่ ๒.๑  คุณลักษณะผู้บงัคับหน่วย 

คะแนน                                                         การปฏิบัต ิ

๐  ผู้บงัคับหน่วยไม่มีความรู ้ความเขา้ใจ และไมส่นใจเก่ียวกับศาสตร์ของพระราชา 

๑  ผู้บังคับหน่วยมีความรู้ ความเข้าใจ พอประมาณเก่ียวกับศาสตร์ของพระราชาและมีความสนใจ 

๒  ผู้บังคับหน่วยมีความรู้  ความเข้าใจ อย่างถูกตอ้งเก่ียวกับศาสตร์ของพระราชาและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปปฏบิัติตนอยา่งเปน็เหตุเป็นผล มีวสิัยทัศนท์ี่ด ี

๓  เป็นผู้บงัคับหน่วยตามเกณฑ์คุณภาพ ๒ และเปน็แบบอยา่งที่ดี มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ศาสตร์ของพระราชาให้
ก าลังพล และครอบครัวในหน่วยมีความเข้าใจและน าไปปฏบิัต ิ

๔  เป็นผู้บงัคับหน่วยตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ และสง่เสริมให้ก าลังพลและครอบครัว ตลอดจนมวลชนหรอืประชาชนที่
เก่ียวข้องกับหน่วยได้เรียนรู ้มีความเข้าใจ น าไปใช้ในการด าเนนิชีวิตได้อย่างเปน็รูปธรรม 

 

 

 

 

 

   - ๕๖ - 



 

องค์ประกอบที่ ๓  ก าลังพลนายทหารและนายสิบ 

ตัวบ่งชี ที่ ๓.๑  มีความรู ้ความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชาและสามารถน าไปใช้ และขยายผลได ้

คะแนน                                                        การปฏิบัต ิ

๐  ก าลังพลนายทหาร และนายสิบ ไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับศาสตร์ของพระราชา 

๑  ก าลังพลนายทหาร และนายสิบของหน่วยมีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสตรข์องพระราชาพอสมควร 

๒  ก าลังพลนายทหารและนายสิบของหน่วยมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับศาสตร์ของพระราชาค่อนข้างดี และมี
การน าไปใช้   ในการปฏิบัติตนได้ในระดับหนึ่ง 

๓  ก าลังพลนายทหารและนายสิบของหน่วย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาเป็นอย่างดี และมี
การน าไปใช้ในการปฏิบัตตินได้ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็น
ส่วนใหญ่  

๔  ก าลังพลนายทหารและนายสิบของหน่วย มีความรู ้ความเข้าใจ เก่ียวกับศาสตร์ของพระราชา อย่างถ่องแท้
น าไปใช้ในการปฏิบัติตน พึ่งตนเองได้ และขยายผลในการปฏิบตัิงานของหน่วยได ้

องค์ประกอบที่ ๔  พลทหารกองประจ าการ 

ตัวบ่งชี ที่ ๔.๑  มีความรู ้ความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชาน าไปใช้ และขยายผลได ้

คะแนน                                                        การปฏิบัต ิ

๐  พลทหารกองประจ าการของหน่วย ไม่มีความรู ้ความเข้าใจ เก่ียวกับศาสตร์ของพระราชา 

๑  พลทหารกองประจ าการของหน่วย มีความรู ้ ความเข้าใจ เก่ียวกับศาสตรข์องพระราชาพอสมควร 

๒  พลทหารกองประจ าการของหน่วย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาค่อนข้างดี และมีการ
น าไปใช้ในการปฏิบัติตนได้ในระดับหนึ่ง 

๓  พลทหารกองประจ าการของหน่วย มีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาเปน็อย่างดี และมีการ
น าไปใช้ในการปฏิบัตตินได้เป็นอย่างดี สามารถด าเนนิชีวิตอยา่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ได้เป็นส่วนใหญ ่

๔  พลทหารกองประจ าการของหน่วย มีลักษณะตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ และมีความเข้าใจเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่
สามารถน าไปเป็นแนวทางประกอบอาชีพทางการเกษตรได้เมื่อปลดประจ าการไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

  - ๕๗ - 



 

๔. แบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินการน้อมน าศาสตร์ของพระราชามาใช้
กับหน่วยและก าลังพลของกองทัพบก 
ตอนที่ ๑  แบบสรุปผลการประเมิน 

๑.๑ รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 

ชื่อ/สกุลของผู้ประเมิน ต าแหน่ง /สังกัด ลงนามผู้ประเมิน 

๑.   

๒.   

๓.   

๔.   

๕.   
 

๑.๒ ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับ หน่วย/ค่าย ที่รับการประเมิน 
 

๑. ชื่อหน่วย..........................................................................ที่ตั้ง........................................................................................................... 

๒. ชื่อหน่วยที่มีที่ตั้งในค่าย ประกอบด้วย 

    ๒.๑........................................................................๒.๔.........................................................๒.๗...................................................... 

    ๒.๒.........................................................................๒.๕.........................................................๒.๘..................................................... 

    ๒.๓.........................................................................๒.๖.........................................................๒.๙..................................................... 

๓. ชื่อ ผบ.หน่วย..................................................................................ต าแหน่ง.................................................................................... 

๔. ชื่อ ผบ.ค่ายทหาร............................................................................ต าแหน่ง................................................................................... 

 

๑.๓ สรุปผลการประเมินการน้อมน าศาสตร์ของพระราชามาใช้กับหน่วยและก าลังพลของกองทัพบก 

๑. สรุปคะแนนเฉลี่ยรายด้าน 

ด้านที่ ๑...........................ด้านที่ ๒..............................ด้านที่ ๓...........................ด้านที่ ๔..........................ด้านที่ ๕ ....................... 
 

๒. สรุปผลการประเมินของหน่วย.......................................................                 ผ่าน                            ไมผ่่าน 

    การสรปุผลการประเมินข้างต้น มีมติเป็นเอกฉันท์                        ใช่  เป็นเอกฉันท์ 

                   ไม่เป็นเอกฉันท์เพราะ  (อธิบาย)................................................................................................................................. 
 

๓. วัน/เดือน/ปีที่เข้าประเมิน................................................................................................................................................................ 
 
 

 

- ๕๘ - 



 

ตอนที่ ๒  ข้อมูลการประเมิน     (  ๕ ด้าน  ๑๒  องคป์ระกอบ  ๒๗  ตัวบ่งชี้  ) 

กรณุาท าเครื่องหมาย               ในช่องระดับคุณภาพการปฏิบัติของหน่วย/ค่าย 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ ไม่มี ระดับคุณภาพ 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. ด้านการบริหารจัดการ  ( ๒ องค์ประกอบ ๖ ตัวบ่งชี  )      

๑. นโยบายการน้อมน าศาสตร์ของ
พระราชามาใช้ 

 

 

๑.๑  มีนโยบายน้อมน าศาสตร์ของ
พระราชามาขั บเคลื่ อนในหน่ วย/     
ค่ายทหาร และบูรณาการในแผนงาน
ประจ าปี  

     

๑.๒  ด าเนินการตามนโยบายและ
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีที่น้อมน า
ศาสตร์ของพระราชามาขับเคลื่ อน      
ในหน่วย/ค่ายทหาร 

     

๑.๓  ติดตามผลการด าเนินการตาม
นโยบายและแผนงานการปฏิบัติงาน
ประจ าปี  และน าผลการติดตามมา
พัฒนานโยบาย 

     

คะแนนรวม /เฉลี่ย  องค์ประกอบที่ ๑      

๒. แผนการขับเคลื่ อนศาสตร์ของ
พระราชา 

๒.๑  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกี่ ยวกับศาสตร์ของพระราชาของ
หน่วยในการขับเคลื่อนการด าเนินการ 

     

๒ .๒  ด า เนิ น การต ามแผน งาน /
โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อน
ศาสตร์ของพระราชา 

๒.๓ มีการประสานสัมพันธ์กับชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ศาสตร์ของ
พระราชาของหน่วย/ค่าย 

คะแนนรวม / เฉลี่ย  องค์ประกอบที่ ๒      

คะแนนรวม /คะแนนเฉลี่ย ๒ องค์ประกอบของด้านที่ ๑      

ข้อสงัเกตของผู้ประเมิน :  ด้านบริหารจัดการ  ( จุดเด่นและข้อควรพัฒนา )................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

- ๕๙ - 



 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ ไม่ม ี ระดับคุณภาพ 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒. ด้านการจัดหลักสูตรและสื่อเผยแพร่สนับสนุนการเรียนรู้  ( ๒ องค์ประกอบ ๕ 
ตัวบ่งชี  ) 

     

๑. การจัดหลักสูตรศาสตร์ของ
พระราชา 

 

 

๑.๑  มีการจัดการเรียนการสอนการ
เรยีนรู้ศาสตร์ของพระราชาของหน่วยที่
เหมาะสมกบัหน่วย  

     

๑ .๒   มี การติ ดตาม/ประเมิ นผ ล        
การจัดการเรียนการสอน 

     

๑.๓  มีการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนา
เนื้อหาหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
เรียนรู ้

     

คะแนนรวม / เฉลี่ย  องค์ประกอบที่ ๑      

๒. แหล่งเรียนรู้และสื่อเกี่ยวกับศาสตร์
ของพระราชา 

๓.๑ มีศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ส าคัญเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา 

     

๓.๒ มีการจัดท าสื่อเพื่อเผยแพร่ แหล่ง
เรี ยนรู้ ในหน่ วย/ค่ ายทหาร เพื่ อ
สนับสนุนการเรียนรู้เก่ียวกับศาสตร์
ของพระราชา 

คะแนนรวม/เฉลี่ย องคป์ระกอบที่ ๒      

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย ๒ องค์ประกอบของด้านที่ ๒      

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน :  ด้านการจัดการหลักสูตรและสื่อเผยแพร่สนับสนุนการเรียนรู ้( จุดเด่นและขอ้ควรพัฒนา )............. 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - ๖๐ - 



 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ ไม่ม ี ระดับคุณภาพ 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาก าลังพล ( ๒ องคป์ระกอบ ๘ ตัวบ่งชี  )      

๑. การเรียนรู้ตามหลักสูตรศาสตร์ของ
พระราชา 

 

 

๑.๑  มีแผนงาน/โครงการ ส าหรับ
ก าลั งพลทุ กนายได้ ผ่ านหลั กสู ตร
ศาสตรข์องพระราชา  

     

๑.๒  มีการจัดกิจกรรมแนะแนวให้
ก าลังพลได้รู้จักการวางแผนชีวิตของ
ตนเองได้ อย่ างสอดคล้องกั บหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

     

๑.๓  มีการติดตามและประเมินผล
ก าลังพลที่ผ่านหลักสูตรและได้รับการ
แนะแนวในการวางแผนชีวิตของตนเอง
ไปแล้ว 

     

คะแนนรวม / เฉลี่ย  องค์ประกอบที่ ๑      

๒. กิจกรรมของก าลังพล ๒.๑  มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมก าลัง
พลเพื่อให้ก าลังพลอยู่อย่างพอเพียง 

     

๒.๒ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/
จิตอาสา เพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
สอดคล้ อ งกั บ หลั กป รั ชญ าของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๓ จัดกิจกรรมกลุ่ม/ชมรม/จิตอาสา
เพื่อท าประโยชน์แกส่่วนรวม 

๒.๔ มี การประยุ กต์ ใช้ ภู มิ ปัญญา
ท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักค าสอนทาง
ศาสนาในการจัดกิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๕ มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการของก าลังพลเป็นรายบุคคล 
และกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น 

คะแนนรวม / เฉลี่ย  องค์ประกอบที่ ๒      

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย ๒ องค์ประกอบของด้านที่ ๓      

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน :  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาก าลังพล  ( จุดเด่นและข้อควรพัฒนา)....................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

  -  ๖๑  - 



 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ ไม่ม ี ระดับคุณภาพ 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๔. ด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรูศ้าสตร์ของพระราชาของหน่วย/ค่าย  ( ๒ องค์ประกอบ ๔  ตัวบ่งชี  ) 

๑. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 

 

 

๑.๑   มี การพั ฒ นาศู นย์ การ
เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาให้
ครอบคลุมทุกด้านอย่างสมบูรณ์
และครบวงจร  

     

๑.๒  มี การพัฒนาเจ้ าหน้ าที่
ประจ าศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้มี
ความสามารถและประสิทธิภาพ
สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง 

     

คะแนนรวม / เฉลี่ย  องค์ประกอบที่ ๑      

๒. การติดตามและขยายผล ๒ .๑   มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการด าเนินการของ
ศู นย์ การเรี ยนรู้ ศ าสตร์ ของ
พระราชาของหน่วยและน าผล
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึน้ 

     

๒.๒ มีการขยายผลและเผยแพร่
กิจกรรมองค์ความรู้ของศูนย์     
การเรียนรู้ฯ ไปยังชุมชนรอบค่าย 
และประชาชนทั่วไป 

คะแนนรวม / เฉลี่ย  องค์ประกอบที่ ๒      

คะแนนรวม / คะแนนเฉลี่ย   ๒ องค์ประกอบของด้านที่ ๔      

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน :  ด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาของหน่วย/ค่าย ( จุดเด่นและข้อควรพัฒนา)... 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

- ๔๗ - 

    - ๖๒ - 

      - ๔๙ - 



 

 
องค์ประกอบ 

 
ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 

ไม่ม ี ระดับคุณภาพ 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๕. ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ  ( ๔ องค์ประกอบ ๔ ตัวบ่งชี  )      

๑. ศูนย์ การเรี ยนรู้ ศาสตร์ของ
พระราชา 

๑.๑ คุณลักษณะศูนย์การเรียนรู้
ศาสตร์ของพระราชาของหน่วย/
ค่ายทหาร 

     

คะแนนรวม / เฉลี่ย  องค์ประกอบที่ ๑      
๒. ผู้บังคับหน่วย ๒.๑ คุณลักษณะผู้บังคับหน่วย      

คะแนนรวม / เฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๒      
๓. ก าลังพลนายทหารและนายสิบ ๓.๑ ก าลังพลมีความรู้ความเข้าใจ

น าไปใช้และขยายผลได้ 
     

คะแนนรวม / เฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๓      
๔ พลทหาร ๔.๑ พลทหารมีความรูค้วามเข้าใจ

น าไปใช้และขยายผลได้ 
     

คะแนนรวม / เฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๔      
คะแนนรวม / เฉลี่ย ๔ องค์ประกอบของด้านที่ ๕      

 

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน :  ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................ 

 

ข้อคิดเห็นโดยรวมของกรรมการในการประเมินเป็น “ หน่วย/ค่ายทหาร น้อมน าศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศ ” 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

 

   - ๖๓ - 



 

วิธีค านวณคะแนนการประเมิน 

การน้อมน าศาสตร์ของพระราชามาใช้กับหน่วยและก าลงัพลของกองทัพบก 

 

เกณฑ์คะแนนผ่านการประเมิน คอื  

คะแนนเฉลี่ยของแต่ละด้าน ได้คะแนน ตั งแต่ ๓ ขึ นไป ทั ง ๕  ดา้น 

 

หลักการ    ให้ค านวณคะแนนเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบก่อน แล้วจึงน าคะแนนเฉลี่ยของทุกองค์ประกอบในแต่
ละด้าน มาค านวณ หาคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน  

๑. คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ 
 ๑.๑ น าผลรวมของคะแนนระดับคุณภาพของทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบนั้น ๆ  หารด้วยจ านวนตัวบ่งชี้ ใน
แต่ละองค์ประกอบ  

       เช่น  ด้านที่ ๑  องค์ประกอบที่ ๑  มี ๓ ตัวบ่งชี้ 

  สมมุติว่าคะแนนรวมของทุกตัวบ่งชี้ คือ ๑๐  ( ๔ + ๓ + ๓ )  

  น า ๑๐ หารด้วย ๓ ( จ านวนตวับ่งชี้ )  = ๓.๓๓ ( คะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที่ ๑ ของด้านที ่๑ ) 

๒. คะแนนเฉลี่ยรายด้าน 
 ๒.๑ น าคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ( ที่ค านวณโดยใช้วิธีตามข้อ  ๑ ข้างต้น  ) ของทุกองค์ประกอบในด้าน   
นั้น ๆ มารวมกัน  แล้วหารด้วยจ านวนองค์ประกอบในรายด้านนั้น ๆ 

       เช่น  ด้านที่  ๑   มี   ๒   องค์ประกอบ  

     และสมมุติว่าคะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบคือ ๖.๓๓  ( ๓.๓๓ + ๓ )  

    น า ๖.๓๓  หารด้วย ๒  ( จ านวนองค์ประกอบ ) =  ๓.๑๖๕  คะแนนเฉลี่ยด้านที่ ๑ 

 

     ***  กรอกทศนิยม  ๓ ต าแหน่ง  โดยไม่ต้องปดัทศนิยมขึ นหรือลง   ****   
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