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คานา
เอกสารฉบับนี้ ผู้เรียบเรียงได้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ซึ่งพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจ
ของคนไทยทั้งชาติ เพราะตลอดระยะเวลานับแต่ยังทรงพระเยาว์ตราบจนปัจจุบัน สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระบรมชนกนาถ ในการบาบัดทุกข์บารุงสุขแก่อาณา
ประชาราษฎร์ และยังทรงยึดมั่นในพระปฎิญญาทรงพระวิริยอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราช
กรณียกิจนานัปการ เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย โดยมิได้ทรงย่อท้อ แต่ประการใด
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยอันหาที่สุดมิได้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ลาดับที่
10 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่
28 กรกฎาคม พ.ศ.2495 เมื่อครั้งทรงมีพระชนมายุครบ 20 พรรษา ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
สถาปนาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นเป็น สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า "สมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราช เจ้าฟูามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราช
สันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร"
นับเป็นสยาม
มกุฎราชกุมารพระองค์ที่ 3 แห่งสยามประเทศ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
นอกจากทรงรับการศึกษาด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลียแล้ว ยังทรงพระวิริยะอุตสาหะ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหาร
ดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย
เมื่อนิวัติประเทศไทยทรงรับราชการทหารมาโดยตลอดและได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้าน
การทหารโดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ้งแม้เป็นพระราชภารกิจที่ต้องทรงเสี่ยงภยันตรายแต่ด้วย
ความที่ทรงเป็นชาติชายทหารและเป็นพระราชภารกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกรจึงทรงปฏิบัติ
พระราชภารกิจดังกล่าวโดยเต็มพระราชกาลัง สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความเทิดทูนและความ
จงรักภักดีแก่เหล่าทหารเป็นอย่างยิ่ง
จากการที่ได้ทรงศึกษาด้านวิชาทหารมานาน ทรงมีความรู้เชี่ยวชาญอย่างมาก และได้พระราชทาน
ความรู้เหล่านั้นให้แก่ทหาร 3 เหล่าทัพ ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่นายทหาร เอาพระทัย
ใส่ในความเป็นอยู่ทุกข์สุขของทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง
ขณะทรงรับราชการ ทรงมีพระราชวิริยะอุตสาหะเข้ารับการศึกษา และสาเร็จหลักสูตรทางการ
ทหารทั้งในประเทศและต่างประเทศหลาย ทรงดารงตาแหน่งทางทหารตั้งแต่ระดับรองผู้บังคับกอง
พัน, ผู้บังคับกองพัน,ผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และองค์ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ทรงดารงพระองค์เป็นแบบอย่างและ
พระราชทานคาสั่งสอนแก่ข้าราชบริพารทุกหมู่เหล่าด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ ซึ่งข้าราชบริพารใน
พระองค์ล้วนสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนยกย่องพระองค์ท่านเป็น “บรมครูทาง
การทหาร”

-2ปรัชญาพระราชทาน ที่ทรงสั่งสอนข้าราชบริพารล้วนมีความลึกซึ้งถึงแก่นแห่งความรู้ อันเกิดจาก
พระราชวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนพระองค์เอง จนเกิดเป็นความรู้อย่างแท้จริง ทรงมีความมุ่งมั่น
ที่จะศึกษาหาความรู้ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ และเมื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆ จะทรง
ปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถ และจะไม่ทรงโปรดความหย่อนยาน หรือความไร้ระเบียบวินัย
ปรัชญาพระราชทาน
ความเป็นบรมครูทางการทหาร ได้ถูกถ่ายทอดจากหลักปรัชญาที่พระราชทานแก่ข้าราชบริพาร
และผู้ใต้บังคับบัญชาในวาระสาคัญต่างๆ ซึ่งจะขออัญเชิญปรัชญาพระราชทานที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1. ปรัชญาทหารมหาดเล็กฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและข้าราช
บริพารในพระองค์ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ 3 ประการ ได้แก่
1.1 ผู้บังคับบัญชา ผู้ปกครองหรือผู้ฝึกทหารมหาดเล็กฯ หากไม่มีความรู้เรื่องทหารมหาดเล็ก
ฯ จนถึงแก่นแท้แล้ว จะไปปกครองหรือฝึกผู้อื่นให้เป็นทหารมหาดเล็กฯ ที่ดี มีคุณภาพย่อมเป็นไป
ไม่ได้
1.2 ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ปกครองทหารมหาดเล็กฯ ต้องรู้จักพระรัตนตรัย หรือแก้ว 3
ประการ คือ
แก้วดวงที่ 1 ต้องรู้จักการบังคับบัญชา (
Command)
แก้วดวงที่ 2 ต้องรู้จักงานอานวยการ (
Staff)
แก้วดวงที่ 3 ต้องรู้จักการฝึก (Training)
1.3 การตั้งเปูาหมาย (Objective) ของการฝึก จะต้องตั้งไว้ในระดับมาตรฐานและบวกเพิ่มขึ้น
ไปเสมอ (เกินกว่า 100%) เมื่อมีปัจจัย (Factor) ใดๆ มากระทบ มาตรฐานอาจจะลดลงไปบ้าง แต่
ก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
2. ปรัชญาการ Simmer หรือการตุ๋นไข่พะโล้ ทรงเปรียบเทียบลักษณะการฝึกอบรมทหาร
เหมือนกับการตุ๋นไข่พะโล้ให้มีรสชาติอร่อย แม่ครัวจะต้องนาไข่ต้มมาแกะปอกเปลือก แล้วนาไป
ตุ๋นในน้าพะโล้ โดยใช้ความร้อนและเวลาที่เหมาะสม น้าพะโล้จึงจะค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปยังเนื้อไข่
หากแม่ครัวเร่งรีบเกินไป เมื่อผ่าไข่ออกมาก็จะเห็นเพียงภายนอกที่มีสีน้าตาลแต่เนื้อในยังมีสีขาว
เนื่องจากน้าพะโล้ยังไม่แทรกซึมเข้าเนื้อไข่อย่างแท้จริง เปรียบเสมือนกับการฝึกหากฝึกอบรมแบบ
ไม่จริงจัง ปฏิบัติแบบยวบยาบ เน้นแต่ภาพลักษณ์ที่ดูสวยงาม แต่ไม่เน้นเนื้อหาสาระ ไม่เคี่ยว
ไม่อบ ไม่กลั่นให้ผู้รับการฝึกได้มีความรู้อย่างแท้จริง ก็จะไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้
3. ปรัชญามาตรฐานหน่วย ทม.รอ. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงดารงตาแหน่งองค์ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ตั้งแต่ครั้งยังทรงดารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จ

-3พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งพระองค์ทรงสั่งสอนให้ข้าราชบริพารได้ยึดถือและ
รักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่มีเกียรติประวัติของ
หน่วยมาอย่างยาวนาน การจะรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและเกียรติศักดิ์ของหน่วยนั้น หน่วยจะต้องมี
มาตรฐานการฝึกการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปตามพระราชประเพณี พระราโชบาย และพระราช
นิยม และต้องมีความต่อเนื่องในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลังที่เข้ามาถวายงานใหม่
โดยทรงยกตัวอย่างเหมือนผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่างๆ (Brand) ที่มีคุณภาพ ก็จะพยายามรักษามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จึง
มีหน้าที่ในการรักษา “มาตรฐานหน่วย ทม.รอ.”เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ถวายงานต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบไป
4. ปรัชญารถ SIKU (SIKU, ซิกู้ เป็นยี่ห้อรถยนต์ของเล่นจาลองขนาดเล็ก) ที่ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ โปรดตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ซึ่งจะทรงเลือกรถ SIKU ชนิดเดียวกันจานวน
หลายๆ คัน และจะทรงทดสอบทุกคันด้วยพระองค์เอง หาก รถSIKU คันใดมิได้มาตรฐาน ระบบ
ขับเคลื่อนยังไม่ดี เข็นรถแล้ววิ่งไม่ตรงทิศทาง เอียงซ้ายเอียงขวา ก็จะทรงถอดชิ้นส่วนนามา
ปรับแต่ง ทดสอบจนกว่าจะได้มาตรฐาน เปรียบเสมือนการที่ครูฝึกสอนจะต้องมั่นสังเกต ให้
คาแนะนาเคี่ยวเข็ญให้ผู้รับการฝึกสามารถเรียนรู้ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
5. ปรัชญารากหญ้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานคาสอนให้ข้าราชบริพารและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของพระองค์เรียนรู้ ให้ลึกซึ้งถึงรายละเอียดของแต่ละภารกิจ ให้ถึงใน
ระดับพื้นฐานหรือระดับล่าง ที่ทรงเปรียบเทียบกับคาว่า “รากหญ้า” ครั้นเมื่อรับราชการจนมี
ความเจริญก้าวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาแล้ว จะได้ให้คาแนะนาและให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมทุกข์ร่วมสุข พร้อมทั้งดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
คู่มือการฝึกพระราชทาน
และด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานคาสั่งสอน และพระ
ราโชบายด้านการฝึกให้ข้าราชบริพารและผู้ใต้บังคับบัญชาของพระองค์เรียนรู้นั้น ได้นามาสู่
การเรียบเรียงจัดทาเป็นเอกสารอ้างอิง และคู่มือสาหรับการฝึกให้แก่กาลังพลของหน่วย อาทิ
หน่วยในพระองค์, หน่วยทหารรักษาพระองค์, หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์, หน่วย
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และหน่วยอื่นๆ ที่มีหน้าที่ถวายพระเกียรติ ถวาย
ความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ แลพระบรมวงศานุวงศ์ นาไปฝึกกาลังพลให้ปฏิบัติได้
ถูกต้อง ได้มาตรฐานตามแบบธรรมเนียมสืบไป ได้แก่
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, ท่ากายบริหารมือเปล่า
คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ ประกอบด้วย บุคคลท่าอาวุธ, การฝึกแถวชิด, ท่า
กายบริหารประกอบอาวุธ
คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้นไมโครทาโวร์ ( Micro tavor X 95) และ
อาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม 4 เอ 1 ( M4 A1) ประกอบด้วย บุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้นไมโครทาโวร์
(Micro tavor X 95), บุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม 4 เอ 1
คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกท่ากระบี่ และ การปฏิบัติของผู้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพล
ประกอบด้วย ท่ากระบี่สาหรับนายทหาร, ท่าธงชัยเฉลิมพล
นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทาน ท่า "ยกอก" เสริมเข้าไปในการทาวันทยาหัตถ์ อีกด้วย เพื่อความสง่างาม
ยิ่งชึ้น
ท่ายกอก เป็นท่าฝึกพระราชทาน สืบเนื่องมาจากการที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงดารงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ท รงสังเกตและทอดพระเนตรเห็นเหล่าบรรดาทหารหลายนาย มี
บุคลิกลักษณะที่ไม่สง่าผ่าเผย มักจะยืนค่อมตัว ไม่ยืดอก และปลายคางเชิด จึงพระราชทาน
คาสอน พร้อมทั้งทรงพระเมตตาแสดงพระองค์เป็นตัวอย่าง ด้วยการยืดอก เก็บคาง และสะบัด
หน้าไปยังผู้รับการเคารพ ซึ่งท่ายกอกนี้สามารถนาไปปฏิบัติประกอบกับท่าการฝึกในขั้นตอน
สุดท้ายของแต่ละท่าได้ ในระยะแรกทรงเรียกท่าการฝึกนี้แบบลาลองว่า “ท่าแก้เขิน” ต่อมา
พระราชทานชื่อท่านี้ว่า “ท่ายกอก”
กิจกรรมที่สาคัญ
โครงการจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ ”
และเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ
และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมราชชนก ที่ทรงห่วงใยปัญหาน้าท่วม
และปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ
-5ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดโครงการ
จิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นโครงการฯ ต้นแบบ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนา
สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น ทั้งนี้ จัดให้มีการลงทะเบียนจิตอาสา
จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีประชาชนทุกเพศทุกวัยมา
ลงทะเบียน เพื่อร่วมทากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนกันเป็นจานวนมาก
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทาหมวกแก๊ป
พระราชทานและผ้าพันคอประชาชนจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยสมุดบันทึกความดี
พระราชทานแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนและเข้าร่วมทากิจกรรมในโครงการจิตอาสา “เราทา
ความดี ด้วยหัวใจ”
และนับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จ
สวรรคต ด้วยทรงมีพระราชอนุสรณ์คานึงถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบรมชนกนาถ เป็นล้น
เกล้า ล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ได้ทรงเล็งเห็น และทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์
ถึงพลังแห่งความรัก ความศรัทธาเทิดทูนและความจงรักภักดีที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อม
เกล้าน้อมถวายแด่พระองค์ท่านฯ ประจักษ์ความต่อสายพระเนตรพระกรรณมาโดยตลอด เพื่อทรง
สนองตอบต่อความรัก และน้าใจอันประเสริฐสุดของประชาชนทั้งหลาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จึง
ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก
น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในห้วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดาริโครงการจิตอาสา “เราทา
ความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทาความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด จึงได้พระราชทาน
พระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ” ขึ้น
ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยแบ่งประเภทจิตอาสาออกเป็น งานดอกไม้จันทน์,
งานด้าน
ประชาสัมพันธ์, งานโยธา, งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน, งานบริการประชาชน, งาน
การแพทย์, งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร โดยมีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการเป็น
จานวนมากกว่า 4 ล้านคน
นับเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้าใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวาย
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของท่านทั้งหลายอยู่แล้วนั้น
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ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงห่วงใยและทรงคานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ทรงมีพระ
ราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบาเพ็ญพระราชกรณียกิจ
นานัปการ ในการบาบัดทุกข์บารุงสุข เพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงทรง พระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทาความดี ด้วยหัวใจ ขึ้น เพื่อเป็นการรวม
ความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่
ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อานวยการ
ใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นผู้ควบคุมกากับดูแล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละ
จังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุนและรวมการปฏิบัติของทุกกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยตามพระรา โชบาย และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทหารในพื้นที่นั้นๆ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการระดมสรรพกาลังประชาชนจิตอาสาร่วมการปฏิบัติกับกาลังพลของหน่วย
ราชการทหารและหน่วยราชการต่างๆ การดาเนินการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทุกหน่วยงาน
สามารถริเริ่มกิจกรรมได้เองแต่ต้องแจ้งการดาเนินการกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบทราบ
เพื่อ
เตรียมการให้การสนับสนุนตามความจาเป็นและตามความเหมาะสม
ประเภทของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิต
อาสาเฉพาะกิจ มีรายละเอียดในการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
1. จิตอาสาพัฒนา ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่
ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดารงชีวิต
ประจาวัน การประกอบอาชีพ รวมทั้งการสาธารณสุข ฯลฯ
2. จิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝูาตรวจ เตือน และ
เตรียมรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัย
พิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น
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ราชพิธี การรับเสด็จ ในโอกาสต่างๆ เป็นการใช้กาลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัติกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งการ
เตรียมการ การเตรียมสถานที่การฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธี และการเสด็จฯ
นั้นๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข้อพึงปฏิบัติของกาลังพลจิตอาสา
กาลังพลจิตอาสาพระราชทานเป็นบุคคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้มาปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเสียสละ เพื่อบาเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ ไม่ประพฤติปฏิบัติ
ไปในทางที่อาจจะเกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ และอาจจะมีข้อครหาได้ เช่นการเรี่ยไรเงิน
โดยอ้างกิจกรรมจิตอาสา การเรียกร้องและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลบางกลุ่ม
ตลอดจนไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง
เครื่องแบบของกาลังพลจิตอาสาพระราชทานประกอบด้วยหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา
พระราชทาน และบัตรประจาตัวกาลังพลจิตอาสา ซึ่งควรนาติดตัวมาด้วยทุกครั้งในการร่วม
กิจกรรม
ไม่ควรนากาลังพลจิตอาสาไปปฏิบัติภารกิจในกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากประเภทของกิจกรรมจิต
อาสาประเภทข้างต้น
สมาชิกกาลังพลจิตอาสาพระราชทานต้องช่วยกันตรวจสอบ แนะนา และตักเตือนการปฏิบัติของ
เพื่อนกาลังพลจิตอาสาตามข้อพึงปฏิบัติที่ได้กล่าวไปแล้ว หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ ก็ตาม
สามารถติดต่อสอบถามไปที่หน่วยราชการที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัด หรือติดต่อสอบถามศูนย์
อานวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานโดยตรง
สืบสานพระราชปณิธาน “อบรมจิตอาสา 904 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”
ด้วยโครงการจิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจกาลังขยายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทรงเล็งเห็นว่า
จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการจิตอาสาทั่วประเทศ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ ที่จาเป็น
เพื่อปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องในขอบเขต ตรงตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระองค์จึงได้พระราชทานหลักสูตรจิตอาสา แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
1. หลักสูตรจิตอาสาเร่งรัด ใช้เวลา 7 วัน
2. หลักสูตรหลักประจา ใช้เวลา 6 สัปดาห์

3. หลักสูตรหลักประจาพิเศษ ใช้เวลา 3 เดือน
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1. เพื่อเป็นการเตรียมจิตอาสาต้นแบบ เป็นรากแก้วที่จะเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ที่จะนาความรู้
ความเข้าใจ ในคาว่าจิตอาสาไปขยายผลต่อไป
2. เพื่อเป็นจิตอาสาต้นแบบ ที่มีองค์ความรู้ มีวินัย บุคลิกภาพที่ดี ที่จะเป็นแกนให้กับประชาชนจิต
อาสาในการทากิจกรรมจิตอาสาต่อไป
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์วิกฤติต่างๆ จากภัยพิบัติ สามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปใช้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนได้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนาความรู้ออกไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจน
หน่วยราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงเป็นแม่พิมพ์ของจิตอาสาในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และ
พร้อมที่จะนาความรู้ไปช่วยเหลือประชาชนที่เผชิญสถานการณ์ต่างๆ อาทิ อุทกภัย วาตภัยฯ
ส่วนด้านวิชาการพระองค์ทรงพิจารณาจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อมาถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านที่ได้น้อมนาแนวพระราชดาริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์ให้นาความรู้มาถ่ายทอดให้เข้าใจถึงโครงการพระราชดาริ โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา
สาหรับหลักสูตรฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชาได้แก่
1. วิชาทหารทั่วไปและความสมบูรณ์ของร่างกาย สอนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ระเบียบ
วินัยตามลักษณะทหาร การต่อสู้ปูองกันตัว
2. วิชาอุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์ สอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พระราชกรณียกิจ
ของพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
3. วิชาอบรมความรู้จิตอาสา สอนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย ภัยจากยาเสพติดสื่อโซเซียล
4. วิชาชีพบังคับ สอนเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา โครงการพระราชดาริ ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น
5. วิชาชีพเลือก สอนวิชาช่างต่างๆ อาทิ ไฟฟูา ประปา ไม้ ปูน สี เชื่อม การทาอาหารไทย ถนอม
อาหาร แปรรูปอาหาร ให้เลือกเรียนได้ 2 วิชา

6. การศึกษาดูงาน ซึ่งจะพาไปดูงานสถานที่ อาทิ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ดูงานบ้าน
อ่างตะแบก (ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง) จ.ฉะเชิงเทรา โครงการชั่งหัวมันฯ จ.เพชรบุรี เป็นต้น
-9โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม “หลักสูตรหลักประจา ” “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ” จะได้รับพระราชทาน
เครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 อันทรงเกียรติประดับกับชุดเครื่องแบบ
ทั้งนี้ โดยการอบรมตลอดหลักสูตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
สาหรับใช้เป็นงบประมาณในการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสะดวกสบายอันจะ
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังทรงออกแบบเครื่องแต่งกายและ
เครื่องหมายประจาหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะทาหน้าที่
เป็นกาลังสาคัญในการถ่ายทอดความรู้สู่ภาคประชาชน
เพื่อสร้างผู้นาที่มีคุณสมบัติ พร้อมที่จะเป็นต้นแบบและเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนจิตอาสา
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและประเทศชาติ ให้มีความก้าวหน้ามั่นคง โดยผู้ผ่านการ
อบรมทุกนายสามารถเป็นวิทยากร เพื่อขยายผลการอบรมในเหล่าทัพของตน และในพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถเป็นแกนนาจิตอาสาทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาทั้ง 3 ประเภท ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อเสนอแนะงานจิตอาสาในภูมิภาค เพื่อให้ศูนย์อานวยการใหญ่นามา
วิเคราะห์ในการพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รวมถึงเป็นครูและผู้ช่วยครู
ให้แก่จิตอาสาในรุ่นต่อไปได้
อุ่นไอรัก คลายความหนาว
จากพระราชปณิธานที่ทรงหมายมั่นของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร ที่จะทรงบาบัดทุกข์ บารุงสุข ให้กับอาณาประชาราษฎร์ สืบสานพระราชปณิธานขององค์
บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงปกครองดูแลชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยจากภยันตราย
นานัปการ มีผืนแผ่นดินให้ประชาราษฎร์ได้อยู่อาศัยประกอบสัมมาอาชีวะ ดาเนินวิถีชีวิตได้จวบ
จนปัจจุบันนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ฯ ให้จัดงานพระราชทานความสุขให้กับ
ประชาชนและเผยแพร่ความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ สะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรม
และศิลปะแบบไทยๆ ภายใต้ชื่องาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
สาหรับความเป็นมาเกี่ยวกับ งานฤดูหนาว ย้อนกลับไปเมื่อรัชกาลสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2443 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อนให้จัดงานฤดู
หนาวขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างวัดเบญจมบพิตร มีการออกร้านของพระ
บรมวงศานุวงศ์ เจ้านายฝุายหน้าและฝุายใน ตลอดจนมหรสพแบบราชสานัก เช่น โขน ละครใน
ในงานฤดูหนาว ทรงตั้งร้านถ่ายรูปหลวงและทรงถ่ายรูปพระราชทานแก่เจ้านาย ข้าราชการและ

ชาวต่างประเทศ ด้วยพระบรมราชวิเทโศบายในการให้ประชาชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์
และพระบรมวงศานุวงศ์ ผ่านการจัดงาน ทาให้ประชาชนได้รับความสุขอิ่มเอมใจทั่วกัน ครั้นใน
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ชนกนาถ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาว เพื่อหารายได้สมทบทุนการกุศลต่างๆ
เช่นเดียวกัน
จากงานฤดูหนาวในอดีต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงน้อม
ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีพระราชประสงค์
ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชน จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานในรูปแบบ
ของงานฤดูหนาว เพื่อหวนราลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาวเมื่อครั้งแรกเริ่ม สะท้อนความ
งดงามของประเพณี ปลุกกระแสความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทยแก่คน
ไทยทั้งชาติ ซึ่งเป็นงานเดียวที่ทั้งคนรุ่นใหม่ และคนรุ่นพ่อแม่ ปูุย่าตายาย สามารถเพลิดเพลินไป
ด้วยกัน รวมทั้งได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติ การก่อกาเนิดด้านสาธารณูปโภคสาคัญๆ ทั้งการ
รถไฟ การไฟฟูา การประปา และการไปรษณีย์ รวมไปถึงธนาคารแห่งแรกของไทยอีกด้วย และที่
สาคัญได้กระตุ้นจิตสานึกในการร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
โดยเฉพาะการแต่งกายชุดไทยงานนี้ได้จุดกระแสความนิยมการแต่งกายชุดไทยอันงดงาม และเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ ให้กลับสู่ใจคนไทยอีกครั้ง โดยทุกคนพร้อมที่จะสวมใส่ชุดไทยย้อนยุค หรือผ้า
ไทยด้วยความภาคภูมิใจ
สิ่งที่ได้นอกเหนือจากการถ่ายภาพในชุดไทยที่งดงาม เข้ากับบรรยากาศอันสวยงาม เพื่อเก็บไว้เป็น
ที่ระลึกแล้ว กระแสความนิยมนี้ยังทาให้คนไทยรุ่นใหม่ ได้รู้จักการแต่งกายชุดไทยในยุคล้นเกล้าฯ
รัชกาลที่ 5 รวมทั้งชุดไทยในยุคอื่นๆ พร้อมกับได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยในแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการได้ลิ้มลองอาหารไทยโบราณที่หารับประทานได้ยาก หรือ ชมการสาธิตงานฝีมือ การร้อย
มาลัยที่งดงาม, การทาหัวโขน, การปักผ้า ฯลฯ เป็นความประทับใจที่ได้มาเห็น ได้มาสัมผัส ถักทอ
ร้อยดวงใจคนไทยให้เกิดความสุขใจ ภาพ บรรยากาศและรอยยิ้มแห่งความสุขช่วงเวลาที่มีค่านี้
กาลังจะกลับมาและพร้อมจะมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเราไว้สืบไป
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บทสรุป
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสาคัญ
และ พระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทาให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและแนวพระราชดาริต่าง ๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร พระบรมราชชนก ในการบาบัดทุกข์และบารุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้า ตามพระราชดารัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งดารงพระราชอิสริยยศ เป็น
พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ที่ให้คามั่นไว้ในงานสโมสรสันนิบาต เมื่อ 29 ธันวาคม
พ.ศ. 2515 ความว่า
“ ข้าพเจ้าทราบตระหนักว่า
ข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศอย่างสูง
และการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้น เป็นภาระสาคัญใหญ่ยิ่ง
ที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ ความสามารถอย่างพร้อมมูล
ข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายาม ศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกอย่างมาก
เพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวัง
ในโอกาสอันพิเศษนี้ จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกาลังใจสนับสนุนข้าพเจ้า
และได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจ
ด้วยความสามัคคีพร้อมเพียง และด้วยความสุจริตยุติธรรม
เพื่อยังความเจริญมั่นคงและร่มเย็นเป็นผาสุก
ให้บังเกิดแก่ชาติ ประเทศ และประชาชนยั่งยืน สืบไป ”
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