ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์

Letter from Management

น้อมศิระกราน กราบแทบฝ่าพระบาท
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
บริษัท สำ�นักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำ�กัด
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ จำ�กัด
บริษัท พีดูเอ็ด จำ�กัด

พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ทรงมีต่อ บริษัท สำ�นักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำ�กัด

ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่วงการศึกษาของไทย
มีพระบรมราโชบายในการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทุกประเภท จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ
ในโอกาสนี้ Perspectives ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้เคยปรากฏอยู่ในสิ่งพิมพ์ทุกประเภทนับตั้งแต่อดีต
ในลิขสิทธิ์ของ บริษัท สำ�นักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำ�กัด และพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
เพื่อน้อมรำ�ลึกและไว้อาลัยแด่การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการนี้ Perspectives จึงขอรวบรวมภาพอันทรงคุณค่า เพื่อให้ทุกท่านได้ชื่นชมร่วมกัน
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำ� Perspectives
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๑๖ เมษายน ๒๕๑๘
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราตั้งให้ บริษัท ไทยวัฒนาพานิช จำ�กัด
เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ อันได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราครุฑพระราชทาน
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๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
เสด็จพระราชด�ำเนินเป็นประธาน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ท�ำพิธีเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อ “โรงเรียนบุญวัฒนา”
ณ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยตระกูล ต.สุวรรณ สร้างขึ้นเพื่อ
ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ
เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในสมัยนั้น สร้างความปลื้มปีติ
แก่ผู้บริจาคทรัพย์ และพสกนิกรชาวนครราชสีมายิ่งนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�ำเนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เยี่ยมชม
บูธไทยวัฒนาพานิช บริเวณงานกาชาด ณ สวนอัมพร

ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ คณะผู้จัดตั้งมูลนิธิไทยวัฒนา ต.สุวรรณ เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
เป็นจ�ำนวนเงิน ๑ ล้านบาท
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ในวาระสุดท้ายของคุณบุญพริ้ง ต.สุวรรณ

คุณบุญพริ้ง ต.สุวรรณ ทูลเกล้าถวายเงินแด่
สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี เพื่อสร้าง
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยการนี้ สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ได้พระราชทานชือ่
“โรงเรียนบุญธรรม-บุญพริ้ง ต.สุวรรณ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานน�้ำหลวงอาบศพ พร้อมด้วยเครื่อง
เกียรติยศ และพระราชทานเพลิงศพคุณบุญพริง้
ต.สุวรรณ นับเป็นพระมหากรุณาธิคณุ ล้นเกล้า
ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ แก่ตระกูล ต.สุวรรณสืบไป
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King
OF Kings
Remarks by Ambassador Samantha Power, U.S.
Permanent Representative to the United Nations, at a UN
General Assembly Tribute to the Memory of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej, October 28, 2016
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“Good morning, everybody.
This is one of the many days that
I feel very privileged to represent
the host country of the United
Nations so as to have the chance
to address you on such an important
occasion.
On behalf of the United States,
I wish to convey our deepest
condolences and most heartfelt
condolences to Her Majesty Queen
Sirikit, her children and grandchildren,
and to the people of Thailand on
the passing of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej. His Majesty
was not only a lifelong friend and
partner to the United States, but
he also had deep personal ties to
our nation.
The King’s parents met in Cambridge, Massachusetts, where
both were studying medicine - his
father at Harvard, and his mother
at Simmons College. His Majesty
only lived there as an infant, but
his presence is still very much felt
in Cambridge.
I can speak with a bit of
authority on this subject because,

before I had the privilege of
serving in the Obama Administration,
I was a professor in Cambridge
at Harvard’s Kennedy School of
Government. And my walk to
and from campus often took me
through King Bhumibol Square,
which sits adjacent to the Kennedy
School, and was named in honor
of his birth.
Walking through King Bhumibol
Square, it is not uncommon to see
Thai people who had come to
pay homage to His Majesty, taking
photographs next to the plaque
bearing his name in the square.
There are several places like that in
Cambridge. In the nearby Brigham
and Women’s Hospital, where His
Majesty’s mother once worked,
hardly a day goes by when Thai
visitors do not come by bearing
gifts, flowers, or small, handwritten
notes. That is the kind of devotion
His Majesty inspired in the Thai
people.
Nearly two decades ago, a journalist asked the King how he wanted
to be remembered. He replied
7
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that he cared very little about how
history remembered him. He said,
“If they want to write about me in
a good way, they should write how
I do things that are useful.”
In the eyes of His Majesty,
doing things that were useful meant
finding a way to solve the problems
that affected real people - most
importantly, the vulnerable and
marginalized people. And, as
the King saw it, the only way to
know what was useful - and to
understand the problems people
were facing - was to get out into
the field, into the places where
people lived. So the King traveled
constantly within his country, in
particular to the poor and rural
parts, where - over the course of his
tenure - he would develop thousands of development projects.
But it wasn’t just that His Majesty
went to these places - we see
leaders do that a fair amount - it
was also how he went. He made
a point of meeting directly with
locals - be they fishermen, rubber or rice farmers, or primary

school students. When he met with
officials, he would choose those
working at the very grassroots
- agronomists, schoolteachers,
policemen.
And His Majesty was more
than just a keen observer. Being
useful meant helping fix the
problems that he encountered, and
empowering the Thai people to
do the same. He had a mind that
was at once kinetic and deliberate,
creative - as we have heard and scientific. Over the course
of his life, he registered nearly 40
patents and trademarks - often
for inventions that he built, tested,
and modified himself - and most of
which aimed at tackling everyday
problems faced by the poor. This is
completely extraordinary.
Take the invention nicknamed
the “monkey’s cheeks,” which he
designed to address the perennial
floods that Thailand experiences.
His Majesty remembered seeing
as a child the way that monkeys
would store chewed bananas in
their cheeks so that they could eat

them late, and built a system of
small reservoirs that worked using
a similar principle - storing excess
water during heavy rains that
could be used later for irrigation.
The system of the “monkey’s
cheeks” is still being used across
Thailand today. Many of the King’s
inventions fit this pattern - merging conservation with human
development. He was decades
ahead of the curve in recognizing
that what was environmentally
sustainable was crucial to the long
term health of communities.
Let me conclude. In June 1960,
His Majesty returned to the United
States at the invitation of thenPresident Dwight Eisenhower. He
was asked to address a joint session
of the U.S. Congress. He was just 32
years old.
Speaking to Congress, His Majesty said that he had accepted
the invitation in part because
of what he called “the natural
human desire to see my birthplace”
- Cambridge - which he returned
to on that trip. But he also came,
8
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he said, to affirm our two nations’
unique friendship and shared
values. As he put it, “Friendship of
one government for another is an
important thing. But it is friendship
of one people for another that
assuredly guarantees peace and
progress.”
His Majesty told members of the
U.S. Congress that there was one
tradition valued above all others
for the Thai people - the commitment
to family. He said, “The members
of a family are expected to help
one another whenever there is a
need for assistance. The giving of
aid is a merit in itself. The giver
does not expect to hear others sing
his praises every day; nor does he
expect any return. The receiver is
nevertheless grateful. He too, in his
turn, will carry out his obligations.”
Now the King was speaking
about the bonds and generosity
among members of Thai families.
But in retrospect, his words can
just as easily be applied to the
way that he lived his life. A life
of always looking for ways to be
useful to those in need. A life of
giving, and of serving, every single
day. Not to earn praise, not to
get something in return, but rather
because that is what one does
for family. And His Majesty
considered all the people of
Thailand to be his family. How
fortunate the Thai people were to
have had His Majesty as a member
of their family. And how fortunate
we are to be able to learn from the
way that this remarkable king chose
to live his life.”
Thank you.

เรือ่ งการท�ำความดี
“...การท�ำความดีนนั้ แม้จะไม่มีใครรูเ้ ห็น แต่กจ็ �ำเป็นต้องท�ำ เพือ่ ให้ผลดีทเี่ กิดขึน้ ยิง่ เพิม่ พูน
และแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมัน่ คงทีแ่ ท้ แก่ตน แก่สว่ นรวม
ตลอดถึงชาติบา้ นเมือง พร้อมทุกส่วน ข้าราชการทุกคนจึงต้องตัง้ ใจให้หนักแน่นเทีย่ งตรง
ทีจ่ ะกระท�ำความดี ทัง้ ในการประพฤติตน และการปฏิบตั งิ านด้วยความอุตสาหะเสียสละ
โดยไม่หวัน่ ไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา หรือความล�ำบากเหนือ่ ยยาก...”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ขา้ ราชการพลเรือน เนือ่ งในวันข้าราชการพลเรือน
ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

กับพระราชกรณียกิจ ด้านการศึกษาไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงตระหนักถึงความสำ�คัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก
เพราะทรงถือว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์”
ดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘
รวมทั้งที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ มีความตามลำ�ดับดังนี้
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“…การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้
ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล…”
“…ปัจจัยที่สำ�คัญประการหนึ่งของทั้งชีวิตและส่วนรวม คือ การศึกษาซึ่งเป็น
รากฐานส่งเสริมความเจริญมั่นคงเกือบทุกอย่างในบุคคล และประเทศชาติ…”
“…การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ
ให้เป็นทรัพยากรทางปัญญาที่มีค่าของชาติ…”
“…งานด้านการศึกษา เป็นงานสำ�คัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ
เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของชาติเป็น
ข้อใหญ่ ตามข้อเท็จจริงที่ทราบกันดีแล้ว ระยะนี้บ้านเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่ม
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นด้วยว่า พลเมืองของเรา
บางส่วนเสื่อมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ ซึ่งเป็นอาการที่น่าวิตก
ถ้าหากยังคงเป็นอยู่ต่อไป เราอาจจะเอาตัวไม่รอด ปรากฏการณ์เช่นนี้
นอกจากเหตุอื่นแล้ว ต้องมีเหตุมาจากการจัดการศึกษาด้วยอย่างแน่นอน
เราต้องจัดงานด้านการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น…”
พระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมานี้แสดงให้เห็นถึงพระราชดำ�ริที่เล็งเห็นความสำ�คัญของ
การศึกษา ทั้งยังพระราชทานพระราชดำ�ริให้เห็นว่าประเทศชาติจะพัฒนาให้เจริญ
ก้าวหน้าได้ ก็ด้วยการพัฒนาบุคลากรของชาติให้มีคุณภาพโดยการให้การศึกษา
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การศึกษาในระบบโรงเรียน

พระราชกรณียกิจในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา
ในระบบโรงเรียนนั้น เริ่มจากในปี พ.ศ. ๒๔๘๙
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตั้งโรงเรียนขึ้นส�ำหรับพระราชโอรสและพระ
ราชธิดา บุตรข้าราชบริพารในพระราชวัง ตลอด
จนเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมเรียนด้วย
และเมื่อพระองค์ได้เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยม
ราษฎรและหน่วยปฏิบัติการทหารต�ำรวจ ตาม
บริเวณชายแดนทุรกันดารอยู่เนืองๆ ท�ำให้ทรง
ทราบถึงปัญหาการขาดแคลนทีเ่ รียนของเด็กและ
เยาวชน อันเนื่องมาจากการให้บริการของรัฐไม่
ทั่ ว ถึ ง และมี ป ั ญ หาเรื่ อ งการแตกแยกใน
อุดมการณ์ทางการเมือง ท�ำให้เยาวชนบางส่วน
ขาดโอกาสทางการศึ ก ษา พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชด�ำริให้ทหารช่วย
ก่อสร้างโรงเรียน เพื่อให้ทหารมีส่วนช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการศึกษา ตามโอกาสอันควร โดย
ให้แม่ทพั ภาคเป็นแกนน�ำในการก่อสร้างโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และพระราชทานพระ
ราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการก่อสร้าง
โรงเรียน พระราชทานนามว่า “โรงเรียนร่ม
เกล้าฯ” นอกจากนั้นยังได้พระราชทานพระราช
ทรั พ ย์ เ พื่ อ ร่ ว มสร้ า งโรงเรี ย นต�ำรวจตระเวน
ชายแดน ส�ำหรับชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในถิ่น
ทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม ซึ่งมีชื่อเรียกว่า
“โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์”
อนึ่งพระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของ
เยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาเดือดร้อนจาก
สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ จึงทรงพระเมตตารับ

อุปถัมภ์ ให้ก�ำลังใจแก่เยาวชนที่ขาดแคลน เพือ่ สนับสนุนและเป็นกำ�ลังใจแก่ครูและนักเรียน
เหล่านี้ อันได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เป็ น ประจำ � จึ ง เรี ย กโรงเรี ย นประเภทนี้ ว่ า
และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน
“โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์” โรงเรียนใน
พระบรมราชู ป ถั ม ภ์ มี ทั้ ง โรงเรี ย นของรั ฐ บาล
โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนเอกชน เช่น โรงเรียนจิตรลดา
โรงเรี ย นในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ หมาย โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียน
ถึงโรงเรียนที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงรับไว้ ราชประชาสมาสัย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการพระราชทาน โรงเรียนเพื่อลูกหลานชนบท โรงเรียนร่มเกล้า
พระราชทรัพย์ช่วยเหลือและให้ความอุปถัมภ์ เป็นต้น
หรือทรงให้ค�ำ แนะนำ� ทัง้ ยังได้เสด็จพระราชดำ�เนิน
ไปเยีย่ มเยียน และพระราชทานพระบรมราโชวาท
12

Perspectives

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

ส�ำหรับการศึกษาของประชาชนชาวไทยทีอ่ ยู่
นอกระบบโรงเรียน ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเห็น
ความส�ำคัญของการศึกษาส�ำหรับประชาชนทีอ่ ยู่
ในชนบทเป็ น อย่ า งมาก ทรงมีด�ำริให้จัดตั้ง
“ศาลารวมใจ” ตามหมู ่ บ ้ า นชนบทเพื่ อ ให้
ประชาชนได้ ใ ช้ เ ป็ น ที่ อ ่ า นหนั ง สื อ โดย
พระราชทานหนังสือประเภทต่างๆ แก่ห้องสมุด
“ศาลารวมใจ” นอกจากนั้นมีพระราชด�ำริ จัด
ท�ำโครงการพระดาบส ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙
“อาศรมของพระดาบส” เป็ น พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนนอก
ระบบโรงเรียนที่พลาดโอกาสในการศึกษา เป็น
พระมหากรุณาธิคณุ ทีพ่ ระราชทานแก่ประชาชน
ทีม่ คี วามรักวิชาการ ใฝ่หาความรูใ้ ส่ตนเองแต่ไม่
สามารถหาที่ เ รี ย นได้ อาจเนื่ อ งจากการ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงมีพระราชด�ำริให้การ
ศึกษาแก่ประชาชนประเภทนี้ ให้มีลักษณะเดียว
กับการศึกษาในสมัยโบราณ ที่ผู้ต้องการหาวิชา
ต้องดั้นด้นไปหาพระอาจารย์ ซึ่งเป็นพระดาบส
มีส�ำนักอยูใ่ นป่า แล้วฝากฝังตัวเป็นศิษย์ ส�ำหรับ
อาศรมของพระดาบสหรื อ ส่ ว นใหญ่ เ รี ย ก
“โรงเรี ย นพระดาบส” ใช้ ส ถานที่ ข องส�ำนั ก
พระราชวัง ณ ๓๘๔-๓๘๙ ถนนสามเสน รับ
สมัครผู้เรียนไม่จ�ำกัดเพศ วัย วุฒิ ความรู้หรือ
ฐานะ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.
๒๕๑๙ นักศึกษาที่เรียนส�ำเร็จจากโรงเรียนพระ
ดาบส มีความรู้ความสามารถประกอบอาชีพได้
ตามวิชาทีต่ อ้ งการ ผูท้ สี่ นใจเข้าศึกษาในโรงเรียน
พระดาบสมีทั้งต�ำรวจ ทหาร พลเรือน และ

ทหารผ่านศึกที่ทุพพลภาพ ครูผู้สอน
ส่วนมากเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ อาสาสมัคร
โดยถือว่าการสอนวิชาความรู้ให้ศิษย์
เป็นวิทยาทาน ไม่คดิ ค่าตอบแทนใดๆ
ทั้งสิ้น
ในขณะที่พระองค์เสด็จแปรพระ
ราชฐานไปยังจังหวัดต่างๆในแต่ละ
ภาค เฉลี่ ย ภาคละ ๑ เดื อ นครึ่ ง
ระหว่ า งที่ ท รงเยี่ ย มเยี ย นราษฎร
ไต่ถามถึงทุกข์สขุ และปัญหาต่างๆ ใน
การด�ำรงชี พ แนวทางที่ พ ระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงใช้ คื อ
พระราชทานพระราชด�ำริในลักษณะ
ของการแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาใน
พื้นที่ที่ประสบกับปัญหานั้นๆ ในขณะ
เดียวกันก็ใช้พื้นที่เหล่านั้น เป็นแหล่ง
ศึ ก ษาค้ น คว้ า และให้ ค วามรู ้ แ ก่
ประชาชนผูส้ นใจทุกหมูเ่ หล่า ไม่วา่ จะ
เป็นในลักษณะทั้งในระบบ นอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
ทัง้ นีส้ บื เนือ่ งมาจากพระราชประสงค์ทที่ รง
มุง่ หวังพัฒนาความเป็นอยูข่ องราษฎร ให้สามารถ
ช่วยเหลือพึง่ ตนเองได้ ทรงพิจารณาเห็นว่าการได้
เรียนรูแ้ ละพบเห็นด้วยประสบการณ์ของตนเองนัน้
เป็นวิธีการหนึ่งของการสร้างการเรียนรู้ในการ
พัฒนาชนบท ด้วยเหตุนจี้ งึ มีพระราชด�ำริให้จดั ตัง้
“ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระ
ราชด�ำริ” โดยท�ำหน้าที่เสมือน “พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติทมี่ ชี วี ติ ” เพือ่ เป็นศูนย์รวมของการศึกษา
ค้นคว้า ทดลองวิจยั แสวงหาแนวทางและวิธกี าร
พัฒนาด้านต่างๆ ทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อม และการประกอบอาชีพของราษฎร
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นภูมปิ ระเทศนัน้ ๆ และค้นพบพิสจู น์
ได้ผลแล้วก็จะน�ำผลทีไ่ ด้ไป “พัฒนา” สูร่ าษฎรใน
หมูบ่ า้ นใกล้เคียงจนกระทัง่ ขยายผลแผ่กระจายวง
กว้างออกไปตามล�ำดับ
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ในปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริ มีอยู่ทั้งหมด ๖ ศูนย์ กระจาย
อยู่ในภาคต่างๆ ทั้ง ๔ ภาค ดังนี้คือ
๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ

ตั้ ง อยู ่ ที่ อ�ำเภอเมื อ งนราธิ ว าส จั ง หวั ด
นราธิวาส เป็นศูนย์ที่มีเป้าหมายในด้านการ
ศึกษาวิจยั ดินพรุในภาคใต้ ให้สามารถน�ำมาใช้
ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมให้ได้มากที่สุด
๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริ

ตั้ ง อยู ่ ที่ อ�ำเภอเมื อ งสกลนคร จั ง หวั ด
สกลนคร เป็นศูนย์ที่มีเป้าหมายในด้านพัฒนา
อาชีพต่างๆ ทั้งทางเกษตร อุตสาหกรรมในครัว
เรือนและการพัฒนาหมู่บ้านตัวอย่าง
๓. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชด�ำริ

ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็น
ศูนย์ที่มีเป้าหมายในการศึกษา ค้นคว้าเพื่อ
พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านประมง
ชายฝั่งเพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตเพื่อ
การพึ่งตนเองในระยะยาว
๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชด�ำริ

ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
งานหลักของศูนย์คือการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับ
รูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ต้นน�้ำ
ล�ำธาร เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งรูป
แบบการพัฒนาต่างๆ ทีท่ �ำให้เกษตรกรพึง่ ตนเอง
ได้โดยไม่ท�ำลายสภาพแวดล้อม

โอกาสให้บิดามารดาสามารถใช้หนังสือนั้นเป็น
เครื่ อ งมื อ แนะน�ำวิ ช าแก่ บุ ต รธิ ด า และให้ พี่
แนะน�ำวิชาแก่น้องเป็นล�ำดับกันลงไป นอกจาก
นัน้ เมือ่ เรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใดมีความเกีย่ วพันต่อเนือ่ ง
ถึงเรื่องอื่นๆ ก็ให้อ้างอิงถึงเรื่องนั้นๆ ด้วยทุก
เรื่องไป ด้วยประสงค์จะให้ผู้ศึกษาตระหนักว่า
วิชาการแต่ละสาขามีความสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่อง
ถึงกัน พึงจะศึกษาให้ครบถ้วนทั่วถึง
โดยได้มกี ารจัดแบ่งวิทยาการของสารานุกรม
ไทยส�ำหรั บ เยาวชนออกเป็ น ๔ สาขา คื อ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ พร้อมกับก�ำหนดหัวข้อเรื่อง และ
วิทยากรผู้เขียนเรื่องต่างๆ ของแต่ละสาขาวิชา
และในปัจจุบันได้มีการจัดพิมพ์สารานุกรมไทย
ส�ำหรับเยาวชนแล้วรวม ๒๖ เล่ม

ทุนพระราชทาน

๕. ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนือ่ ง วิชาการอันเป็นสาระไว้ครบทุกแขนง เมือ่ มีความ
ต้องการหรือพอใจจะเรียนรู้เรื่องใดก็สามารถ
มาจากพระราชด�ำริ

ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์นี้
มุ่งเน้นการศึกษาแนวทาง วิธีการที่จะพัฒนา
ฟืน้ ฟูสภาพป่าเสือ่ มโทรม โดยพยายามหาวิธกี าร
ให้เกษตรกรมีส่วนในการปลูก ปรับปรุง และ
รั ก ษาสภาพป่ า พร้ อ มกั บ มี ร ายได้ และผล
ประโยชน์จากป่าด้วยในขณะเดียวกัน
๖. ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาเขาหิ น ซ้ อ นอั น
เนื่องมาจากพระราชด�ำริ

ตั้ ง อยู ่ ที่ อ�ำเภอพนมสารคาม จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา งานหลักคือการค้นคว้า ทดลอง
สาธิตเกีย่ วกับการพัฒนาทีท่ �ำกินของราษฎรให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตของพืชหลายชนิด

โครงการสารานุกรมไทย
ส�ำหรับเยาวชน

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชด�ำริว่า
หนั ง สื อ ประเภทสารานุ ก รมนั้ น บรรจุ ส รรพ

ค้นหาอ่านทราบโดยสะดวก นับว่าเป็นหนังสือที่
มีประโยชน์เกือ้ กูลการศึกษา เพิม่ พูนปัญญาด้วย
ตนเองของประชาชนอย่างส�ำคัญ โดยเฉพาะใน
ยามที่มีปัญหาการขาดแคลนครูและสถานที่เล่า
เรี ย นเช่ น ขณะนี้ หนั ง สื อ สารานุ ก รมจะช่ ว ย
คลี่คลายให้บรรเทาเบาบางลงได้เป็นอย่างดี จึง
มีพระราชด�ำรัสให้ตั้งโครงการสารานุกรมไทย
ส�ำหรับเยาวชนฯ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๑๑ ซึ่ง
ด�ำเนินการสร้างหนังสือสารานุกรมฉบับใหม่อีก
ชุดหนึ่ง มีความมุ่งหมายที่จะน�ำวิชาการแขนง
ต่างๆ ที่ควรศึกษา ออกเผยแพร่แก่เยาวชนให้
แพร่หลายทัว่ ถึงเพือ่ เยาวชนจักได้หาความรูด้ ว้ ย
ตั ว เองจากการอ่ า นหนั ง สื อ และเพื่ อ ให้ ไ ด้
ประโยชน์อันกว้างขวางยิ่งขึ้น ทรงก�ำหนดหลัก
การท�ำค�ำอธิบายเรื่องต่างๆ แต่ละเรื่องเป็นสาม
ตอนหรือสามระดับส�ำหรับให้เด็กรุ่นเล็กอ่าน
เข้าใจได้ระดับหนึ่ง ส�ำหรับเด็กรุ่นกลางอ่าน
เข้าใจได้ระดับหนึ่ง และส�ำหรับเด็กรุ่นใหญ่รวม
ถึงผู้ใหญ่สนใจอ่านได้อีกระดับหนึ่ง เพื่ออ�ำนวย
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ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงสนพระราชหฤทัย
ในด้านการศึกษาอย่างลึกซึ้ง ทรงเล็งเห็นถึง
ปัญหาและแนวทาง ตลอดจนทรงบ�ำเพ็ญพระ
ราชกรณียกิจสนับสนุนการศึกษาในทุกๆ ด้าน
ทรงทราบดีว่าเด็กและเยาวชนของไทยมิได้ขาด
สติ ป ั ญ ญาที่ จ ะเล่ า เรี ย น แต่ ด ้ อ ยโอกาส
และขาดทุ น ทรั พ ย์ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ ทรง
ตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ที่ จ ะมามี บ ทบาทและ
อิทธิพลต่อแนวคิด จิตใจ การด�ำเนินชีวิตของ
ประชาชนอย่างมาก การจะก้าวให้ทนั วิวฒั นาการ
และความเจริญสมัยใหม่เหล่านี้ ส่วนหนึง่ จ�ำเป็น
ต้องส่งคนไปศึกษาและดูงานในประเทศทีพ่ ฒั นา
แล้ว เพื่อน�ำความรู้มาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์
และก่อให้เกิดการพัฒนาในวิทยาการ ต่างๆ ของ
ประเทศ พร้อมกับจัดเตรียมความรู้ขั้นพื้นฐาน
ส�ำหรับผู้ที่จะเข้ามารองรับความรู้เหล่านั้น จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อตั้งกองทุนการศึกษา
ขึ้ น หลายทุ น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งการให้ทุนแต่ละ
ทุนมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป ดังนี้
๑. ทุนมูลนิธิ “ภูมิพล”

ตั้ ง แต่ พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๕ เป็ น ต้ น มา
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์ จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้
แก่ ม หาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ ตั้ ง เป็ น ทุ น
“ภูมิพล” ขึ้น เพื่อเก็บดอกผลพระราชทานเป็น
ทุนแก่นักศึกษาผู้เรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ ทุน
นี้จะให้แก่นักศึกษาคนละ ๒๐๐ บาท ต่อเดือน
เป็นเวลา ๑ ปี ที่มา : (พระเจ้าอยู่หัวของเราฯ
(๑๓), หน้า ๓๒)

หนังสือประเภทสารานุกรมนั้น บรรจุ
สรรพวิ ช าการอั น เป็ น สาระไว้ ค รบทุ ก
แขนง เมื่ อ มี ค วามต้ อ งการหรื อ พอใจ
จะเรี ย นรู้ เ รื่ อ งใดก็ ส ามารถค้ น หาอ่ า น
ทราบโดยสะดวก นับ ว่า เป็น หนังสือที่
มีประโยชน์เกื้อกูลการศึกษา เพิ่มพูน
ปัญญาด้วยตนเองของประชาชนอย่าง
สำ�คัญ โดยเฉพาะในยามที่มีปัญหาการ
ขาดแคลนครูและสถานที่เล่าเรียน

นอกจากนี้ได้พระราชทานทุนการศึกษาให้
แก่บัณฑิตที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในสาขา
วิชาต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพือ่ เป็นรางวัลแก่นสิ ติ
นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็น
ประจ�ำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมก�ำลังใจ
และการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ให้มีความ
มานะอุตสาหะต่อการศึกษามากขึ้น และทรงได้
พระราชทานเป็นรางวัลด้านอื่นๆ อีกด้วย อาทิ
เช่น การแต่งหนังสือ การแต่งเรียงความ ต่อมา
ทรงพระราชทานทุนขยายไปยังมหาวิทยาลัย
อืน่ ๆ ดังในคราวเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เดิมคือ
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร) เมื่อวันที่
๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้พระราชทาน
พระราชทรัพย์สว่ นพระองค์จ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
ตั้งเป็นทุนมูลนิธิ “ภูมิพล” และได้ตราระเบียบ
ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑ แบ่งเป็นทุน
๒ ประเภท ได้แก่
(ก) ทุนประเภทช่วยเหลือการศึกษา
(ข) ทุนประเภทช่วยเหลือการท�ำปริญญา
นิพนธ์หรือการวิจัย
๒๔๙๘ แก่นักศึกษาแพทย์ตามรอยพระบาท
สมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศรอดุ ล ยเดชวิ ก รม
พระบรมราชชนก และเพื่อเป็นพระบรมราชานุ๒. ทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล”
ในหลวงรั ช กาลที่ ๙ ทรงตระหนั ก ว่ า สรณ์แด่สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาท
ประเทศไทยเราต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในวิชา สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ต่อมา
เทคนิคชั้นสูงเพื่อมาช่วยพัฒนาประเทศมากขึ้น ทรงเห็นว่าได้ผลสมพระราชประสงค์ จึงทรงพระ
จึงควรส่งเสริมนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดทะเบียนตราสารทุน
อย่างยอดเยีย่ มให้มโี อกาสไปศึกษาต่อในวิชาชัน้ อานันทมหิดล เป็น “มูลนิธิอานันทมหิดล” เมื่อ
สูงบางวิชาในต่างประเทศ เมื่อส�ำเร็จแล้วได้ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยพระราชทาน
ท�ำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียนมาต่อ ทุนเริ่มแรกจ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท มีผู้ได้รับ
ไป จึงโปรดเกล้าฯ ให้ทดลองด�ำเนินการด้วยการ พระราชทานทุนสาขาแพทยศาสตร์ในขณะนั้น
พระราชทาน “ทุนอานันทมหิดล” ในปี พ.ศ. ๓ ราย และต่อมาเนื่องจากความต้องการผู้
15

Perspectives

เชี่ยวชาญในวิชาแขนงอื่นมีมากขึ้น จึงได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายงานของมูลนิธิฯ
พระราชทานทุนการศึกษาสาขาวิชาอื่นต่อไป
ที่มา : (ฉัตรมงคลร�ำลึก ๒๕๒๐ (๔๗), หน้า
๔๖-๔๘) ปัจจุบันทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล”
ได้ ข ยายขอบเขตการพระราชทานทุ น แก่
นักศึกษาสาขาต่างๆ คือ สาขาแพทยศาสตร์,
วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, เกษตรศาสตร์
นิ ติ ศ าสตร์ , เศรษฐศาสตร์ , รั ฐ ศาสตร์ ,
สังคมวิทยา, วารสารศาสตร์ และอักษรศาสตร์
โดยมีคณะกรรมการประจ�ำแต่ละสาขาคัดเลือก
บัณฑิตที่มีความสามารถยอดเยี่ยมแต่ละสาขา
ดังกล่าวไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ เพื่อ
จะได้กลับมาท�ำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาที่ได้
ศึกษามาตามพระราชประสงค์ แต่ทั้งนี้ไม่มี
สัญญาผูกมัดว่าผู้ได้รับพระราชทานทุนจะต้อง
กลับมาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามเวลาที่
ก�ำหนด เพราะมีพระราชประสงค์จะให้ผู้รับทุน
ได้เกิดความส�ำนึกรับผิดชอบเอง แต่ผู้รับทุน
พระราชทานทุกรายก็ได้กลับมาปฏิบัติงานเป็น
คุณประโยชน์แก่บ้านเมืองสมพระราชประสงค์
ด้วยดี
๓. ทุนเล่าเรียนหลวง

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระราชประสงค์ให้
ฟืน้ ฟู “ทุนเล่าเรียนหลวง” (King’s Scholarship)
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้
ริเริ่มพระราชทานทุนให้นักเรียนไปเรียนต่อต่าง
ประเทศ ด้ ว ยการจั ด สอบแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น
ทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ และได้พระราชทาน
ทุนเล่าเรียนหลวงสืบต่อเนือ่ งกันมาจนถึงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ มีการ
เปลี่ ย นแปลงการปกครองจึ ง ยุ ติ ไ ปใน พ.ศ.

๒๔๗๖ ครั้ น มาถึ ง รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ มีพระราชปรารภฟืน้ ฟู
การให้ “ทุนเล่าเรียนหลวง” ขึ้นใหม่ โดยการ
ประกาศใช้ “ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียน
หลวง พ.ศ. ๒๕๐๘” ทุนเล่าเรียนหลวงเป็นทุน
พระราชทานแก่นักเรียนที่สอบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ได้คะแนนดีเยี่ยมปีละ ๙ ทุน คือ แผนกศิลปะ
๓ ทุน แผนกวิทยาศาสตร์ ๓ ทุน และแผนก
ทั่วไป ๓ ทุน ให้ไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ และไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องกลับมา
รับราชการ
๔. ทุนการศึกษาสงเคราะห์ในมูลนิธิราช
ประชานุเคราะห์

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ก่อตั้ง “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์” ใน
ความหมายว่า “พระราชา” และ “ประชาชน”
อนุเคราะห์ซงึ่ กันและกัน อันเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับ
ประชาชนว่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อยู่ใน “พระบรม
ราชูปถัมภ์” โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เพื่อหาดอกผล
สงเคราะห์ เ ด็ ก ที่ ค รอบครั ว ประสบวาตภั ย
ภาคใต้ ท�ำให้ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู รวมทั้ง
ช่ ว ยเหลื อ ราษฎรผู ้ ซึ่ ง ประสบสาธารณภั ย ทั่ ว
ประเทศด้ ว ย โดยได้ ป ระเดิ ม ทุ น เริ่ ม ต้ น ๓
ล้านบาท
งานส�ำคัญของมูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์คอื การช่วยสร้างอาคารเรียน
หรือสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ และขอพระราชทาน
นามโรงเรียนว่า “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์”
โดยโรงเรียนแรกอยู่ที่บ้านปลายแหลม ต�ำบล
แหลมตะลุ ม พุ ก อ�ำเภอปากพนั ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ไม่มีเลขหมาย เพราะเหตุว่า
แหลมตะลุมพุกเป็นต้นเหตุเกิดการพระราชทาน
มูลนิธิฯ ขึ้น ต่อมาจึงได้มีหมายเลข ปัจจุบันมี
อยู่ ๓๐ โรง นอกจากนีย้ งั ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้จดั ทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กและ
เยาวชนที่ ก�ำลั ง อยู ่ ใ นวั ย ศึ ก ษาและประสบ
สาธารณภัยหรือได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน
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ประการอื่นที่ทางราชการอาจเข้าไปไม่ถึง หรือ
ขัดต่อระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ
๕. ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิ
โรงเรียนราชประชาสมาสัย

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เกิดการระบาดของโรค
เรื้อนในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขและ
องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ต กลงร่ ว มกั น ว่ า จะ
พยายามขจั ด โรคเรื้ อ นให้ ห มดสิ้ น ไปจาก
ประเทศไทยภายในระยะเวลา ๑๒ ปี และเจ้า
หน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้กราบบังคมทูล
พระกรุณาว่า สามารถก�ำจัดโรคเรื้อนให้หมด
ภายในเวลา ๑๐ ปีได้ถา้ มีสถาบันค้นคว้าและวิจยั
ซึ่งต้องใช้เงินทุน ๑ ล้านบาท ในหลวงรัชกาลที่
๙ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ก ่ อ สร้ า ง
สถาบันวิจัยค้นคว้าเรื่องโรคเรื้อน ณ อ�ำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ใน พ.ศ.
๒๕๐๑ พระราชทานนามสถาบันนัน้ ว่า “ราชประ
ชาสมาสัย” ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ขอจัด
ตั้งเป็น “มูลนิธิราชประชาสมาสัย” และได้ขอ

พระราชทานพระมหากรุณาให้ทรงรับมูลนิธินไี้ ว้
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีพระราชกระแส
รับสั่งเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ว่า ถ้า
จะขอให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิจะต้อง
เพิ่ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ขึ้ น อี ก ข้ อ หนึ่ ง ว่ า จะจั ด ตั้ ง
โรงเรียนส�ำหรับบุตรผู้ป่วยที่เลี้ยงแยกจากบิดา
มารดาแต่แรกเกิด
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์แก่มูลนิธิราชประชาสมาสัย จัด
สร้างโรงเรียนประจ�ำส�ำหรับบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อน
และให้การบริหารโรงเรียนขึ้นตรงต่อมูลนิธิราช
ประชาสมาสัย ซึง่ ต่อมาได้ขอพระบรมราชานุญาต
แยกจากมูลนิธิเดิมมาจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ
โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์

งานสำ�คัญของมูลนิธริ าชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ก็ คื อ การช่ ว ย
สร้างอาคารเรียน หรือสร้างโรงเรียนขึ้น
ใหม่ และขอพระราชทานนามโรงเรียน
ว่า “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์” โดย
โรงเรียนแรกกำ�เนิดที่บ้านปลายแหลม
ตำ�บลแหลมตะลุมพุก อำ�เภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความประพฤติดี ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา
ต่ อ ในระดั บ ต่ า งๆ ทั้ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษา ฝึ ก หั ด ครู และ
อุดมศึกษา ด้วยทรงสละพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์เป็นทุนริเริ่ม ๕๑,๐๐๐ บาท และจาก
ผู้บริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน
ก่อสร้างโรงเรียนตามวัดในชนบท ทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อสงเคราะห์
เด็กยากจนและก�ำพร้าให้มสี ถานทีส่ �ำคัญส�ำหรับ
ศึกษาเล่าเรียน โดยอาราธนาพระภิกษุเป็นครู
สอนวิชาสามัญศึกษาที่ไม่ขัดต่อพระวินัย และ
อบรมศีลธรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ศาสนากับการศึกษาต่อไป
๗. ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียน
เฉพาะกรณี

๗.๑ ทุนพระราชทานแก่นักเรียนชาวเขา
๗.๒ ทุนพระราชทานแก่นกั เรียนเฉพาะสถาน
ศึกษา
๗.๓ รางวัลพระราชทานแก่นักเรียนและ
โรงเรียนดีเด่น

๖. ทุนนวฤกษ์

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาริเริ่มก่อ
ตั้ ง “ทุ น นวฤกษ์ ” ในมู ล นิ ธิ ช ่ ว ยนั ก เรี ย น
ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยให้
นักเรียนทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์แต่มผี ลการเรียนดี
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ในทุกๆ ปี ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และพระบรม
วงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำ�เนินไปยังสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ เพือ่ พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา แม้พระราชกรณียกิจนี้จะ
เป็นภาระแก่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์
มาก แต่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราช
กระแสรับสั่งให้คงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ไว้ ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน
มาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชทานแทน
พระองค์
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Royal
Projects
Under the Royal Patronage of His Majesty

King RAMA 9

Under his accession to the throne of Thailand, His Majesty King Bhumibol Adulyadej
declared that he would rule with righteousness “for the benefit of the Thai people”.
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W

ith exceptional insight, intelligence, and
compassion, King Bhumibol has taken his
natural gifts for the sciences and applied them
directly to serve the people of the kingdom of
Thailand. His numerous development projects have
brought tangible results and lasting innovations not
just to his subjects but to the world. The Royal Projects
to be announced here are as follows:

In 1969, King Bhumibol introduced a
comprehensive programme to assist the northern hill
tribe people, who were engaging in unsustainable
farming practices. By training the hill tribe communities
in the production of various handicrafts, these
programmes have raised their income and their
prospects, as well as benefiting the environment.

Royal Rain Project

Pasak Dam Project

Royal Hill tribe Projects

King Bhumibol is often compared to the
life-giving rains because his pioneering work in
rain-making. Since 1971, the techniques by His
Majesty have been used to bring drought relief to
farmers and to increase water reservoirs, earning
international patents and interest from many foreign
countries.

To help the farmers of Thailand’s central plains to
exploit fully the waters of the Pask River,
King Bhumibol initiated a development project that
created a new reservoir for water conservation and
controlled irrigation. The dam has also helped with
flood prevention on the outskirts of Bangkok.
New Theory on Managing
Agricultural Land

Moisture Retention Dam Project

To maximize the use of Thailand’s annual monsoon
rains, King Bhumibol has introduced and promoted
a system of small “check-dams,” which regulate the
flow of irrigation water. The creation of multiple small
reservoirs directly benefits farmers at a local level,
and also replenishes groundwater supplies for future
use.

By combining the concept of water reservoirs with
local control, King Bhumibol has formed a theory that
promotes individual household reservoirs over large
communal ones. Thus, by maximizing material versatility while minimizing costs, overall agricultural
production is booted with minimal public expense.
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Use of Vetiver to Prevent Soil Erosion

To help stop the effects of soil erosion, King Bhumibol has initiated a programme of selective planting
and placement of certain varietals of vetiver grass,
known for its ability to reduce siltation and stabilize
soil. The systematic application of the programme has
proven effective in maximizing productivity and
conserving precious water.
The Chai Phatthana Aerator Project

Concerned with the quality of water in the
Kingdom, King Bhumibol has initiated and developed
a device that keeps water oxygenated and healthy.
It’s simple design and low cost makes it easy to build
and maintain, thus facilitating wide application
nationwide. A variety of models are being tested for
best efficacy.
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Did you know?

King Bhumibol received the very first Development Lifetime Achievement Award.
In recognition of King Bhumibol’s numerous
royal projects and his unwavering commitment to
improving the lives of his people, the United
Nations chose the occasion of the 60th anniversary
of his reign to award King Bhumibol the United
Nations Development Programme’s first ever Human
Development Lifetime Achievement Award.
Personally presented by UN Secretary General
H.E. Kofi Annan on May 26, 2006, this distinction
brings global recognition to King Bhumibol’s
extraordinary achievements, dedication and
compassion.

The Rama VIII Bridge

Always conscious of the daily problems facing
Thais, King Bhumibol suggested the construction of a
new bridge across the Chao Phraya River to alleviate
congestion in Phra Nakhon and Dusit districts. Named
after his brother, His Majesty King Ananda Mahidol,
Rama VIII, the graceful new bridge has become
a city icon.

cooperation between government agencies to use
more effective agricultural resources, maximize
economic gain, and reduce harmful environmental
practices.
Trick the Soil: A Royal Theory

Following a project to reclaim flooded land for
agriculture, King Bhumibol initiated a new developThe Monkey Cheeks Project
ment project to reduce the acidity of the reclaimed
Inspired by the way monkeys store as much food land. Experimenting scientifically over a period of
as possible before eating, King Bhumibol modeled a years, the Klaeng Din project has resulted in new
new technique for water retention using reservoirs practices for reliably controlling and predicting soil pH.
along natural waterways and canals. Constructed
along the coast, these reservoirs collect fresh water Renewable Energy
that would otherwise flow out to sea.
Long before the need of renewable biofuel was
widely apparent, King Bhumibol was actively
Pakphanang Project
researching the resource potential or locally made
To stem the deterioration of the naturally fertile palm oil. The resulting biodiesel has become a
area of the Pakphanang river basin due to unmanaged standard additive in the nation’s fuel, and its local
population growth, King Bhumibol initiated a new sourcing is an inspiration for ongoing research.
Credits: Many thanks to Thai Airways International for information.
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King
Bhumibol
and His Enlightened
Approach to Teaching
There is a Thai saying connected with the popular
hobby of training and trimming shrubs in the household,
“The young plants are easily trained, not the old ones,”
which is akin to the widely held belief that a talent
for music or some other skill is a gift one is born with
and so cannot be taught. Such notions make some
teachers give up on certain children in their classes
as incorrigible or unteachable.
However, King Bhumibol takes a different view.
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T

o him, anyone can be taught
a new skill. He proved the
validity of the concept by
teaching those in his entourage
to play various musical instruments
until they were proficient enough
to form the Sahai Pattana (Colleagues in Development) Band.
Most of the members had no basic musical training and they were
well advanced in age. However,
with their devotion and full confi-

dence in the teacher, none other
than King Bhumibol, they put their
utmost effort into it. King Bhumibol,
meanwhile, was a meticulous,
caring, and patient teacher. The
achievement of the band brought
pride to both the teacher and the
learners. In this and other instances,
his teaching method and philosophy
serve as a true model of an effective
teaching and learning for all in the
teaching profession to follow.
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King Bhumibol attaches great
importance to education. He sets
himself as a clear example for
life-long learning. His royal speeches,
addresses, and writings keep
reminding all involved of the importance of learning. His royal activities,
work plans, and projects aim at
demonstrating the solving of
problems and at creating learning
communities for the development
of the quality of life of the Thai
people.
King Bhumibol has a clear
concept of lifelong education, and
frequently emphasizes the need for
graduates to keep on learning and
improving their knowledge, as
stated in his royal address on the
commencement of graduates from
Kasetsart University on 14 July 1955:

“I would like to remind you that
even though you have completed
your studies in accordance with the
syllabus, and have been conferred
the degree, you should keep in
mind that this is just the first step in
education. You must study and train
yourself further, as in all branches
of science, new knowledge is
always obtained through experiments and research. If you fail to
keep up, you will soon become
outdated.”
In a royal address in 1961, King
Bhumibol stated one of his fundamental beliefs about learning:
“Learning is a never-ending
process. Those who wish to advance
in their work must constantly seek
more knowledge, or they could lag
behind and become incompetent.”
The quote comes from a royal
address given at the commencement ceremony at Thammasat
University on 23 February 1961. King
Bhumibol pointed out that the real
scope of education was not
confined to an education system
or a period of education. Education
is a lifelong process for a person,
as King Bhumibol stated in a royal
address on 20 April 1978:
“Education concerns everyone,
and not for a particular period, as
a direct duty for a period. It is not
so. From birth, one starts to learn.
Growing up, one has to learn, up
to higher education, as you are
pursuing. We call it Udom Sueksa
- full or complete education. But
once you leave this institution and
start working, you have to continue

studying. Or you would not survive.
Even those with doctoral degrees
have to study further. Education is
endless.”
King Bhumibol’s activities
throughout his long reign, with the
60th anniversary of his accession to
the throne celebrated in 2005, all
reflect his ingenuity and enlightenment regarding the learning process. King Bhumibol conducts a
research study on whatever problem his attention is on, builds up
and develops the body of knowledge, experiments with possible
solutions, adjusting and improving
it before granting the knowledge
gained in problem-solving to the
country and the people.
Apart from the royal Chitralada
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agricultural projects, with experiments carried out in the royal
residence, such as rice-growing,
cattle raising, rice mill operating,
and others, there are six royal
development study centers in all
regions of the country, as the
learning centers for the people, or
a form of education at their own
pace. Moreover, King Bhumibol
occasionally taught and conducted scientific experiments for
students at the Klaikangwon Palace
School. He taught subjects such as
rainmaking and soil science, for
example.
“Teacher of the Land”: such a
prestigious title has been unanimously accorded King Bhumibol by
all Thais, who honor him as a born
teacher. King Bhumibol teaches

and educates the people both in
formal and non-formal education
systems, through his activities and
projects. It is King Bhumibol’s wish
that the people be developed
in all aspects, academically and
morally, as the foundation or tools
for their livelihood. Those in various
professions are made more efficient
in their work. He seeks knowledge
in various subjects himself, and
disseminates his acquired knowledge to his subjects. As a true
teacher, King Bhumibol has been
able to educate vastly diverse
groups of people at various levels,
in accordance with the principles
of an effective teaching and
learning, by grouping the learners
by their interest.
Through his great compassion
towards his subjects, King Bhumibol
has been persistent in providing
knowledge to all the people. One

can detect his noble intention from
the introductory remark to the
royal composition on The Story of
Mahajanaka:
It was considered inopportune
for King Mahajanaka to seek deliverance, as he had not yet brought
full advancement to the City of
Mithila. Various groups of people,
in particular, were not knowledgeable and did not even reckon their
own benefits. Therefore, a comprehensive training institution had to
be established. It was perceived
that King Mahajanaka would attain
deliverance more easily if he could
accomplish all of his royal activities
for the people.
There is no denying that the quality of education is closely linked to the
quality of the teachers. King Bhumibol
attaches great importance to
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teachers, who are directly responsible for education, as he stated in
a royal address:
Education and those directly
responsible for it, namely teachers,
are of great importance. The
people’s education is the indicator
of the advancement or the decline
of a country. The work of teachers
therefore means the life or death
of the country. Teachers have to
be equipped with three significant
qualities, namely good knowledge,
good morality, and good ability,
and should perform their duties
completely and well.
King Bhumibol’s concept of
education involves the roles and
duties of educators, or teachers. In
his view, educators are obliged to
“make good learners” so that they
are able to earn their livelihood and

be able to contribute to the
country. In his royal address on 25
September 1978, King Bhumibol
outlined the method to make good
learners:
• Give them good academic
knowledge, accurate and solid, so
that they are able and have
principles in their practical work.
• Train them mentally and
morally, so that they know how
to use reasoning and take responsibility for their actions, and that
they do not abuse their knowledge
by taking advantage of others.
• Make them strong and
healthy, physically and mentally.
Apart from mentioning the roles
and the importance of teachers
in education, King Bhumibol
maintains that teachers must
be knowledgeable both on the
subject to be taught and the use
of teaching methods. They must
also uphold high moral standards.

A royal address to teachers and
students of the Klaikangwon Palace
School on 17 June 1981 clearly
reflected this concept:
“For a teacher, it is important to
conduct oneself well: first, to be
truly respected and trustworthy,
and second, to constantly train
oneself, so as to be well-versed in
the subject and the teaching
method, and be able to pass on
the knowledge to students with
clarity and accuracy.”
As for learners, what they get
from the teacher how it is taught
and what learning method they use
depend on that knowledge,
the teacher’s method, and their
own learning ability and desire for
knowledge.
King Bhumibol pointed out in his
royal address on 18 December 1970
the two kinds of knowledge gained
from education are academic
knowledge and moral knowledge:
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“Education can be divided into
two kinds of knowledge: first is the
academic knowledge, which will
be beneficial to oneself and the
country, if applied after completing the course of learning; second
is moral knowledge, or Dhamma,
that is, learning how to conduct
oneself. Both require wisdom on
the part of the learner. But those
who use only the academic knowledge, without moral knowledge,
cannot be considered persons of
wisdom.”
Implied in the royal address
is the principle of “knowledge with
morality” and the twin factors
of education: academic knowledge or knowledge in various
disciplines, and moral knowledge,
governing personal conduct and
behavior.
Regarding “moral knowledge,”
King Bhumibol gave the following
advice for “discipline and personality grooming,” which teachers

need to provide to the students
they are in charge of:
To make the young grow up as
good persons, we need education.
In former days, the literacy rate in
Thailand was quite high, compared
with the rate in other countries.
Those who could read and write
were at a high percentage. This has
perhaps declined since there
are a large number of students,
compared with the number of
teachers. One might argue that
advanced technologies are available these days, and expansion of
the schooling system is possible.
But nothing can replace discipline
and personality grooming. If these
two factors are absent, or if the
persons in charge are of low quality,
things could get worse, even with
advanced technologies.
Mr. Khwankeo Vajarodaya,
President of the Rajaprajanugroh
Foundation under King Bhumibol’s
royal patronage, set up after a
typhoon devastated the southern
province of Nakhon Si Thammarat
in 1962, told of King Bhumibol’s
sustained interest in underprivileged
children in 39 Rajaprajanugroh
schools all over the country,
by granting clothes, school uniforms,
books and stationery, and scholarships on a yearly basis. The schools
are meant for children in povertystricken and disaster hit areas,
most of them orphaned or abandoned, as full boarding schools free
of charge, providing education
from first year of elementary level
to the final year of upper secondary
level, 12 years in total.
King Bhumibol gave the directive

to school directors to train children
to be disciplined, meticulous, and
clean, in body and mind. They are
trained to help themselves and to
work together in teams, helping one
another, keeping their schools tidy
and orderly. They are taught moral
values and given vocational training. Mr. Khwankeo said that one
student at the Rajaprajanugroh
School in Phon Phisai District, Nong
Khai Province, used the knowledge
to rear pigs and grow vegetables
for sale to the school kitchen. Over
time, he raised as much as 60,000
baht and gave all his saving to his
grandmother to add an extension
to the house.
King Bhumibol is a thinker and a
practitioner at the same time. He
conducts research studies and
experiments with theories in seeking
solutions to problems. As in the
royal rainmaking operation, King
Bhumibol assigned M.R. Debriddhi
Devakul to study rainmaking techniques since 1956, by means of
experimenting with various research
studies from different sources until
success was achieved.
King Bhumibol maintains that
true knowledge comprises theory
and practice, as stated in a royal
address:
Subjects that are best learnt
through practical studies must be
taught through practice. Learning
through direct practical experience
results in true and clear knowledge
that can always be resorted to
because of expertise, in contrast
with teaching without practice,
which often turns into learning just
to pass the examination, or learning
to be forgotten.
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Complete learning, therefore,
must come from theoretical studies
and practical studies, with the
theories put to experimentation by
learners themselves, so that they
gain expertise and deeper knowledge in the subject.
King Bhumibol implemented this
concept with the establishment of
the “Royal Development Study
Centers,” which combined theories
with practice. At the centers,
research results undergo experiments to test for suitability for the
intended areas.
King Bhumibol advised teachers
to focus on developing the potential of students, taking into account
each one’s personality, as they all
differed in ability and learning
potential. He maintained that education should enable an individual
to bring out his or her potential to
maximum use. He emphasized the
term “individual potential,” implying
different levels of ability and
personality of learners, known as
child-centered teaching, departing
from teacher-centered method, or
the “chalk and talk” teaching:
Education means guiding and
promoting persons to progress in
learning, thinking, and performing
according to their own ability. The
ultimate aim should be for each
individual to be able to make
the best use of his or her potential,
to benefit oneself and others in
harmony and without conflict or
harassment.
He touched on the common learning process in a teaching session in a
royal address on the eve of his birthday anniversary on 4 December 2003:

Those who lack theories have no academic principles, unlike people with theories,
because they do not have the knowledge as the foundation for their work. But those with
theories who never get to practice, or refuse to put theories to practice are inferior to
the theorists who also practice, as the theorists without practice only make themselves
and their knowledge irrelevant, unproductive, and unwanted.
In King Bhumibol’s view, therefore, knowledge that is of utmost benefit must come from both
theoretical and practical studies. He emphasizes practice in teaching and learning process,
particularly subjects that require real practice, so that learners will get clear ideas.
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In Thailand today, they say that
teachers impose their thinking on
students. Now the new thinking of
the Government seems to make
students teach the teachers. That
is impossible, as students are new
to the world, without experiences.
How can they teach? It is true that
some teachers do not know how
to teach. Some ministers also
cannot teach. If properly done,
students can teach, not directly
teaching as such. But when they
are in doubt, they should be
allowed to pose questions. Teachers
can then learn. But normally when
they open their mouths to ask,
teachers are annoyed. How do they
dare to question the teachers? They
feel slighted, and students are
punished.
Dr. Kasem Wattanachai, a Privy
Councilor, explained that teaching
could be part of the learning
process for teachers themselves,
if they were devoted teachers,
intent on imparting knowledge to
students. The teaching remains the
function of a teacher, but the
teacher can learn at the same time,
by opening up to questions from
students:
When I was studying, I became
interested in Mayan history. My
classmates had not heard of this,
it was not taught in school. So I had
to teach the teacher. Isn’t it
strange? I followed the Prime
Minister’s policy even before he was
born. I was teaching the teacher.
But the teacher finally accepted it.
It was good that it was accepted
by the teacher.

In this anecdote, King Bhumibol
was interested in the history of the
Mayas, but the subject was not
taught in school, so he did his own
research and related the story to
the teacher, in effect “teaching the
teacher,” and it was accepted by
the teacher. The teacher regarded
that as a learning session, with
student participation. This became
known as an innovation in the learning process, with teachers encouraging students to build their own
knowledge, or the Constructivism
theory, with children making their
own projects and working on them,
before reporting to the class. It also
complies with the concept of the
“learning school,” in which learning
is a process, not a product. School
is thus transformed into a learning
school, not just a teaching school,
with teachers imparting the knowledge, and the students on the
receiving end.
He also emphasized the need
for learners to get in-depth knowledge of the subject and learn in a
multidisciplinary method, covering
related subjects at the same time.
King Bhumibol insists that all
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branches of academic knowledge
are linked and that they contribute
to one another. A discipline cannot
be taught in isolation. In any
operation, a multidisciplinary
approach is needed. In his royal
address given to headmasters and
students of awarded schools on 3
August 1978, King Bhumibol said:
No matter how numerous disciplines one finds in the world, when
something needs to be created,
those disciplines must be used together, or adapted for use. As in a
meal, before dishes are made
ready for consumption, several
methods are employed, with several steps involved. Educators,
therefore, are obliged to make
learners clearly understand that all
subjects taught are linked and
contributing to one another, both
science and arts. No discipline can
be applied separately or in isolation.
He took the view that, in reality,
the solving of problems could never
be based on any one theory or
discipline. A multidisciplinary
approach is needed. Therefore,
learners have to study diverse
subjects. Teaching, in his view, is the
integration of related disciplines and
subjects.
From his childhood, King Bhumibol has had an insatiable thirst for
knowledge. He has become
a thinker, a researcher, an experimenter, and an inventor. He
pursued his many interests by
himself, such as the assembling of
a radio set from a manual. He
assembled model ships and later
racing boats, with names like Raj
Patent, Mod, and Super Mod, in

which he took part in races and
won the gold medal in yachting in
the fifth Southeast Asian Peninsula
Games held in Bangkok in 1969. He
later invented the Chaipattana
Aerator, for which he was presented a patent.
As a learner, King Bhumibol
would first specify his topics of interest, and then he sought information
from documents, real objects, and
from authoritative persons. He then
proceeded to practicing, from experimenting, to actual undertaking.
Rajabhat University has taken up
the directive granted by His Majesty the King for a research and
development project on the royally initiated learning pattern known
as the “Learn Wisely” method, as a
valid concept that results in true
learning, and wisdom in learners,
under the four principles of the
“Learn Wisely” strategies:
• Determination with faith, as
the strong will to seek knowledge
in good faith, from proper and
careful consideration, with impartiality and rationality.
• Seeking knowledge with morality, referring to self-development
in the following manners:
• In developing oneself, academic knowledge is needed for
future work on the one hand, while
moral knowledge is necessary for
behavioral development on the
other hand.
• The learning has to be complete and thorough, with three
means of learning, as explained in
King Bhumibol’s royal address on
25 June 1981, when he stated that
one could learn in three ways, from
others’ acquired knowledge

and ideas, through contemplating
by oneself, and through practicing
to achieve results. The three means
of learning must be in harmony,
contributing to one another. Such
a complete learning results in
desirable personal qualities such as
diligence, perseverance, assiduity,
and thoroughness.
• The learning must be done with
impartiality.
• The learning needs to be complete and thorough, with the clear
understanding that all disciplines
are linked and contributing to one
another.
• Bringing the knowledge into
real use wisely, that is, through the
use of wisdom to adapt both theoretical and practical knowledge to
suit the condition, with honesty and
in good faith, showing responsibility toward the discipline and the
public.
Keeping abreast with changes
and new developments, Knowl31
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edge has to be reviewed and
developed in line with the social
conditions and the environment.
Diagram 6 : “Learn Wisely” Strategies
Another learning method suggested by His Majesty is accumulating, as continuous learning, building
upon the existing accumulated
knowledge as a strong foundation.
In a royal address on 30 June 1976,
he stated:
No academic knowledge can
be acquired all at once. One has
to gradually accumulate the knowledge until it is broad-based and
comprehensive. In learning, it is
necessary gradually to build up
what is learnt, as the base for
higher and more in-depth knowledge.
Source: The Government Public Relations
Department http://thailand.prd.go.th/ebook2/
king/effective.html
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