
 

   





ค ำน ำ 

 คู่มือหลักสูตรจิตอาสาเล่มนี้  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความรัก  

ความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้ อ่ืน ภายใต้ พ้ืนฐานของสังคม

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา

ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งทางคณะผู้จัดท าได้จัดท าไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการเข้าสู่

กระบวนการพัฒนาตนเองของประชาชนผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกจิตอาสาทุกคน 

 คู่มือฉบับนี้ได้มีเนื้อหาสาระในประเด็นส าคัญ อันได้แก่ ความเป็นมาของจิตอาสา

พระราชทานตามแนวพระราชด าริ สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย : บทบาท และ 

พระราชกรณียกิจ ของ พระมหากษัตริย์ พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ การพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นจิตอาสา การเป็นจิตอาสา

พระราชทาน และการสมัครเป็นจิตอาสาในระบบออนไลน์ในระบบของมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 คณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือหลักสูตรจิตอาสาฉบับนี้ จะมีประโยชน์ใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และสามารถท าให้จิตอาสาทุกท่านน าไปใช้เป็น

เครื่องมือชี้ทิศทางการท างานด้านจิตอาสาต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 

 
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ 
หน่วยราชการในพระองค์  904 ร่ วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม 
แนวพระราชด าริเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนมีความ สมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติ  
มีความมั่นคงอย่างยั่ งยืน โดยมีหน่วยราชการในพระองค์  904 เป็นผู้ก ากับดูแล 
การปฏิบัติ งานร่วมกับ หน่วยงาน ภายนอกทั้ งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้ ง 
ศูนย์อ านวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ มีหน้าที่ควบคุม 
อ านวยการและประสานการ ปฏิบัติเพ่ือให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบาย และสมพระเกียรติ 
 

          ในระยะเริ่มแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์พ้ืนที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการท าความ ดีด้วยหัวใจถวายเป็น  
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย 
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ ข้าราชบริพาร  
ในพระองค์ฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา “เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกัน
ดูแลและพัฒนารักษาพ้ืนที่จากชุมชนเล็กๆ รอบพระราชวังดุสิตขยายสู่ พ้ืนที่โดยรวม 
ของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป 



 

 ๗ 

 คว ามหมายของ  “จิ ตอ าสา ” ตามพจนานุ ก ร มฉบั บ ร าชบัณฑิ ต ยสถาน  
ฉบับ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของ “จิตอาสา” ดังนี ้
 
 
 
 
 
 

   
          ดังนั้น “จิตอาสา” จึงหมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามท้ังปวงแก่เพ่ือนมนุษย์โดย
เต็มใจสมัครใจอ่ิมใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา  
เพ่ือสาธารณประโยชน์ในการท ากิจกรรมหรือสิ่งที่ เป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นจิตที่ไม่นิ่งดู ดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือ
ความทุกข์ยากที่ เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดีและเห็นน้ าตา
เปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเยือกเย็น และพลังแห่ง
ความดีอีกท้ังยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได ้
 

ความหมายของ จิตอาสา “เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
 
หมายถึง ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้ อ่ืนยอม 
เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาใน การท างานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดย  
ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ 

“จิต” เป็นค านาม หมายถึง  

ใจ สิ่งท่ีมีหน้าท่ีรู้ คิด และนึก 

 “อาสา”  เป็นค ากริยา หมายถึง  

เสนอตัวเข้ารับท า 



๘ 

 

 จิตอาสาตามพระราโชบาย  
แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
 
 จิตอาสาพัฒนา : ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบ าเพ็ญ สาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการด ารงชีวิต

ประจ าวันการประกอบอาชีพ รวมทั้งการ สาธารณสุข ฯลฯ แบ่งตามภารกิจงานเป็น 8 กลุ่ม
งาน ดังนี้ 
 - จิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่เข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษา ความสะอาดเรียบร้อย
ของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะ การจัดเก็บผักตบชวา การปลูกต้นไม้ รวมทั้ง 
การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่สร้างความเป็นอยู่ของ ชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข
อย่างยั่งยืน 
 - จิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพ หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่  
น าความรู้ทางด้านศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน/ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น มาเผย แพร่ และถ่ายทอด
เพ่ือให้ประชาชนน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไป 
 - จิตอาสาฝ่ายกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการ หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่
ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ 
เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาฯ เช่น กิจกรรมการแสดงดนตรี
บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต การจัดงานอุ่นไอ รัก คลายความหนาว งานเถลิงศกสุขสันต์
มหาสงกรานต์ต านานไทย เป็นต้น 
 - จิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนและช่วยอ านวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอ านวย ความสะดวก
ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพ 
 - จิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูล หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่ให้ค าแนะน าและ
อ านวยความสะดวกประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาฯ 
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 ๙ 

 - จิตอาสาฝ่ายส่งก าลังบ ารุงและสนับสนุน หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุน 
อ านวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อย จัดหาหรือบริการอาหาร น้ าดื่ม ให้กับประชาชน  
ที่เข้าร่วมกิจกรรม/จิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน 
 - จิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์ หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่ช่วยงานประชาสัมพันธ์และ
ให้บริการข้อมูลการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯรวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ ประชาชนที่มาเข้าร่วม
กิจกรรม 
 - จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุน
และช่วยอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนการแนะน า เส้นทางการแจ้ง
อุบัติเหตุการจราจรให้เจ้าพนักงานทราบ 

 
จิตอาสาภัยพิบัติ : ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเฝ้า ตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ  
และเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่โดยรวมและ 
การเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติ ดังกล่าว 
เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น 
 
จิตอาสาเฉพาะกิจ : ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ 
ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธี หรือการรับเสด็จ ในโอกาสต่างๆ เป็นการใช้ 
ก าลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัติกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ 
หรืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งการเตรียมการ  

การเตรียมสถานที่และการฟ้ืนฟูสถานที่ภายหลัง การปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จฯ 
นั้นๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2 

3 



๑๐ 

 

  คุณสมบัติและการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 
 
 คุณสมบัติเบื้องต้นของจิตอาสาพระราชทาน มี 4 ประการ ดังนี้ 
 
1. มีสัญชาติไทยหรือผู้ที่พ านักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
2. ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 
3. ไม่เบียดบังเวลาราชการ 
4. ไม่เสียการเรียน  
 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจิตอาสาพระราชทาน มี 7 ประการ ดังนี้ 
 
1. มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์  
ของตนเอง 
2. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
3. มีวินัยและความรับผิดชอบ เคารพกฎหมายบ้านเมือง 
4. มีกริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย 
5. ไม่ดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดอ่ืนใดในขณะปฏิบัติงาน 
6. มีจิตใจเข้มแข็งและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวม 
7. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 



 

 ๑๑ 

           การแต่งกายของจิตอาสาพระราชทาน 
  
          แต่งกายด้วยเสื้อพระราชทานหรือเสื้อสีสุภาพที่ไม่มีการระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร 
กลุ่มบุคคลบุคคลใด ๆ กรณีนักเรียนนักศึกษาสามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบ หรือสวมใส่
กระโปรง / กางเกงของสถานศึกษาได้สวมหมวกแก๊ปและผ้าพันคอที่ได้รับพระราชทาน  
ติดบัตรประจ าตัวจิตอาสาฯโดยการแต่งกายต้องมีความรัดกุม เพ่ือให้มีความคล่องตัวใน 
การปฏิบัติงานโดยมีข้อควรระวัง คือ 
  
จิตอาสาฯ ที่ลงทะเบียนถูกต้องเท่านั้นที่สามารถแต่งกายตามที่ก าหนดข้างต้นได้ 
ชุดเครื่องแบบจิตอาสาฯ ไม่เป็นมรดกตกทอด ไม่สามารถมอบต่อให้ผู้อ่ืนได้ 
ห้ามท าเลียนแบบ (เนื่องจากมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย) และห้ามจ าหน่ายจ่ายแจก 



๑๒ 

 

   การรับสมัครและการรับลงทะเบียน 
       คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ  
 มีดังนี ้
     1. มีสัญชาติไทยหรือผู้ที่พ านักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
     2. ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 
     3. ไม่เบียดบังเวลาราชการ 
     4. ไม่เสียการเรียน 
 

  การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 
  ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ก าหนด
ช่วงเวลาและสถานที่การเปิดรับสมัครในแต่ละรอบสมัคร ณ ที่ว่าการอ าเภอทุกอ าเภอ 
ระหว่างวันที่ 1 - 10 ของทุกเดือน 
 

  ขั้นตอนในการสมัครและการลงทะเบียน 
  กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดที่ก าหนดในใบสมัครและยื่นเอกสาร 
ใบสมัครพร้อมกับบัตรประจ าตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่และถ่ายภาพเพ่ือบันทึก ไว้เป็นข้อมูล
ของจิตอาสา และเพ่ือจัดท าบัตรประจ าตัว 
  เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ความถนัดในการท างานและทักษะในด้านต่างๆของผู้สมัคร
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดกลุ่มตามประเภทงานของจิตอาสาพระราชทาน ตามแนว
พระราชด าริ 
  เข้าประจ าที่ในสถานที่ตามที่เจ้าหน้าที่ก าหนด เพ่ือท าพิธีรับพระราชทาน 
เครื่องแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ ประกอบด้วย หมวก  
และผ้าพันคอ 
 



 

 ๑๓ 

  ตัวอย่างใบสมัครจิตอาสาพระราชทาน 

 



๑๔ 

 

ส่วนท่ี 2 
สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย : บทบาท และ พระราชกรณียกิจ ของ 

พระมหากษัตริย์ 
 

  พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ 
  ในฐานะองค์พระประมุขของประเทศ พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชภารกิจ 
ที่ต้องทรงปฏิบัติมาก เพราะพระองค์เท่ากับเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของประเทศ และเป็น
ผู้น าแบบอย่างของทวยราษฎร์  อาจจ าแนกพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ออกได้
เป็น 4 ด้าน คือ 

  
พิธีการและศาสนา พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีการต่างๆ  
ที่ส าคัญของชาติมากมาย ได้แก่ การเปิดและปิดสมัยประชุมรัฐสภา ทรงเป็น
ผู้แทนทางการทูตของประเทศในการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ  และ
ทรงต้อนรับแขกเมือง พระราชทานปริญญาบัตรและพระบรมราโชวาทแก่

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในทางศาสนาพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและองค์
อัครศาสนูปถัมภก พระองค์ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจทางศาสนาเกี่ยวกับภารกิจด้านพระ
ราชกุศลและพิธีต่างๆ และทรงมีพระบรมราชานุเคราะห์เพ่ือความมั่นคงแห่งสถาบันศาสนา
ต่างๆ ทั้งพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 
 
                         

1 



 

 ๑๕ 

สงเคราะห์ประชาชน พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้น าในด้านการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ ด้วยการพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์  
เ พ่ือกิจการสาธารณกุศลอยู่ เป็นนิจ ได้แก่  พระราชทานทุนการศึกษา  
สงเคราะห์คนยากจน คนพิการ เจ็บป่วย และชราเมื่อราษฎรประสบภัย

ธรรมชาติ หรือความทุกข์ยาก พระองค์พระราชทานความช่วยเหลือ ทรงเป็นผู้น าทาง 
ด้านสังคมสงเคราะห์อย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังทรงมีพระราชด าริ ให้มี โครงการ 
เพ่ือประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ได้แก่ โครงการอีสานเขียว โครงการปฏิรูปที่ดิน   
โครงการสหกรณ์แบบต่างๆ โครงการด้านการเกษตร โครงการฝนหลวง โครงการนาสาธิต  
โครงการแพทย์หลวง โครงการพัฒนาที่ดิน โครงการการศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า โครงการ
แก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร โครงการฝึกอาชีพต่างๆ เป็นต้น โครงการทั้งหลายนี้ล้วน
ได้รับการสนับสนุนจากราษฎร หน่วยราชการ เกิดผลดีต่อประเทศชาติและประชาชน 

 
พัฒนาสังคม พระมหากษัตริย์ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขและความเจริญแก่สังคม  ได้ทรงริเริ่มโครงการต่างๆ ท าให้เกิดการ
พัฒนาขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   พระราชด าริและโครงการ 
ที่ทรงริเริ่มมีมากซึ่งล้วนแต่เป็นรากฐานในการพัฒนาชาติทั้งสิ้น โครงการของ

พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันที่ส าคัญ  ได้แก่  โครงการอีสานเขียว  โครงการฝนหลวง  
โครงการปลูกป่า  โครงการขุดคลองระบายน้ า  โครงการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดใน  
เมืองใหญ่  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  และอ่ืนๆ ทรงท าเป็นแบบอย่างที่ดี
ประชาชนและหน่วยราชการน าไปปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการพัฒนาชาติขึ้นมาก  
นอกจากนี้ทรงท าให้เกิดความคิดในการด ารงชีวิตแบบใหม่ เช่น การประกอบอาชีพ การใช้
วิทยาการมาช่วยท าให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน 
 
 

2 

3 



๑๖ 

 

การเมืองการปกครอง สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มีบทบาทเกี่ยวกับการเมือง 
การปกครองการรวมชาติ  การสร้างเอกราช  การวางรากฐานการเมือง 
การปกครอง การสร้างเสถียรภาพทางการเมืองการปกครอง  การปฏิรูป 
การปกครองแผ่นดิ นตั้ ง แต่อดีตสื บต่อมาตลอดปัจจุ บันบทบาทของ

พระมหากษัตริย์มีส่วนช่วยสร้างเอกภาพของประเทศเป็นอย่างมาก  คนไทยทุกกลุ่มไม่ว่า
ศาสนาใดมีขนบธรรมเนียมแตกต่างกันอย่างไรก็มีความรู้สึกร่วมในการมีพระมหากษัตริย์องค์
เดียวกัน  การเสด็จออกเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆ แม้ท้องถิ่นทุรกันดาร หรือมากด้วย
ภยันตรายอยู่ตลอดเวลา  ท าให้ราษฎรมีขวัญและก าลังใจดี  มีความรู้สึกผูกพันกับชาติว่ามิได้
ถูกทอดทิ้ง  พระราชกรณียกิจดังกล่าวของพระองค์มีส่วนช่วยในการปกครองเป็นอย่างมาก 
 
                พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์นั้นมีมาก  และล้วนก่อประโยชน์ให้
เกิดขึ้นต่อส่วนรวมทั้งสิ้น  แม้การปฏิบัติพระราชกรณียกิจจะเป็นพระราชภาระอันหนัก   
แต่ก็ได้ทรงกระท าอย่างครบถ้วนสม่ าเสมอ จนกระทั่งสามารถที่จะผูกจิตใจของประชาชนให้
เกิดความจงรักภักดี เพาะตระหนักถึงน้ าพระทัยของพระองค์ว่า ทรงเห็นแก่ประโยชน์สุขของ
ส่วนรวมมากกว่าพระองค์เอง  ทรงเสียสละยอมทุกข์ยากเพ่ือบ้านเมืองอย่างแท้จริงดัง 
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม” 

4 



 

 ๑๗ 

  บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  สถาบันพระมหากษัตริย์ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล 
ต่อประเทศชาติมาตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบันนี้  ทั้งในฐานะที่ก่อให้เกิดการสร้างชาติ  
การกู้เอกราชของชาติ  การรักษาและพัฒนาชาติ  มีสาระส าคัญท่ีควรแก่การน ามาศึกษา คือ 

 
พระม หากษั ต ริ ย์ ท ร ง เป็ นศู น ย์ ร ว มจิ ต ใ จของ ปร ะช าชน  
พระมหากษัตริย์ทรงท าให้เกิดความส านึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  แม้ว่าสถาบัน
การเมืองการปกครองจะแยกสถาบันนิติบัญญัติ  บริหาร  ตุลาการ แต่ต้อง 
ให้อ านาจของตนภายใต้พระปรมาภิไธย ท าให้ทุกสถาบันมีจุดรวมกัน  อ านาจ 

ที่ได้มาจากแหล่งเดียวกัน คือ พระมหากษัตริย์ นอกจากนี้พระมหากษัตริย์ยังท าให้เกิด 
ความส านึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างหมู่ชนภายในชาติ โดยที่ต่างเคารพสักการะ 
และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ร่วมกัน แม้จะมีความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ  เผ่าพันธุ์  
ศาสนา  ก็มีความสมานสามัคคีกลมเกลียวกันในปวงชนทั้งหลาย  ท าให้เกิดความเป็นปึกแผ่น
และเป็นพลังที่ส าคัญยิ่งของชาติ   กล่าวได้ว่า พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมของชาติเป็น  
ศูนย์รวมจิตใจ ก่อให้เกิดความสมานสามัคคี และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ   
เกิดเอกภาพทั้งในทางการเมืองการปกครองในหมู่ประชาชนอย่างดียิ่ง  พระมหากษัตริย์ 
ทรงรักใคร่ห่วงใยประชาชนอย่างยิ่ง ทรงโปรดประชาชนและทรงให้เข้าเฝ้าฯอย่างใกล้ชิด   
ท าให้เกิดความจงรักภักดีแน่นแฟ้นมากขึ้นไม่เสื่อมคลายพระองค์เสด้จพระราชด าเนินไป 
ทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นถิ่นทุรกันดารหรือมีอันตรายเพียงไร  เพ่ือทรงทราบถึงทุกข์สุขของ
ประชาชน  และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์อย่างกว้างขวางโดยไม่จ ากัด ฐานะ เพศ 
วัย ประชาชนก็มีความผูกพันกับพระมหากษัตริย์อย่างลึกซึ้งกว้างขวางแน่นแฟ้นมั่นคง   
จนยากท่ีจะมีอ านาจใดมาท าให้สั่นคลอนได้ 

 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความต่อเนื่องของชาติ  
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันประมุขของชาติสืบต่อกันมาโดยไม่ขาดสาย
ขาดตอนตลอดเวลา  ไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงไปกี่ชุดกี่สมัยก็ตาม   
แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงอยู่เป็นความต่อเนื่องของประเทศชาติ ช่วยให้

การปกครองไม่มีช่องว่างแต่มีความต่อเนื่องตลอดเวลา  เพราะสาเหตุที่มีพระมหากษัตริย์  
เป็นประมุขอยู่มิได้เปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาลด้วย 
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๑๘ 

 

 
พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก  
ท าให้เกิดความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างคนในชาติแม้จะมีศาสนาต่างกัน  
เพราะพระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาแม้ว่าพระองค์จะทรงเป็น 

พุทธมามกะ  จึงก่อให้เกิดพลังความสามัคคีในชาติ ไม่บาดหมางกันด้วยการมีศาสนาต่างกัน 
 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพลังในการสร้างขวัญและก าลังใจ 
ของประชาชน พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่มาแห่งเกียรติยศทั้งปวง ก่อให้เกิด
ความภาคภูมิ  ปีติยินดี และเกิดก าลังใจในหมู่ประชาชนทั่วไปที่จะรักษาคุณงาม
ความดี  มานะพยายามกระท าความดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระองค์ทรงไว้ 

ซึ่งความดีงานตลอดเวลา  ท าให้ประชาชนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีก าลังใจที่จะท างานเสียสละ
ต่อไป  จึงเสมือนแรงดลใจผลักดันให้ผู้มีเจตนาดี  ประกอบคุณงามความดีมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
อย่างเข้มแข็ง ทั้งในส่วนประชาชน ส่วนราชการหรือรัฐบาล 

 
พระมหากษัตริย์ทรงมีส่วนส าคัญในการรักษาผลประโยชน์ 
ของประชาชนและท าให้การบริหารงานประเทศเป็นไปด้วยดี 
พระมหากษัตริย์ทรงขึ้นครองราชย์ด้วยความเห็นชอบยอมรับของประชาชน  
โดยมีรัฐสภาท าหน้าที่แทนพระองค์จึงได้รับการเทิดทูนยกย่องเสมือนผู้แทน   

อันอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนด้วย การที่พระมหากษัตริย์ทรงมี 
พระราชอ านาจที่จะยับยั้งพระราชบัญญัติ  หรือพระราชทานค าแนะน าตักเตือน ค าปรึกษา 
และการสนับสนุนในกิจการต่างๆ ทั้งของรัฐบาล  รัฐสภา และศาล  ตามรัฐธรรมนูญจัดได้ว่า
พระองค์ทรงมีส่วนร่วมอันส าคัญในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและก่อให้เกิดผลดี  
ในการบริหารการปกครองประเทศ  อย่างน้อยก็ช่วยให้ฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลายเกิด 
ความส านึก  เกิดความระมัดระวัง รอบคอบมิให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมมากพอสมควร  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทรงเป็นกลางทางการเมืองการก าหนดหลักการ  
สืบสันตติวงศ์ไว้อย่างชัดเจนโดยกฎมรเทียรบาลและรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องประกันว่าจะ  
ทรงเป็นกลางทางการเมืองได้อย่างแท้จริง  และท าให้สามารถยับยั้ง  ท้วงติง ให้การปกครอง
ประเทศเป็นไปโดยสุจริตยุติธรรมเพ่ือประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งต่างจากประมุขของประเทศ
ที่มาจากการเลือกตั้งท่ีจะต้องยึดนโยบายของกลุ่มหรือพรรคการเมืองเป็นหลัก 
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 ๑๙ 

 
พระมหากษัตริย์ทรงแก้ไขวิกฤตการณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นกลไก
ส าคัญในการยับยั้งแก้ไขวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงในประเทศได้  ไม่ท าให้เกิด 
ความแตกแยกภายในชาติอย่างรุนแรงจนถึงต้องต่อสู้กันเป็นสงครามกลางเมือง  

หรือแบ่งแยกกันเป็นประเทศเล็กประเทศน้อย  ขจัดปัดเป่ามิให้เหตุการณ์ลุกลามและท าให้
ประเทศเข้าสู่ภาวะปกติได้  เพราะพระมหากษัตริย์เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นด้าน
ประชาชน  รัฐบาล หน่วยราชการ กองทัพ นิสิต-นักศึกษา ปัญญาชนทั้งหลาย หรือกลุ่ม
ต่างๆ แม้กระท่ังชนกลุ่มน้อยในประเทศ อันได้แก่ ชาวไทยภูเขา ชาวไทยมุสลิม เป็นต้น 

 
พระมหากษัตริย์ทรงส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ โดยการ 
ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนและกองทัพ  พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่ง
จอมทัพไทยจึงทรงใส่พระทัยในการพัฒนากองทัพทั้งทางวัตถุและจิตใจ   
ทรงเยี่ยมเยียนปลอบขวัญทหาร  พระราชทายของใช้ที่จ าเป็น ทรงช่วยเหลือ

อนุเคราะห์  ผู้เสียสละเพ่ือชาติ ท าให้เกิดขวัญและก าลังใจแก่ทหาร ข้าราชการอย่างดียิ่ง
พร้อมท่ีจะรักษาความมั่นคงและเอกราชของชาติอย่างแน่นแฟ้น 

 
พระมหากษัตริย์ทรงมีส่วนเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ  
พระมหากษัตริย์ในอดีตได้ทรงด าเนินวิเทโศบายได้อย่างดีจนสามารถรักษาเอก
ราชไว้ได้  โดยเฉพาะสมัยการล่าเมืองขึ้นในรัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 5 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ ส าหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็ทรง

ด าเนินการให้เกิดความเข้าใจอันดี  ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่างๆ กับประเทศไทย  
โดยเสด็จพระราชด าเนินเป็นทูตสันถวไมตรีกับประเทศต่างๆ ไม่น้อยกว่า 31 ประเทศ ท าให้
นโยบายต่างประเทศด าเนินไปอย่างสะดวกและราบรื่น นอกจากนั้นยังทรงเป็นผู้แทนประเทศ
ไทยต้อนรับประมุขประเทศ  ผู้น าประเทศ เอกอัครราชทูต และทูตสันถวไมตรีจาก
ต่างประเทศอีกด้วย 
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๒๐ 

 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้น าในการพัฒนาและปฏิรูปเพื่อประโยชน์
ของประเทศชาติ การพัฒนาและการปฏิรูปที่ส าคัญๆ ของชาติส่วนใหญ่
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้น า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงปูพื้นฐานประชาธิปไตย โดยการจัดตั้งกระทรวงต่างๆ ทรงส่งเสริมการศึกษาและเลิกทาส 
ปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงเกื้อหนุนวิทยาการสาขาต่างๆ ทรงสนับสนุนการศึกษาและ 
ศิลปวัฒนาธรรม ทรงริเริ่มกิจการอันเป็นการแก้ปัญหาหลักทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยจะเห็นว่าโครงการตามพระราชด าริส่วนใหญ่มุ่งแก้ปัญหาหลักทางเกษตรกรรม
เพ่ือชาวนา  ชาวไร่ และประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสอันเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศ  
เช่น  โครงการฝนหลวง  ชลประทาน พัฒนาที่ดิน  พัฒนาชาวเขา  เป็นต้น 

 
พระมหากษัตริย์ทรงมีส่วนเกื้อหนุนระบอบประชาธิปไตย 
บทบาทของพระมหากษัตริย์มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากที่ท าให้ประชาชน
บังเกิดความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย เพราะการที่ประชาชนเกิด
ความจงรักภักดีและเชื่อมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงมีผลส่งให้

ประชาชนเกิดความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วย 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นระบอบที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสักการะ 
ของประชาชนนั่นเอง 
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 ๒๑ 

ส่วนที่ 3 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ 

 

  การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๑๐ 

 

 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 
 
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มี 
ต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ือ
อาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
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๒๒ 

 

มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ข้อนี้มีค าขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด -ที่ถูก  
สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพ่ือสร้างคนดีให้แก่
บ้านเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีงานท า มีอาชีพ ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ  
อบรมให้เรียนรู้การท างาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 
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 ๒๓ 

เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีค าขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษา
และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี การเป็น
พลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทร ต้องท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญ
ประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  พระบรมราโชบายทั้งหมดนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าครูจะท าและสั่งสอนศิษย์ 

ให้ท าได้ หากครูตั้งใจสร้างศิษย์ให้ได้ผลตามพระบรมราโชบายทั้ง ๔ ข้อนี้ก็จะท าให้ 
ชาติบ้านเมืองเจริญ ไม่มีคนที่นิ่งดูดายปล่อยให้เกิดความชั่ว ความไม่ดีในบ้านเมือง ที่ส าคัญ
ประการหนึ่งคือ การรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกที่ผิด สิ่งที่ดีที่ชั่ว และเลือกรับเลือกท าแต่ทางที่ถูกที่
ดี เด็กไทยควรรู้จักใช้วิจารณญาณของตน ไม่ตามแฟชั่นตามสังคมโดยไร้สติ. อีกประการหนึ่ง
ที่ควรน้อมน ามาใส่เกล้าฯ คือ พระบรมราโชบายที่ว่า เห็นอะไรที่ควรท าเพ่ือบ้านเมืองก็ต้อง
ท า คนไทยเห็นอะไรที่ควรท าเพื่อบ้านเมืองก็ต้องลงมือท า ไม่ปล่อยให้ผ่านไปด้วยความคิดว่า 
“ธุระไม่ใช่” 
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๒๔ 

 

ส่วนท่ี 4 
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นจิตอาสา 

 
ความเป็นผู้มีจิตอาสาหรือความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ไม่ใช่ภาวะที่เกิดขึ้นได้ด้วย

ตนเองแบบฉับพลันหรือปัจจุบันทันด่วนโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการในการเรียนรู้ การฝึกฝน 
การอบรม หรือการตระหนักอย่างลุ่มลึก แต่ความเป็นผู้มีจิตอาสาหรือความเป็นผู้มีจิต
สาธารณะล้วนเป็นภาวะที่มี/ที่เป็นอยู่ในตัวบุคคลที่อย่างน้อยต้องผ่านการเรียนรู้ การฝึกฝน
(ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ) รวมถึงการตระหนักรู้ด้วยตนเองอย่างลุ่มลึก เมื่อผ่านสถานการณ์
อย่างใด อย่างหนึ่ง ที่ท าให้ผู้ประสบนั้นมีภาวะของความเป็นผู้มีความเห็นใจ อยากช่วยเหลือ 
อยากอนุเคราะห์โดยไม่หวังผลตอบแทนจากการกระท าของตนนั้น ดังนั้นความเป็นผู้มีจิต
อาสาหรือมีจิตสาธารณะจึงเป็นภาวะอย่างหนึ่งที่ต้องมีการพัฒนา การเรียนรู้ การฝึกฝนด้วย
หลักการ กระบวนการ อย่างใดอย่างหนึ่งซ้ าแล้วซ้ าอีกจนกว่าจะบรรลุภาวะที่เรียกว่า “ความ
เป็นผู้มีจิตอาสาอย่างแท้จริง” 

ส าหรับแนวทาง กระบวนการในการเรียนรู้และฝึกฝนตนเองนั้น มีหลักแนวคิด 
ทฤษฎี รวมถึงกระบวนการในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้มีจิตอาสา หลากหลายประการ
ด้วย ซึ่งในที่นี้ขอสรุปดังนี้ 

  แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง 
แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเอง ให้ความส าคัญกับการที่บุคคลจะพัฒนาตนเอง

ได้ จะต้องเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเอง โดยมีความเชื่อหรือแนวคิด
พ้ืนฐานในการพัฒนาตนที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาตนเองประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวให้ความส าคัญกับมุมมองที่ว่า  

มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง ท าให้สามารถฝึกหัดและพัฒนาตน
ได้ในเกือบทุกเรื่อง  
ไม่มีบุคคลใดที่มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน จนไม่จ าเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใดๆ 
อีก  
แม้บุคคลจะเป็นผู้ที่รู้จักตนเองได้ดีที่สุด แต่ก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ใน
บางเรื่อง ยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนในการพัฒนาตน การควบคุม
ความคิด ความรู้สึก และการกระท าของตนเอง มีความส าคัญเท่ากับการควบคุม
สิ่งแวดล้อมภายนอก  

1 

2 
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 ๒๕ 

อุปสรรคส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเองคือการที่บุคคลไม่ยอม
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และการกระท า จึงไม่ยอมสร้างนิสัยใหม่ๆ หรือฝึกทักษะ
ใหม่ๆ ที่จ าเป็นต่อตนเอง และ   ที่ส าคัญบุคคลต่างๆ มักไม่ตระหนักว่า 
การปรับปรุงและพัฒนาตนเองสามารถด าเนินการได้ทุกเวลาและอย่างต่อเนื่อง 

จากแนวคิดในการพัฒนาตนเองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า หากมนุษย์มีมุ่งมั่นและมีความ
ตั้งใจในการพัฒนาตนเองแล้วย่อมมีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้  
ทุกด้านไม่เว้นแต่การพัฒนาตนเองเพ่ือความเป็นผู้มีจิตอาสา ในมุมมองของการพัฒนาตนเอง
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า “ความเป็นผู้มีจิตอาสาสามารถสร้างได้” หากเรามีหลักคิด และ
กระบวนการในการพัฒนาตนเองอย่างถูกต้องความหมายของการพัฒนาตนเอง 
   การ พัฒนาตนตรงกับภาษา อังกฤษว่ า  self-development แต่ยั งมี ค าที่ มี
ความหมายใกล้เคียงกับค าว่าการพัฒนาตน และมักใช้แทนกันบ่อยๆ ได้แก่ การปรับปรุงตน 
(self-improvement) การบริ ห ารตน ( selfmanagement) และการปรั บตน  ( self-
modification) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสมเพ่ือสนองความต้องการและ
เป้าหมายของตนเอง หรือเพ่ือให้สอดคล้องกับสิ่งที่สังคมคาดหวัง 
    

    หลักการพัฒนาตนเอง 
   การพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความงอกงามและเพ่ิมความสมบูรณ์ในชีวิตของบุคคลมี
หลายแนวทางซึ่งสรุปหลักการที่ส าคัญอยู่ใน 3 แนวทาง คือ การพัฒนาตนเองเชิงการแพทย์  
การพัฒนาตนเองเชิงจิตวิทยา การพัฒนาตนเชิงพุทธศาสตร์รวมถึงการพัฒนาตนเองตาม
แนวทางจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้บริบทของสังคมไทย เป็นต้น  
ซึ่งแต่ละแนวทางและหลักการต่างมีความเหมาะสมกับการพัฒนาตนเองในด้านนั้นๆ ซึ่งในที่นี้
ให้ความส าคัญกับประเด็นการพัฒนาตนเองเพ่ือความเป็นผู้มีจิตอาสา หลักการพัฒนาตน  
มีสาระส าคัญ 3 ประการ คือ ทมะ สิกขา และภาวนา 

 
ทมะ คือการฝึกนิสัยดั้งเดิมที่ยังไม่ได้ขัดเกลาให้เหมาะสม มีขั้นตอนส าคัญ ได้แก่  

  1) การรู้จักข่มใจ ข่มระงับความเคยชินที่ไม่ดีทั้งหลายได้ ไม่ยอมให้กิเลสรบเร้า 
หลอกล่อ ชักน าไปสู่ความเลวร้ายได้  

 2) การฝึกปรับปรุงตนเอง โดยท าคุณความดี ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

4 



๒๖ 

 

   
   สิกขา คือการศึกษา เพ่ือให้รู้แจ้ง รู้จักประโยชน์ มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตัวเองเป็นกระบวนการฝึกฝนตนเองในการด าเนินชีวิต เรียกว่า 
ไตรสิกขา มี 3 ประการ คือ 

1) ศีลสิกขา หมายถึงการฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย ทางวาจาและ 
การประกอบอาชีพ ด ารงตนในสังคมแบบสาธุชน เป็นคนดีของสังคม เป็นคนมีระเบียบ  
มีวินัย ปฏิบัติหน้าที่ตามปทัสถานของสังคมสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างดีงามโดยมี 
ความรับผิดชอบเกื้อกูลต่อสังคม 

2) จิตสิกขา หมายถึงการฝึกจิต สร้างคุณภาพและสมรรถภาพทางจิตให้เข้มแข็ง
มั่นคง แน่วแน่ ควบคุมตนเองได้ดี มีสมาธิ มีจิตที่สงบ บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งที่ท าให้เศร้าหมอง 
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้งและตรงตามสัจจธรรม 

3) ปัญญาสิกขา หมายถึงการฝึกปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสรรพสิ่ง รู้แจ้งตาม
ความเป็นจริง มีจิตใจเป็นอิสระและมีปัญญาบริสุทธิ์ 

 
ภาวนา ค านี้ตรงกับค าว่า พัฒนา ซึ่งประกอบด้วย กายภาวนา ศีลภาวนา และ

ปัญญาภาวนา เทียบได้กับการพัฒนาทางกาย พัฒนาทางสังคม พัฒนาอารมณ์ และพัฒนา
สติปัญญากายภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางกายเพ่ือให้เกิดการเจริญงอกงามในอินทรีย์ 5 
หรือ ทวาร 5 ได้แก่ช่องทางการติดต่อสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ ตา หู จมูก 
ลิ้น และผิวกาย การพัฒนากายเป็นการส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ทั้ง 5 ทางเป็นไปอย่างปกติ 
ไม่เป็นโทษ ไม่มีพิษภัยอันตราย เช่น รู้จักสัมพันธ์ทางตา เลือกรับเอาสิ่งดีมีประโยชน์จาก 
การเห็นทางตามาใช้ รู้จักสัมพันธ์ทางหู เลือกรับฟังสิ่งดีมีประโยชน์ ไม่รับฟังสิ่งเลวร้ายเข้ามา 
เป็นต้น 

1) ศีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาการกระท า ได้แก่การสร้างความสัมพันธ์ทางกาย
และวาจากับบุคคลอ่ืนโดยไม่เบียดเบียนกัน ไม่กล่าวร้ายท าลายผู้อ่ืน ไม่กระท าการใดๆ ที่จะ
ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น แต่จะใช้วาจาและการกระท าที่ดี ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 



 

 ๒๗ 

 
2) จิตตภาวนา หมายถึง พัฒนาจิตใจ เพ่ือให้จิตมีคุณภาพดี สมรรถภาพทางจิตดี 

และสุขภาพจิตดี คุณภาพจิตดี คือจิตใจที่มีคุณธรรม ได้แก่ มีเมตตา กรุณา มุทิตา มีศรัทธา 
และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นต้น สมรรถภาพทางจิตดี คือการมีความพร้อมในการท างาน 
ได้แก่ ขันติคือมีความอดทน สมาธิคือความมีใจตั้งมั่น อธิษฐานคือมีความเด็ดเดี่ยว วิริยะ คือ
มีความเพียร สติคือมีความระลึกเท่าทัน เป็นต้น ส่วนสุขภาพจิตดีเป็นสภาพจิตที่มี 
ความสบายใจ อ่ิมเอิบใจ แช่มชื่น เบิกบาน เกิดความสบายใจได้เสมอเมื่อด ารงชีวิตหรือ 
ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 

3) ปัญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ได้แก่การรู้เข้าใจสิ่งต่างๆ ตามความ
เป็นจริง รู้เท่าทันสภาวะของโลกและชีวิต ท าให้จิตใจเป็นอิสระได้จนถึงขั้นสูงสุด ส่งผลให้อยู่
ในโลกได้โดยไม่ติดโลก มีอิสระที่จะเจริญเติบโตงอกงามต่อไป 



๒๘ 

 

ส่วนท่ี 5 
การเป็นจิตอาสาพระราชทาน 

 

  ความเป็นมาจิตอาสาพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงาน

ราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพ่ือเป็นการเฉลิม  
พระเกียรติและแสดงความส านึ ก ในพระมหากรุณาธิคุณของรั ชกาลที่  9  และ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 
ค าปฏิญาณจิตอาสาพระราชาทาน 

 “ เราท าความดีเพ่ือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ”  

 

  จิตอาสาพระราชทาน 
 

 จิตอาสาพระราชทาน ประกอบด้วย 
 

 

1 

จติอาสา 904 
คือ ผู้ที่ผ่านการฝึกหลักสูตรจิตอาสา จาก โรงเรียนจิตอาสา 

1.1 หลักสูตรหลักประจ า  

 ฝึกอบรม 50 วัน (4 รุ่น) 

1.2 หลักสูตรพื้นฐาน 

 ฝึกอบรม 15 วัน (3 รุ่น) 



 

 ๒๙ 

รูปแบบการแต่งกาย 



๓๐ 

 

2 

จติอาสาพระราชทาน 
คือ ผู้ที่ได้รับพระราชทาน 

1.1 หมวกพระราชทาน 

1.2 ผ้าพันคอพระราชทาน 

1.3 บัตรประจ าตัวจิตอาสา 

รูปแบบการแต่งกาย 

 เสื้อพระราชทาน เสื้อสีสุภาพที่ไม่มีการระบุชื่อหน่วยงาน นักเรียนนักศึกษา สามารถ

แต่งกายด้วยเครื่องแบบ สวมหมวกแก๊ป ผ้าพันคอพระราชทาน บัตรประจ าตัวจิตอาสา  

แต่งกายรัดกุม เพ่ือให้คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

 - จิตอาสา ที่ลงทะเบียนถูกต้องเท่านั้นที่

สามารถแต่งกายตามที่ก าหนดข้างต้นได้ 

 - ชุดเครื่ องแบบจิตอาสาฯ ไม่ เป็นมรดก 

ตกทอด ไม่สามารถมอบต่อให้ผู้อ่ืนได้ 

 - ห้ามท าเลียนแบบ (เนื่องจากมีลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมาย) และห้ามจ าหน่ายแจกจ่าย 



 

 ๓๑ 

หมวกแก๊ป ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ผ้าพันคอ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 

ตัวอย่างการติดเครื่องหมาย ระดับสมรรถภาพและความสามารถ 

3 

ประชาชนจติอาสา 
คือ ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทาน แต่มีจิตอาสา 

ตัวอย่างบัตรประจ าตัว 



๓๒ 

 

  ประเภทจิตอาสา 
 

จติอาสาพัฒนา 
 พัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การอ านวย

ความสะดวก และความปลอดภัยในการด ารงชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ รวมทั้ง
การสาธารณสุข 

1 



 

 ๓๓ 

จติอาสาภัยพิบัติ 
 เพ่ือเฝ้าตรวจเตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งท่ีเกิดจากธรรมชาติและ
ที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่โดยรวม และ 

เข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย  
วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น 

2 



๓๔ 

 

จติอาสาเฉพาะกิจ 
 ปฏิบัติในงานพระราชพิธี หรือ การรับเสด็จในโอกาสต่างๆ เป็นการใช้ 
ก าลังพลจิตอาสาปฏิบัติกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

3 



 

 ๓๕ 

  การปฏิบัติตนของจิตอาสา 

ห้ ามน า  จิ ตอาสา  ไป เดิ น เสิ ร์ ฟอาหาร 
นั่งคุกเข่า นั่งต่ าเสิร์ฟเด็ดขาด ไม่ใช่หน้าที่  

 
 

 
 
ห้ามน า  จิตอาสา แต่ งกายเครื่ องแบบ
พระราชทานเรี่ยไรนั่งรับบริจาคงานบุญตาม

วัดและสถานที่ต่างๆ เด็ดขาด 
 

 
 
พ้ืนที่ใดมีความขัดแย้ง ห้ามจิตอาสา เข้าไป
ร่วมกิจกรรมเด็ดขาด เช่น การเมือง เดินหา

เสียง เดินตามนักการเมือง การรวมกลุ่มน าไปสู่
ความขัดแย้งทางความคิดและแสดงออกเชิ ง
สัญลักษณ์ การกระท าท่ีหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

 
 
ห้ามแต่งกายชุด จิตอาสา ไปรับงานแสวง
ประโยชน์ หารายได้เข้ากระเป๋า โฆษณา

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจการค้าบริษัทห้างร้านเด็ดขาด 

1 

2 

3 

4 



๓๖ 

 

ห้ามแต่งกายชุด จิตอาสา เข้าไปในงานสังสรรค์ 
เฮฮา งานเลี้ยง หรือราที่อโคจรสถานบันเทิง 

เริงรื่น ดื่มสุราสิ่งเสพติดของมึนเมาเต้นร าสนุกสนาน 
 

 
 
ห้ามแต่งกายชุดจิตอาสา นั่งเก้าอ้ีสีทอง หรือน า
เก้าอ้ีสีทองมานั่งเด็ดขาด อันเป็นท าตนเทียบเท่า

เบื้องสูง 
 
 

 
 
เมื่ อแต่ งกายชุด จิตอาสา ให้ส ารวมระวั ง
กิริยามารยาท สงบนิ่ง ไม่เซลฟีด้วยกิริยาท่าทาง

ที่ไม่เหมาะสม ส่งเสียงดัง รวมทั้งร่วมพิธีต่างๆ ต้องอยู่
ในอาการส ารวม ไม่ลุก ไม่พูดคุยกัน 
 

 
 
ห้ามแต่งกายชุดจิตอาสา ส่งน้ าไปให้ผู้กรวดน้ า 
ไม่มีการนั่งหมอบก้มรองน้ าที่กรวด 

5 

6 

7 

8 



 

 ๓๗ 

ส่วนท่ี 6 
การสมัครเป็นจิตอาสาในระบบออนไลน์ 

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 

 เว็บไซต์ “จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” 



๓๘ 

 

 การสมัครสมาชิกจิตอาสา 
 
 กรอกข้อมูลเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรอกข้อมูลการติดต่อของท่าน 
 
 
 
 
 
 



 

 ๓๙ 

 กรอกข้อมูลสถานะการท างาน/ความสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรอกข้อมูลโรคประจ าตัวและความสามารถ 



๔๐ 

 

 
 บันทึกข้อมูลเรียบร้อย 

จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



 

 ๔๑ 



๔๒ 

 



 

 ๔๓ 



๔๔ 

 


