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 เลาเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริยกับการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  ในเรื่องการสงเสริมให
ขาราชการปฏิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทนั้นในความจริงแลว  มีการดําเนินการมาตั้งแตป 2542   
เปนโครงการที่จัดขึ้นโดยสํานักงาน ก.พ.  อยูในชวงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลท่ี 9  จริงๆ แลววัตถุประสงค
หลักเพื่อใหขาราชการไดมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 โดยไดเนนถึงการนําแบบอยางการทรงงานของพระองคทานไปเปนหลักในการทํางาน  
แตจริงๆ  แลวเร่ืองราวของการทรงงานของพระมหากษัตริยทุกพระองคจะใชหลักทศพิศราชธรรมในการทรงงาน 
ดังน้ัน จึงขอเลายอนเรื่องราวในตอนตนของรัชกาลของราชวงศจักรีเพื่อเราไดเห็นวา  พระมหากษัตริยทุก
พระองคไดทําอะไรเพื่อแผนดินและไดทําอะไรเพื่อประชาชนของพระองคบาง  เราจะไดเห็นถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของกษัตริยแตละพระองคท่ีไดสรางไวใหกับพวกเรา  ซึ่งเปนคนรุนหลังไดมีชีวิตและพื้นแผนดินอยูใน
ทุกวันนี้ 
 โดยจะขอเลาต้ังแตสมัยของราชวงศจักรีเพื่อใหเห็นภาพจนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
องคปจจุบัน  ดังตอไปนี้ 
 ในสมัยราชวงศจักรีเราก็เริ่มสมัยรัชกาลที่ 1  เดิมพระองคทานเปนทหารต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา
กอนที่จะไดรับการสถาปนาเปนพระมหากษัตริยของราชวงศจักรี  คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช  พระองคไดทรงยายราชธานีจากฝงธนบุรีมายังฝงพระนคร  ในวันที่ 6 เมษายน 2325  พระองคทาน
ก็ไดมีการสรางพระบรมมหาราชวัง  รวมท้ังวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแกว  พระองคยังระลึกถึงสิ่งที่
สวยงามในสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู  โดยพระองคไดนําแบบอยางของพระบรมมหาราชวังและวัด วาอารามตางๆ 
เปนแบบสมัยของกรุงศรีอยุธยา  พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็ใชแบบของกรุงศรีอยุธยา   
โดยใชแบบของวัดพระศรีสรรเพชญมาเปนแบบอยางของพระบรมมหาราชวัง  ในการปกครองบานเมืองโดยมี
การใชกฎหมายตราสามดวง  โดยกฎหมายตราสามดวงมีใชตั้งแตกรุงศรีอยุธยาแลว  แตเน่ืองจากโดนขาศึก
ทําลายและเผาจึงจะตองมีการชําระและปรับปรุงกันใหม  และก็มีการสังคายนาพระไตรปฎกท่ีวัดมหาธาตุ  
และมีการฟนฟูวรรณคดีขึ้นมา  ซึ่งไดถูกทําลายไป  เชน เรื่องรามเกียรติ์  ในสมัยรัชกาลที่ 1 ยังมีศึกสงคราม
กับพมาอยูโดยมีสงครามที่กลาวขานกันวาเปนสงครามครั้งสุดทายของไทยกับพระพมา  คือ  สงครามเกาทัพ  
คือสงครามที่พระเจาปดุงแหงกรุงอังวะ  ไดยกกองทัพมาดวยทหาร 144,000  นาย  เพื่อจะมาตีเอากรุง
รัตนโกสินทรเปนเมืองขึ้นของพมา  โดยทหารของไทยมีจํานวน 70,000 นาย  นอยกวากันครึ่งตอครึ่งดวย
พระปรีชาสามารถของพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและพระอนุชาก็สามารถท่ีจะตอสูโดยใชกลยุทธ  
การซุมโจมตี  อุบายหลัก คือ การตัดเสบียงกองทัพพมา  ทําใหกองทัพพมาขาดเสบียงและใชการซุมโจมตี 
ในเวลากลางคืน  ทําใหทหารพมาเขาใจวาทหารไทยมีจํานวนเยอะมาก  ทําใหทหารพมาขาดขวัญและกําลังใจ  
และที่สําคัญคือการขาดเสบียง  และทําใหตองยกทัพกลับไป  ซึ่งเปนสงครามครั้งสุดทายระหวางไทยกับพมา  
ซ่ึงเปนพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ 1   
 พอสิ้นแผนดินของรัชกาลท่ี 1  ก็เขาสูสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  เปนยุคที่
บานเมืองเริ่มสงบ  ไมมีสงคราม  เปนยุคทองของวรรณคดีและวรรณกรรม  และการฟนฟูศิลปวัฒนธรรมเปน
ยุคทองของการฟนฟูศิลปวัฒนธรรม  รัชกาลที่ 2  ทรงพระปรีชาสามารถในเรื่องพระราชนิพนธ   พระองคทรง
พระราชนิพนธ  เรื่อง อิเหนา  สังขทอง  ไชยเชษฐ และพระองคยังมีพระปรีชาสามารถในเรื่องของงานปนและ
งานแกะสลัก  พระองคทรงปนพระพุทธรูป  เปนพระประธานในพระอุโบสถ  วัดอรุณราชวราราม  ซึ่งมีความ
สวยงามมาก  หากมีโอกาสก็ใหเขาไปไหวประธานของพระอุโบสถเปนฝพระหัตถของรัชกาลที่ 2 พระองคยัง
โปรดในการเลนซอ  พระองคทรงเลนซอสามสาย  ซอสามสายท่ีพระองคทรงโปรดคือ  ซอสายฟาฟาด  เพลงที่
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พระองคทรงเลนประจําคือ เพลงทรงพระสุบินหรือเพลงบุหลันลอยเลื่อน  อีกท้ังทรงบํารุงพระศาสนา  อีกท้ัง
ในชวงนั้นมีการกระทําผิดในการสูบฝนเยอะมาก  พระองคทรงออกกฎหมายในการหามสูบฝน 
 เมื่อสิ้นสมัยรัชกาลที่ 2  เขาสูสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ในหลวงรัชกาลที่ 3  ในสมัย
น้ีเปนชวงที่มีการคาขายเจริญรุงเรือง  ตอนท่ีรัชกาลที่ 3 รับราชการที่กรมทาพระองคทรงแตงสําเภาออกไป
คาขายกับตางชาติ  และไดเงินเขามาเปนกอบเปนกํา  แลวนําเงินมาเก็บไวในทองพระคลัง  มีรายไดเขามา 
ทําใหเศรษฐกิจในชวงนั้นเจริญรุงเรือง  พระราชบิดาไดขนานนามทานวา “เจาสัวไทย”  เพราะทานคาขายเกง  
เงินท่ีไดจากการคาขายก็นําไปทํานุบํารุงวัดวาอาราม  ยุคนั้นมีการสรางวัดจํานวนมาก  เชน วัดบวรนิเวศ,  
วัดเทพธิดาราม, วัดราชนัดดา อีกเรื่องที่สําคัญคือพระองคไดใหนําความรูจากตําราตางๆ ไปประดิษฐไวรอบวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม หากไดไปท่ีวัดพระเชตุพนฯ หรือวัดโพธิ์  ซึ่งติดกับวัดพระแกว  ก็จะเห็นความรู 
ในแขนงตางๆ ติดรอบๆ  ซึ่งเปรียบไดกับวัดโพธิ์เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทย  ในรัชกาลที่ 3  
มีการรับฟงความทุกขรอนของประชาชน หากมีประชาชนตองการความชวยเหลือใหมาที่หนาพระบรมมหาราชวัง
ใหมาตีกลองวินิจฉัยภัยรี  พระองคเสร็จลงมาชําระความให  ในยุคของพระองคเริ่มมีกบฏอั้งยี่  พระองคจึงทรง
ออกกฎหมายเพื่อมาปราบอั้งยี่  มีกฎหมายหน่ึงที่ออกมาเพื่อปองกันอาชญากรรม  เรียกวากฎหมายลักษณะโจร
หาเสน   โดยกฎหมายกําหนดใหชาวบานในละแวกที่มีโจรในเขตระยะหาเสนตีกระบอกตอๆ กันไป  และก็
ชวยกันลอมจับโจร  หากใครไมชวยจับจะถือวามีความผิด  เปนวิธีการใหประชาชนไดดูแลซึ่งกันและกัน   
ในสมัยนั้นเร่ิมมีตางชาติหรือชาติตะวันตกเขามารุกรานหรือปกครอง  ลาอาณานิคมหลายประเทศในเขตอินโดจีน 
ก็ตกเปนเมืองขึ้นของชาติตะวันตก  ซึ่งประเทศไทยก็ยังไมไดเปนเมืองขึ้นของใคร  พระองคยังทรงหวงใยและมอง
การณไกล  โดยมองวา "การศึกสงครามขางญวนขางพมาก็เห็นจะไมมีแลว จะมีอยูก็แตขางพวกฝรั่ง ใหระวัง 
ใหดี อยาใหเสียทีแกเขาได การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว ก็ใหเอาอยางเขาแตอยาใหนับถือ
เลื่อมใสไปทีเดียว"  เปนการเตือนสติคนไทยในยุคน้ัน  พระองคไดพระราชวินิฉัยในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งประเทศ
ไทยอาจจะเกิดปญหา  แสดงความประสงคเอาไววาเม่ือสิ้นพระองคไปแลวใหนําเงินที่ไดไปทํานุบํารุงวัดวา
อาราม  และใหเก็บไวสามหมื่นชั่งเก็บไวในถุงแดงไวตรงที่ขางพระแทนบรรทมเอาไวเปนคาใชจายในอนาคต  

หากมีความจําเปน  พระองคทรงเปนกษัตริยท่ีมีวิสัยทัศนไกลมาก 
 เมื่อสิ้นรัชกาลท่ี 3 เขาสูรัชกาลที่ 4  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  พระองคเปนกษัตริย 
ท่ีฝกใฝเลื่อมใสในทางศาสนา  ทรงผนวชเปนสามเณรตั้งแตพระชนมายุ 14 ชันษา  ทรงเปนพระภิกษุมาและ 
ไดลาสิขาตอนมีพระชนมายุ ๔๘ ชันษา เพื่อมาเปนพระมหากษัตริยตอจากพระเชษฐา รัชกาลที่ 4 ทรงไดให
ความสําคัญในเรื่องการเรียนและการศึกษาเปนอยางมาก  พระองคทรงโปรดวิชาภาษาอังกฤษ  ทานทรงม ี
พระปรีชาสามารถในพระราชหัตเลขาเปนภาษาอังกฤษ  พระองคทรงศึกษาภาษาอังกฤษไดแตกฉาน    ไมวาจะ
เปนการเขียน  การอาน  การพูด  การฟง  หากรูภาษาอังกฤษนอยก็จะไมเทาทันตางชาติหรือชาวตะวันตกได  ใน
ตอนน้ันพระองคใหขาราชการตองใสเสื้อเพื่อเขาเฝา  หากขาราชการถอดเสื้อเขาเฝาก็จะทําใหตางชาติดูถูก 

ดูแคลน  ในชวงรัชกาลที่ 4 ไดมีการทําคูคลองเพื่อการระบายนํ้าและใชในการสัญจร  นี้ก็เปนพระมหา
กรุณาธิคุณอีกอยาง  เนื่องจากในตอนนั้นเราเริ่มมีปญหาในการสัญจรแลว  รวมถึงการขาดแคลนน้ําใชจึงไดมี
การขุดคลองขึ้นมา  โดยคลองที่ขุดขึ้นในตอนแรก คือ คลองผดุงกรุงเกษม  และดินตางๆ ท่ีไดจากการขุดคลอง
ก็นํามาทําเปนถนน  เสนนั้นก็คือ ถนนเจริญกรุง นับไดวาเปนถนนสายแรกของประเทศไทยโดยถนนเจริญกรุง
ในปจจุบันมีความแตกตางจากในชวงแรกเปนอยางมาก  รัชกาลที่ 4 เปนพระมหากษัตริยที่เปนนักดาราศาสตร  
ทรงทายการเกิดสุริยุปราคาไดอยางแมนยํา  โดยทรงทายลวงหนา 2 ป  และเกิดขึ้นจริงๆ  เมื่อวันท่ี 18 
สิงหาคม  2411 พระองคไดเชิญชวนทูตประเทศตางๆ  ทั้งจากยุโรปและเมืองจีน   การเกิดสุริยุปราคาท่ีตําบล
หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  สิ่งเหลาทําใหตางชาติเลื่อมใสและชื่นชม  จนทานรับขนานนามวาบิดาแหง
วิทยาศาสตรไทย  และไดรับการยอมรับจากยูเนสโก 
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 เมื่อสิ้นสมัยรัชกาลที่ 4 เขาสูรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ทานไดขึ้นครองพระราชสมบัติในตอนพระชนมายุ  
15 ชันษา  พระองคเปนกษัตริยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ  มีความเขาใจในการปกครองมีความใสใจ 
ในประชาชน  รัชกาลท่ี 5 ทรงโปรดเสด็จไปยังหัวเมืองตางๆ  เพื่อใหทราบถึงความเปนอยูของประชาชนหรือ
ราษฎรของพระองคทาน  วามีความเปนอยูอยางไรบาง  พระองคทรงโปรดท่ีจะทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
จึงตองเสด็จไปดวยพระองคเอง  นอกจากนั้นพระองคยังเสด็จไปเจริญสัมพันธไมตรีกับตางชาติ  ไมวาจะเปน 
อินโดจีน  ยุโรป  เพื่อนําความรูมาพัฒนาประเทศ  พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5  ที่ยังจําไดคือ การเลิกทาส  
ซ่ึงพระองคทานใชเวลาที่นานมากกวาจะดําเนินการสําเร็จ  โดยใชเวลา 30 ป  ซึ่งใชระยะเวลานานเนื่องจาก
พระองคไมไดพระราชประสงคใหมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน  หากมีการเลิกทาสแบบทันทีทันใดก็จะทําให
เกิดสงครามได  เหมือนกับในประเทศยุโรป  ที่มีปญหาสูรบกลางเมืองในการเลิกทาส  พระองคจึงทรง
ดําเนินการแบบคอยเปนคอยไปใชเวลา 30 ป  ถึงจะเลิกทาสสําเร็จ  ในชวงนั้นก็มีประเทศจากตะวันตกเขามา  
ยึดครองแผนดินแถบอินโดจีนโดยอางวาการปกครองเปนหนาที่ของคนขาว (ชาวตะวันตก) ซึ่งเปนขออางชาติ
ตะวันตก  รัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระดําริวาเราจําเปนตองเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการเพื่อรับมือกับชาติ
ตะวันตก  ในการนี้จึงเปนครั้งแรกเพื่อจัดตั้งกระทรวง,ทบวง และกรม  มีการตั้งกระทรวงออกมา 12 กระทรวง  
หนึ่งในนั้นมีกระทรวงยุติธรรมขึ้นมา  โดยกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาอรรถคดี  นอกจากนี้ยังมี
การจัดทําสาธารณูปโภค เพื่อที่จะดูแลไพรฟาประชาราษฎร  ทั้งในเรื่องการประปา  ไฟฟา  การไปรษณีย 
โทรเลข การโทรศัพท  การรถไฟ  เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ในชวงนั้นเกิดวิกฤตการณ ร.ศ.112  เปน
เหตุการณท่ีประเทศไทยเกือบเสียเอกราชใหกับชาติตะวันตก  เปนเหตุการณฝรั่งเศสไดยกกองทัพมายังแผนดิน
สยาม  สามารถบุกมาไดจนถึงปากแมน้ําเจาพระยา  เขาถึงสถานทูตฝรั่งเศส  รวมถึงหันปากกระปอกปนใหญ
มาที่พระบรมมหาราชวัง  และยื่นคําขาดใหไทยเคารพดินแดนฝงขวาทางญวนและเขมร   และใหไทยจาย
คาเสียหายท่ีไทยยิงเรือรบฝรั่งเศส  จนตองเสียหายไป  โดยใหชดใชในจํานวน 3 ลานฟรั่งก  ภายในเวลา 48 
ช่ัวโมงอันนี้เปนกุศโลบายของฝรั่งเศส รัชกาลที่ 5 ทรงไดนําเงินถุงแดง  ที่เก็บในสมัยรัชกาลที่ 3  ซึ่งตองใชเงิน
ในจํานวน 3 หมื่นชั่ง  ซึ่งเงิน 3 หมื่นชั่งสามารถเทียบไดเทากับจํานวน 2 ลาน 4 แสนฟรังก  ก็ยังไมพอที่จะ

ชดใช  โดยรัชกาลที่ 5 ทรงเสียสละราชทรัพยสวนพระองค  และใหพระราชบรมวงศานุวงศไดเสียสละกําลัง
ทรัพยจนครบ 3 ลานฟรังก แลวก็ไปชําระใหกับฝรั่งเศส ทําใหเราก็ไมเสียเอกราชใหกับตางชาติแตเราก็เสียดิน
แดงบางสวนใหกับชาติตะวันตกไป  จนปจจุบันเราเหลือพื้นที่ท่ีเปนขวานทอง  เหตุการณสําคัญอยางหนึ่งที่
แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 คือ การเสด็จเยือนจักรวรรดิรัสเซีย  รัชกาลที่ 5 ทรงฉายพระรูป
รวมกับพระเจาซาร  นิโคลัส ท่ี 2  แหงจักรวรรดิรัสเซีย ภาพนี้ไดเผยแพรออกไปทําใหตางชาติยําเกรง   
แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีประเทศที่มีบารมีคุมครองอยู หลังจากน้ันก็ไมมีประเทศตะวันตกมารุกราน
ประเทศไทย  แสดงถึงวิสัยทัศนของพระองคทานในการปกปองบานเมืองในทุกวิถทีาง  รัชกาลท่ี 5 เปนกษัตริย
ท่ีประชาชนใหความรักและศรัทธา  และขนานนามทานวา พระปยะมหาราช 
 หลังจากสมัยรัชกาลที่ 5 ก็เขาสูสมัยรัชกาลที่ 6 พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปนยุคสงครามโลกครั้งท่ี 1 
ประเทศไทยจําเปนตองสงทหารไปชวยรบกับทหารสัมพันธมิตรในทวีปยุโรปทําใหไดชัยชนะ  ซึ่งประเทศไทย
ไดรับการชมเชยจากประเทศสัมพันธมิตร รวมกับทหารเชื้อชาติตางๆ  พระองคใหความสําคัญกับเรื่องความรัก
ความสามัคคีทรงกอตั้งกองเสือปา  เพื่อใหความรูและอบรมราษฎร  เพื่อใหราษฎรของพระองคมีระเบียบวินัย  
รูจักรักษาสามัคคี  มีความเสียสละ  และใหประชาชนไดเห็นความสําคัญของการเก็บเงินและการออมเงิน 
โดยจัดตั้งธนาคารออมสิน  มีการออกกฎหมายขนานนามสกุลใหและเริ่มการใชนามสกุล  มีการเปลี่ยนธงชาติ
เปนรูปชางบนธงสีแดงเปนรูปธงชาติธงไตรรงค  พระองคไดรับการขนานนามวา พระมหาธีรราชเจา  กษัตริย 
ผูมากดวยความสามารถ 
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 จนมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 7 พระองคทรงขึ้นครองราชยในชวงที่ประเทศเกิดภัยโดยเพิ่งเสร็จศึกสงครามโลก
ครั้งท่ี ๑ ทําใหการบริหารบานเมืองมีปญหา  และเกิดการรวมตัวกันของคณะราษฎรที่ตองการจะเปลี่ยนแปลง
การปกครองมีการยึดอํานาจการปกครองเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน  2475  ในชวงที่มีการยึดอํานาจไดมีการ
จับกุมตัวประกันและพระบรมวงศานุวงศ  โดยรัชการท่ี 7 และพระมเหสียังประทับอยูที่พระราชวังไกลกังวล  
พระองคทานทรงหวงใยประชาชนกับพระบรมวงศานุวงศก็ไดมีการตอรองกับคณะราษฎรแตก็ไมเปนผล   

และทานไดพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  2475  และพระองคก็เสด็จไป
ประทับที่ประเทศอังกฤษพรอมดวยพระนางเจารําไพพรรณีพระราชินี  พระองคทานประทับอยูที่ประเทศ
อังกฤษจนเสร็จสวรรคต  พระองคทานทรงหวงใยประชาชน  และก็ไดบอกถึงพระราชหฤทัยของพระองคทาน 
ท่ีทานไดทรงสละราชสมบัติเพื่อใหอํานาจอยูกับประชาชน  ทานทรงมีพระราชหัตเลขาวา  “ขาพเจามีความเต็มใจ
ท่ีจะสละอํานาจอันเปนของขาพเจาอยูแตเดิมใหแกราษฎรโดยท่ัวไปแตขาพเจาไมยินยอมยกอํานาจทั้งหลาย
ของขาพเจาใหแกผูใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใชอํานาจนั้นโดย สิทธิขาดและโดยไมฟงเสียงอันแทจริงของ
ราษฎร”  นี่ก็เปนพระราชหัตเลขาของรัชกาลท่ี 7  หลังจากทรงพระประชวรและสิ้นพระชนมที่ประเทศอังกฤษ  
ทานเปนกษัตริยพระองคเดียวที่สวรรคตแลวไมมีพิธีพระบรมศพ  โดยเปนพิธีศพงายๆ  เน่ืองจากในชวงนั้นเปน
ภาวะสงคราม   
 หลังจากรัชกาลที่ 7 ก็เปนรัชกาลที่ 8  ในชวงรัชกาลที่ 8 พระองคทรงครองราชยในชวงพระเยาว  
ทรงพระนามวา สมเด็จพระเจาอยูหัว พระวรวงศเธอ พระองคเจาอานันทมหิดล  และทรงศึกษาอยูที่
สวิสเซอรแลนด โดยทรงมีผูสําเร็จราชการจนทานบรรลุนิติภาวะ  พระองคทานก็ไดเสร็จกลับมาประเทศไทย
ในชวงส้ันๆ  เนื่องจากทานทรงมีภารในการเรียนหนังสือ  ทานเสร็จกลับมาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2484 พรอมกับ 
พระอนุชาคือในหลวงรัชกาลที่ 9   ในชวงท่ีพระองคเสด็จกลับมาพระองคทรงแกไขปญหา  ท่ีเปนปญหาเรื่องใหญ
เรื่องหนึ่งคือเรื่องความขัดแยง  ระหวางชาวไทยกับชาวไทยเชื้อสายจีน  ที่ยานสําเพ็ง  ตอนนั้นเกือบจะเปน
สงครามกลางเมือง  หากไมมีการประสานรอยราว  ก็จะทําใหเกิดเหตุการณบานปลายได  พระองคจึงไดเสด็จ
ไปเยี่ยมเยียนประชาชน  ในยานสําเพ็ง  ทรงเสด็จไปพรอมกับพระอนุชา   ใชเวลาเดินเยี่ยมเยือนตรงน้ัน 4 
ช่ัวโมง เหตุการณนั้นทําใหความขัดแยงของคนไทยเชื้อสายจีนไดบรรเทาและลดความรุนแรงลงไดและยุติปญหาไป
ในที่สุด  ตอมาในวันท่ี 5 มิถุนายน  2489 ภารกิจของรัชกาลที่ 8  ซ่ึงเปนภารกิจสุดทายของพระองคทานคือ
การไดเสด็จไปเยี่ยมแปลงนาสาธิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ทานเสด็จไปหวานนาขาว  หลังจากน้ัน
พระองคทานก็ไดเสด็จสวรรคต  เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2489  พระองคเปนพระมหากษัตริยท่ีทรงครองราชย
ไดไมนาน  ในชวงน้ันประเทศไทยก็มีความเศราโศกเสียใจ  จากการจากไปของพระมหากษัตริยท่ีเปนท่ีรักของ

ประชาชนชาวไทยพระองคหนึ่ง 
 หลังจากนั้นเราก็มีพระมหากษัตริยท่ีสืบทอดตอจากรัชกาลที่ 8  สืบราชสมบัติองคตอมา  คือ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาถึงตรงนี้เราก็ทราบถึงพระราชกรณียกิจของรัชกาลท่ี 9 
ซ่ึงเราไดเห็นกษัตริยที่เปนนักพัฒนาเราคงยังจําเรื่องราวของพระองคทานไดดี  เราไดเห็นพระจริยวัตรหลายสิ่ง
ท่ีพระองคทานไดทําภาพตางๆ ท่ีปรากฏขึ้นของรัชกาลที่ 9  ภาพจากสื่อมวลชนและภาพขาวในราชสํานักที่เรา
ไดดูกัน  ก็จะเห็นไดวารัชกาลที่ 9 เปนกษัตริยนักพัฒนา พระองคไมไดเปนพระราชาในเทพนิยาย  ท่ีพระราชา
ตองอยูดีมีความสุข  แตวารัชกาลที่ 9 ไมใชอยางนั้น  ภาพท่ีเราเห็นพระองคทานสะพายกลองพรอมกับแผนที่  
ท่ีพระองคทรงทําดวยพระองคเอง  พระองคทรงยอแผนท่ีในอัตราสวน 1 ตอ 50,000  แลวนํามาตอกัน  
เวลาท่ีทานเสด็จพระราชดําเนินไปยังพื้นที่ตางๆ  ก็จะใชแผนที่ของพระองคทานกางและบอกวาตอนนี้พระองค
ทานอยูตรงจุดไหน  ปฐมพระบรมราชองคการ  คือ  “เราจะครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชนสุขของ
มหาชนชาวสยาม”  พระองคทานทรงงานไดจนเกิดปรากฏขึ้นจริง การดูแลไพรฟาประชาชนและสิ่งที่พระองค
ทรงงาน คือสิ่งท่ีเห็นเปนตัวอยาง  นอกจากเรื่องการใหพระบรมราโชวาทในวาระตางๆ  พระองคทรงเปน
แบบอยางในดานการทรงงาน  ทุกพื้นที่ของประเทศไทยพระองคทานไดเสด็จพระราชดําเนินไปหมดแลว   
ส่ิงท่ีสําคัญที่เปนพระมหากรุณาธิคุณคือ  พระองคไดจัดทําโครงการพระราชดําริ  จํานวน 4,7๔1 โครงการ  
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โครงการของพระองคทานเปนโครงการที่ครอบคลุมตั้งแตบนฟาไปจนถึงปาเขาลําเนาไพร  และมาถึงแมน้ําโดย ดร.สุเมธ 
ตันติเวชกุล  ไดอธิบายถึงเร่ืองนี้ไววาโครงการพระราชดําริของพระองคทานจะเรียบเรียบเปนถอยคํา เรียกไดวา  
เปนเรื่องราวจากนภา ผานภผูา  สูมหานที  ทุกเร่ืองราวในโครงการพระราชดําริของพระองคทาน  เปนโครงการ
ท่ีชวยเหลือ  ในการใชชีวิตของประชาชนทั้งหมด  ทั้งในเรื่องฝนหลวง  การอนุรักษพื้นที่ปาสวนใหญ  การปลูกพืช  
การสรางอางเก็บน้ํา  จนมาสูเกษตรทฤษฏีใหม  การแกไขปญหาน้ําทวม  โครงการแกมลิง  ระบบบําบัดนํ้าเสีย  
พระองคทานทรงดําริเปนแบบภาพรวมและเปนระบบเพื่อชวยเหลือประชาชนของทาน  เราก็เห็นวาสิ่งที่
พระองคท านไดทรงงานนั้นเกิดประโยชนแกประชาชนเกิดประโยชนกับราษฎรมากนอยแค ไหน   
โครงการพระราชดําริจํานวนส่ีพันกวาโครงการ  ในจังหวัดอุดรธานีก็มีหลายโครงการ  ในสวนของรัชกาลท่ี 9  
มีจํานวน 30 โครงการ  ลาสุดของเปนโครงการของรัชกาลท่ี 10 เปนโครงการอางเก็บนํ้าซําตมขาว  ที่อยูท่ีอําเภอ
โนนสะอาด  พระองคทรงสรางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ ก็เปนเรื่องท่ีอยูในชีวิตประจําวัน  โดยพระองค
ทานมีพระราชประสงคใหประชาชนของทานมีชีวิตอยางมีเหตุผล  มีความรูมีคุณธรรม  โดยหลายคนเขาใจวา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของเกษตรหรือชาวไรชาวนา  จริงๆ แลวมันไมใช  ซึ่งจริงๆ  แลวทุกอยางเปนเรื่อง
ของความพอเพียง  โดยทั้งหมดเปนของการทํางานและการใชชีวิต  การอยูกับครอบครัว  เปนเรื่องของความ
พอเพียง  เพื่อนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชก็จะไมเดือดรอน  โดยสามารถใชชีวิตไดโดยมีภูมิคุมกัน   
เปนพระราชดําริของพระองคทานที่มีพระราชประสงคใหประชาชนใชชีวิตอยางพอเพียง  มีการบรรจุ 
ในหลักสูตรของการศึกษาตางๆ และไดรับการยกยองจากนานาชาติในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะ
สหประชาชาติใหการยอมรับเปนทฤษฏีที่มีคุณูปการ  ที่สามารถปฏิบัติไดจริง  พระองคทานทําใหเห็น  โดยมี
คนศึกษาหลักในการทํางานของทานมีอยู 23 ขอ ดังนี้ ๑) ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ๒) ระเบิดจากขางใน  
๓) แกปญหาจากจุดเล็ก ๔) ทําตามลําดับขั้น ๕) ภูมิสังคม ๖) องครวม ๗) ไมติดตํารา ๘) ประหยัด เรียบงาย 
ไดประโยชนสูงสุด ๙) ทําใหงาย ๑๐) การมีสวนรวม ๑๑) ประโยชนสวนรวม ๑๒) บริการรวมที่จุดเดียว  
๑๓) ใชธรรมชาติ ชวยธรรมชาติ ๑๔)ใ ชอธรรม ปราบอธรรม ๑๕) ปลูกปาในใจคน ๑๖) ขาดทุนคือกําไร  
๑๗) การพึ่งตนเอง ๑๘) พออยูพอกิน ๑๙)  เศรษฐกิจพอเพียง ๒๐) ความซื่อสัตยสุจริตจริงใจตอกัน  
๒๑) ทํางานอยางมีความสุข ๒๒) ความเพียร ๒๓) รู-รัก-สามัคคี ซึ่งบางขออาจจะตองตีความ บางขออาจจะ
ตองทําความเขาใจ  เชน การศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ  เปนเรื่องของพระองคทานที่มีดําริในโครงการตางๆ 
ในโครงการสี่พันกวาโครงการ  การระเบิดจากขางในโดยสะทอนจากปญหา โดยการยกปญหาขึ้นมากอนและ
สะทอนสิ่งที่เกิดขึ้นของปญหาน้ันออกมา  โดยใชภูมิสังคมเพื่อใหสามารถทําอยางไรใหเกิดความสอดคลอง 
อยางเหมาะสม  เชน เราอยูในจังหวัดอุดรธานีประชาชนยังไมรับทราบถึงกฎหมายหรือระเบียบขั้นตอนตางๆ  
ในการสรางการรับรูกับภาคประชาชนหากเราพูดแบบนักกฎหมายหรือนักทฤษฎีชาวบานประชาชนก็ไมได
ประโยชนอะไร  เขาก็ไมเขาใจ  หากมีการพูดใหเกิดความเขาใจในภาษาที่เขาเขาใจงายๆ  ในวิถีชีวิตของเขา   
ก็จะเกิดประโยชนกับประชาชนตรงนั้น  อันนี้คือภูมิสังคม  หรือในเรื่องขาดทุนคือกําไร  ในบางครั้งการทํางาน
อะไรไปอาจจะไมไดสิ่งของกลับมาแตส่ิงที่ไดเราจะไดกับประชาชน  การทํางานราชการหรือรัฐบาลในบางครั้ง
อาจจะไมไดกําไรแตในอนาคตประโยชนที่ไดจะเปนประโยชนกับประชาชน  สิ่งนี้ถึงเรียกวาขาดทุนคือกําไร  
อะไรท่ีทําใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีขึ้นนั้นคือกําไร  พระองคทานทรงเนนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและ
การทํางานอยางมีองครวม  การใหความเพียรพยายามที่เราสามารถเห็นไดจากพระองคทาน  รวมถึงความ
ซ่ือสัตยและรูรกัสามัคคี  สิ่งน้ีเปนสิ่งที่พระองคทานทรงงานใหเห็น  หลักการพวกนี้จึงสามารถถอดออกมาเปน
หลักการใหเห็นได  ทานทรงงานโดยไมรูจักเหน็ดเหนื่อย  พระองคทานเสด็จไปทุกที่เพื่อแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน  สถานที่ทรงงานของพระองคทาน คือสถานท่ีตางๆ ของประเทศไทย  พระองคมีพระเมตตาใหกับ
ประชาชนตางๆ  ไมวาเสนทางของพระองคที่เสด็จพระราชดําเนินไปจะลําบากแคไหน  พระองคก็ทรงไมยอทอ
และเสด็จไปในพื้นท่ีตางๆ  พรอมกับทหารและตํารวจ  ซึ่งเปนภาพท่ีเราเห็นประจํา  พระองคทรงใกลชิด

ประชาชน  ภาพท่ีทานไปชวยเหลือชาวเขา  ซึ่งตอนนั้นชาวเขามีปญหาเรื่องโรคคอหอยพอก  เนื่องจากไมได
บริโภคสารไอโอดินพระองคก็ไปสรางการรับรูทําใหเกิดความเขาใจกับชาวเขา  โดยจะตองมีการดูแลตัวเอง
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อยางไร  และจะตองมีการบริโภคอาหารการกินอยางไร  เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาโรคคอหอยพอก  การที่
พระองคเสด็จไปในครั้งน้ันทําใหพระองคไดรับเชื้อไมโครพลาสมา  ซึ่งสงผลกระทบตอพระหทัย (หัวใจ) ของ
พระองค  ทําใหพระหทัยของพระองคทานทรงเตนผิดปกติ  เปนจุดท่ีเริ่มตนท่ีพระวรกายของพระองคทาน
เสื่อมโทรม  ก็ตองรักษาแตก็ไมสามารถรักษาใหหายได  ทานก็ยังทรงงานหนักตอไป  พระองคทานทรงงานดวย
พระเนตร (ตา) เพียงขางเดียว  พระเนตรขวาของพระองคทานมองไมเห็น  พระเนตรขวาของพระองคทาน
ไดรับอุบัติเหตุตอนที่ทานประทับอยูตางประเทศ  เปนอุบัติเหตุทางรถยนต  ในระยะเวลา 60 ปท่ีผานมา  
พระองคทานทรงดูแลประชาชนดวยพระเนตรเพียงขางเดียวและตองมาติดเชื้อโรคราย  ท่ีพระองคทรงดูแล
ความสุขความทุกขของประชาชน  ความเสียสละเชนน้ีเปนความเสียสละที่ยิ่งใหญของพระองคทาน  พระองค
ทานไดเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล  ก็จะเห็นพระองคทานทรงงานมาโดยตลอดเวลา  ภาพที่พระองคประทับ
อยูที่ทาน้ําที่โรงพยาบาลศิริราชเปนภาพจําท่ีเราคงไมลืม  ทานไดเสด็จไปทอดพระเนตรระดับน้ํา  ที่จะชวย
ประชาชนของพระองคทานอยางไร  จนกระท่ังสิ้นวาระสุดทายของพระองคทาน  วันท่ี 13 ตุลาคม 2559  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ก็จากเราไป  ทานจากไปเปนความทรงจําท่ีไมเคยลืม  การจากไปของ
รัชกาลท่ี 9  สรางการเปลี่ยนแปลงใหกับสังคมไทยเปนอยางมากทําใหสังคมมีความรักความสามัคคีและรูจัก
การเสียสละ 
 แมวารัชกาลที่ 9 จะจากไปแลว  แตก็ยังมีอีกหนึ่งพระองคท่ีสืบเชื้อสายและสืบสานตอยอดของรัชกาล
ท่ี 9 นั้นก็คือ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัวรัชกาล
ท่ี 10 องคปจจุบัน  พระองคทานเปนกษัตริยนักการทหารมีความกลาหาญ  ต้ังแตสมัยดํารงตําแหนงพระบรม
โอรสาธิราช พระองคทรงรวมรบกับทหารชายแดนและตํารวจตะเวนชายแดนท่ีจังหวัดเลยตอนนั้นมี
ผูกอการราย  พระองคก็ทรงรวมตอสูครั้งนั้นดวยตอนนี้พระองคดํารงอิสริยยศเปนตําแหนง รอยเอก  ในการ
ตอสูกับคอมมิวนิสตทรงไปชวยเหลือตํารวจตระเวนชายแดนในการสูรบ  ชวยเหลือประชาชนในการตอสูกับ
คอมมิวนิสต  พระองคเปนกษัตริยที่ยึดมั่นในความเสียสละในเรื่องของการให  พระองคทรงทําความดีดวยหัวใจ
พระองคอยูเบ้ืองหลังปดทองหลังพระ  เรื่องของการใหเรื่องของการบริจาค  เรื่องการสนับสนุนการศึกษา   
ทรงจัดตั้งโรงเรียนสําหรับดูแลบุตรหลานของมหาดเล็กราชวัลลภ ปจจุบันเปนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  
นอกจากนั้นพระองคทานทรงสนับสนุนการจัดต้ังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  ในการดูแลคนไข  และรับเปน
คนไขในพระราชานุเคราะห  พระองคมีพระปรีชาสามารถในเรื่องการขับเครื่องบิน  ท้ังเครื่องบินทางการทหาร
และเครื่องบินพาณิชย  ครั้งหนึ่งยังมีโครงการท่ีรวบรวมทรัพยสินรวบรวมเงินเพื่อชวยเหลือชายแดนภาคใต  
โครงการเที่ยวบินพิเศษจากประชาชน  นอกจากนี้พระองคยังสงเสริมใหเกิดความรักความสามัคคีของ
ประชาชนของพระองค  โดยมีการจัดกิจกรรม Bike For Dad และ Bike for Mom  เราก็ไดรวมกิจกรรมพวก
น้ีดวย  พระองคมีพระราชประสงควาโครงการใดของพระราชบิดาที่ยังไมแลวเสร็จก็จะสืบสานตอยอด เชน  
อางเก็บนํ้าซําตมขาว  จังหวัดอุดรธานี  เปนตน  รวมถึงโครงการจิตอาสาท่ีสอดคลองกับสํานักงานยุติธรรม
จังหวัดอุดรธานีไดดําเนินการโดยการทําความดีดวยหัวใจ  โดยคําวาทําความดีดวยหัวใจ  ในชวงถัดมาไดมีการ
เปลี่ยนเปนการทําความดีเพื่อชาติ ศาสนา กษัตริยอยูชวงหน่ึงและก็กลับไปใชเหมือนเดิมคือเราทําความดีดวย
หัวใจ   โครงการจิตอาสาท่ีรัชกาลที่ 10 กําหนดขึ้นมา  เพราะตองการใหประชาชนของพระองคไดรูรักสามัคค ี 
พระองคพระราชทานสิ่งของอยู 3 สิ่ง  สิ่งแรกคือผาพันคอ สิ่งท่ีสองคือหมวกสีฟา  สิ่งที่สามคือเส้ือซึ่งพระองค
ทรงออกแบบดวยพระองคเอง  และรูปท่ีประทับอยูบนหมวกหรือเสื้อรวมถึงผาพันคอพระองคทานทรง
ออกแบบดวยพระองคทานเอง  พระองคมีพระราชประสงคที่จะเห็นสามสิ่งที่พระองครักที่สุด  คือผาพันคอสี
เหลืองที่แสดงถึงพระราชบิดา  หมวกสีฟาเปนตัวแทนของพระราชมารดา  และทุกครั้งที่มีการทํากิจกรรม 
จิตอาสา  เชน การชวยเหลือทีมหมูปาอคาเดมี ที่ติดอยูในถ้ําขุนน้ํานางนอน  เหตุการณพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูทรงอยูเบ้ืองหลังของการชวยเหลือไดพระราชทานคําปรึกษา  พระราชทานแนวทางและชวยเหลือโรงครัว
พระราชทาน  ชวยเหลือเรื่องถังออกซิเจนที่ตอนนั้นขาดแคลนจํานวนมากจนสามารถหาไดมาจนครบตาม
จํานวนที่ตองการและสามารถชวยเหลือนองๆ ทีมหมูปาอคาเดมี    และทรงรับสั่งใหถอดบทเรียนของ
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เหตุการณหมูปาอคาเดมี  มาใชเปนแนวทางในการแกไขหากเกิดภัยพิบัติ  ใหใชโมเดลเชนนี้ในการแกไขปญหา
ในการปองกันและแกไขปญหา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 พระองคทรงขึ้นครองราชย
พระองคทานไดมีปฐมพระบรมราชโองการวา "เราจะสืบสาน รักษา และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป"  แสดงใหวาทานยังคงเกาะเกี่ยวกับพระราชภารกิจของพระราชบิดา  
อะไรที่พระราชบิดาไดทรงดําเนินการไวกจ็ะทรงสืบสานตอ  พระองคทานยังมีพระราโชบายในการแกไขปญหา
ของประเทศชาติในปจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสามัคค ี เรื่องการการชวยเหลือกันเรื่องการเสียสละ  
และเร่ืองจิตอาสา  เปนพระราโชบายท่ีมีความสําคญัอยางยิ่ง  ขาราชการทุกคนมีหนาที่สนองพระราโชบายของ

พระมหากษัตริย  ก็นําแนวทางในการขับเคลื่อนท่ีไดรับพระราชทานมาปฏิบัติ  งานจิตอาสาเปนงานที่ทุก
กระทรวง ทบวง กรมไดนําไปปฏิบัติเปนนโยบายท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนงานของราชการดวย  กระทรวง
ยุติธรรมก็มีการจัดตั้งศูนยประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม (ศป.จอส.ยธ.)  เปนหนวยงานที่ประสานงาน
ในการจัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงยุติธรรมและประสานงานกับศูนยอํานวยการใหญจิตอาสา  ในชวง

เหตุการณสถานการณการแพรเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโควิท-19  พระองคทานไดทรงชวยเหลือในเรื่องเครื่องมือ 

ในการปองกันและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิท-19 รวมถึงการพระราชทานทุนทรัพยเพื่อจัดทําหองตรวจหาเชื้อ

และรถพระราชทานในการตรวจเชื้อ  และพระราชทานถุงยังชีพ  รวมถึงมีวิทยากรจิตอาสา 904  เปนผูแทน
ในการนําสิ่งตางๆ ไปมอบใหกับประชาชนในพื้นที่ตางๆ   สิ่งนี้เปนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 ที่พระองคเห็นความเดือดรอนของประชาชน  ในสวนของกระทรวงยุติธรรม
โดยเฉพาะกรมราชทัณฑ  มีโครงการราชทัณฑปนสุขที่ใหความสําคัญกับผูตองขังที่เจ็บปวย  พระราชทานถุงยังชีพ  
พระราชทานยา  พระองคทรงหวงใยผูตองขัง  เม่ือพนโทษไปแลว  จะมีชีวิตความเปนอยูอยางไร  พระองคทรง
ใหมีการฝกอาชีพแกผูตองขังในเรือนจําขึ้น  เชน โครงการโคกหนองนา ใหผูตองขังไดทําการเกษตรและฝก

วิชาชีพ  เมื่อออกจากเรือนจําก็ไปประกอบอาชีพได  ทุกสิ่งทุกอยางที่พระองคไดมีพระราชดําริมาเปนการ
สะทอนใหเห็นถึงการทําความดีดวยหัวใจ  เปนการทําความดีที่ไมตองการสิ่งตอบแทนไมจําเปนตองทําออกสื่อ   
อยูเบ้ืองหลังปดทองหลังพระเปนการทําความดีดวยหัวใจ  ในสวนน้ีจึงควรเนนย้ําในสวนของขาราชการและ
เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาที่ สนองพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย เราอยูภายใตพระบรมโพธิสมภารของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยนโยบายของพระเจาอยูหัวเปนนโยบายที่ทําเพื่อประชาชนซึ่งตรงกับภารกิจ
และงานของพวกเรา  อะไรเปนการทําตามรอยพระยุคลบาทเปนความดีตางๆ ของพระมหากษัตริยเปนตัวอยาง
ท่ีดีที่สุด  เห็นวาอะไรท่ีเราทําเพือ่ราชการชวยเหลือสวนรวมและชวยเหลือประชาชนได  ในสวนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมไดชวยเหลือประชาชนโดยการระดมสิ่งของหรือเงินเพื่อจัดหาอาหารเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนที่อยูในละแวกยานเขตหลักสี่  ซึ่งเราไดสิ่งของมาบางสวนแลวในสัปดาหนี้หรือสัปดาหหนาก็จะมีการ
นําของไปใหในชุมชนใกล  สิ่งนี้ก็เปนสวนหนึ่งท่ีเราชวยได  อีกสวนหน่ึงคือการทําหนาที่ใหดีทีสุดเพื่อให
ประชาชนไดบรรเทาความเดือดรอนเปนสิ่งที่พวกเราทําไดงายที่สุดคือการทําหนาที่ของตนเองใหดีทีสุดก็จะเปน
การทําตามรอยพระยุคลบาท  ในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยทุกพระองค ต้ังแตสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลปจจุบัน 

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

สรุปและถอดคําบรรยาย 
นายชชูาติ  ศิริปญจนะ นักวิชาการยุตธิรรมชาํนาญการพิเศษ 

 
ตรวจคําบรรยาย 

นางสาวจักษณา ปญญาสิทธิ ์ผูอํานวยการสาํนักงานยุตธิรรมจังหวัดอุดรธาน ี
นายสาํรวม บุญเสริม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ราชวงศจักรี

พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช

(รัชกาลที่ ๑)
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พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลศิหลานภาลัย

(รัชกาลที่ ๒)
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พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว

(รัชกาลที่ ๓)
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“การศึกข้างญวณข้างพมา่ก็เห็นจะไมม่แีล้ว 

จะเห็นก็มอียูแ่ตข้่างพวกฝรัง่ 
ให้ระวงัให้ด ี อยา่ไปเสียทแีกเ่ขาได้

การงานส่ิงใดของเขาทีค่ดิควรจะเรยีนเอาไว้ก็เอาอยา่งเขา 
แตอ่ยา่ให้นบัถอืเลือ่มใสกนัทเีดยีว”

พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว

(รัชกาลที่ ๔)
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ลายพระราชหัตถเลขาภาษาอังกฤษ

โรงกระษาปนสิทธกิาร

คลองผดุงกรุงเกษม



09-Aug-21

9

ถนนเจริญกรุง

พระบดิา
แหงวิทยาศาสตรไทย

พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

(รัชกาลที่ ๕)
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กระทรวงยุตธิรรม

การประปา

การไฟฟา

การไปรษณยีโทรเลข

การโทรศัพท

การรถไฟ
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โรงพยาบาลศริริาช

๓,๐๐๐,๐๐๐ ฟรังค
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พระปยะมหาราช

พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

(รัชกาลที่ ๖)
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พระมหาธีรราชเจา

พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว

(รัชกาลที่ ๗)

คณะราษฎร
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พระวรวงคเธอ พระองคเจาอานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร

มหาอานันทมหิดล

(รัชกาลที่ ๘)
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สวรรคต
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร

(รัชกาลที่ ๙)
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๔,๗๔๑ โครงการ

จากนภา ผานภูผา สูมหานที
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ทรงรับสั่งเปดประตูวังสวนจิตรลดารโหฐานเพื่อใหนิสตินักศึกษา
เขามาหลบภัยการปะทะในเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

โฆษณา
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“จะหลับลงไดอยางไร ในเมื่อประชาชนไมมทีี่จะนอน”
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงปรับหองประทับพักผอนเปนหองทรงงานสวนพระองค เพ่ือติดตามสถานการณอุทกภัย
๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทอดพระเนตรสถานการณน้ําในแมน้ํา
เจาพระยา

เพ่ือประเมินสถานการณนํ้าของประเทศ
ขณะประทับรักษาพระวรกาย ณ โรงพยาบาลศริิราช
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สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร
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พระราชทานแนวทางจัดการภัยพิบัติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี

ศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

(รัชกาลที่ ๑๐)
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เราจะสืบสาน รักษา และตอยอด
และครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงอาณาราษฎร

ตลอดไป
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เราทําความ ดี ดวยหัวใจ

ทรงพระเจริญ




