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 หลักการทรงงาน 

เ ปน็ทีป่ระจกัษ์กนัโดยทัว่กนัแลว้วา่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ทรงมีสายพระเนตรและพระอัจฉริยภาพในด้านการพัฒนาต่างๆ 

ปรากฏแก่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ    
ภาพพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิง
ถวัลย์สิริราชสมบัติในปี ๒๔๘๙ แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและ 
พระมหากรุณาธิคุณ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกร 
ทั้งแผ่นดินได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ
และมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรไม่ว่าจะ
เช้ือชาติใด ศาสนาใด หรอือยูห่า่งไกลสกัเพยีงใด กม็ทิรงยอ่ทอ้ เขา้ไป
ช่วยเหลือราษฎรทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ทัง้ดนิ นำ้ ปา่ไม ้และพลงังาน หรอืแมก้ระทัง่ การจราจร ทรงคดิค้น
หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยล 

 การทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงยดึการดำเนนิ
งานในลกัษณะทางสายกลางทีส่อดคลอ้งกบัสิง่ทีอ่ยูร่อบตวั และสามารถ
ปฏบัิตไิดจ้รงิ ทรงมคีวามละเอยีดรอบคอบและทรงคดิคน้หาแนวทาง
พฒันาเพือ่มุง่สูป่ระโยชนต์อ่ประชาชนสงูสดุ มคีณุคา่และควรยดึเปน็
แบบอยา่งในการเจรญิรอยตามเบือ้งพระยคุลบาท นำมาปฏบิตัเิพือ่ให้
บังเกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอดไป 

 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีสามารถ
รวบรวมได้มีดังต่อไปนี้ 

๒



 หลักการทรงงาน 
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	 ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ	

	 การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหน่ึงจะทรง
ศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดอยา่งเปน็ระบบ	ทัง้จากขอ้มลูเบือ้งตน้
จากเอกสาร	 แผนท่ี	 สอบถามจากเจ้าหน้าที่	 นักวิชาการ		
และราษฎรในพื้นที่ ให้ ได้รายละเอียดท่ีถูกต้อง	 เพ่ือท่ีจะ
พระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรง	
ตามความตอ้งการของประชาชน	
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	 ระเบิดจากข้างใน	

	 พระองค์ทรงมุ่งเน้น	 เรื่องการ	 พฒันาคน	 ทรงตรัสว่า	
“ตอ้งระเบดิจากขา้งใน”	หมายความวา่	ตอ้งสรา้งความเขม้แขง็
ให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมท่ีจะรับการ
พัฒนาเสียก่อน	 แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก	 มิใช่
การนำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหา
ชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว	
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	 แก้ปัญหาที่จุดเล็ก	

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมไปด้วย					
พระอัจฉริยภาพในการแก้ ไขปัญหา	 ทรงมองปัญหาใน			
ภาพรวม	(Macro)	ก่อนเสมอ	แต่การแก้ปัญหาของพระองค์
จะเริ่มจากจุดเล็กๆ	(Micro)	คือ	การแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้า	
ที่คนมักจะมองข้าม	ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า	

	 “...ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออกเป็นอย่างนั้นต้อง
แก้ ไขการปวดหัวนี้ก่อน...มันไม่ได้เป็นการแก้อาการจริง 
แต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อที่จะให้อยู่ ในสภาพที่คิดได้  
...แบบ (Macro) นี ้เขาจะทำแบบรือ้ทัง้หมด ฉนัไมเ่หน็ดว้ย    
...อย่างบ้านคนอยู ่ เราบอกบา้นนีม้นัผตุรงนัน้ ผตุรงนี ้ ไมคุ่ม้
ท่ีจะซ่อม ...เอาตกลงรือ้บา้นนี ้ระเบดิเลย เราจะไปอยูท่ี่ไหน 
ไม่มีที่อยู่ ...วิธีทำต้องค่อยๆ ทำ จะไประเบิดหมดไม่ได้...” 
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	 ทำตามลำดับขั้น	

	 ในการทรงงานพระองคจ์ะทรงเริม่ตน้จากสิง่ทีจ่ำเปน็ของ
ประชาชนทีส่ดุกอ่น	ไดแ้ก	่สาธารณสขุ	เมือ่มรีา่งกายสมบรูณ์
แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆ	 ต่อไปได้
จากนั้นจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจำเป็น
ในการประกอบอาชพี	 อาท	ิ ถนน	 แหลง่นำ้	 เพือ่การเกษตร	
การอปุโภคบรโิภค	 ทีเ่อือ้ประโยชนต์อ่ประชาชนโดยไมท่ำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ	 รวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและ
เทคโนโลยทีีเ่รียบงา่ย	เน้นการปรบัใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ทีร่าษฎร	
สามารถนำไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุดดังพระบรม
ราโชวาท	เมือ่วนัที	่๑๘	กรกฎาคม	๒๕๑๗	ความตอนหนึง่วา่	
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	 “...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น
ตอ้งสรา้งพืน้ฐานคอืความพอมพีอกนิ พอใชข้องประชาชน 
สว่นใหญเ่ปน็เบือ้งตน้กอ่น ใชว้ธีิการและอปุกรณท์ีป่ระหยดั 
แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อม
พอสมควรและปฏบิตัไิดแ้ลว้ จงึคอ่ยสรา้งคอ่ยเสรมิความเจรญิ 
และฐานะเศรษฐกจิขัน้ทีส่งูขึน้โดยลำดบัตอ่ไป หากมุง่แตจ่ะ
ทุ่มเทสรา้งความเจรญิยกเศรษฐกจิใหร้วดเรว็แตป่ระการเดยีว 
โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ  
และของประชาชน โดยสอดคลอ้งดว้ย กจ็ะเกดิความไมส่มดุล
ในเร่ืองตา่งๆ ขึน้ ซึง่อาจกลายเปน็ความยุง่ยากลม้เหลวได้ใน 
ทีส่ดุ ดงัเหน็ไดท้ีอ่ารยประเทศกำลงัประสบปญัหาทางเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรงในเวลานี้ 
 การชว่ยเหลอืสนบัสนนุประชาชน ในการประกอบอาชพี
และตัง้ตวัใหม้คีวามพอกิน พอใชก่้อนอืน่เปน็พืน้ฐานนัน้ เปน็
สิง่สำคญัอยา่งยิง่ยวด เพราะผูท้ีม่อีาชพีและฐานะเพยีงพอ 
ทีจ่ะพึง่ตนเอง ยอ่มสามารถสรา้งความเจรญิกา้วหนา้ระดบั
ที่สูงได้ต่อไปโดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริม
ความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามลำดับ ด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาด 
ล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...” 
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	 ภูมิสังคม	

	 การพัฒนาใดๆ	ต้องคำนึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณ
นัน้วา่เปน็อยา่งไร	 และสงัคมวทิยาเกีย่วกบัลกัษณะนสิยัใจคอ
ของคน	ตลอดจนวฒันธรรมประเพณีในแตล่ะทอ้งถิน่ทีม่คีวาม
แตกต่างกัน	ดังพระราชดำรัส	ความตอนหนึ่งว่า	

	 “ . . . การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทาง
ภมูศิาสตร ์และภมูปิระเทศทางสงัคมศาสตร์ในสงัคมวทิยา
คอื นสิยัใจคอของคนเราจะไปบงัคบัใหค้นอืน่คดิอยา่งอืน่ไม่ได้
เราตอ้งแนะนำ เราเขา้ไปช่วยโดยทีจ่ะคดิใหเ้ขาเขา้กบัเราไม่ได ้
แตถ่า้เราเขา้ไปแลว้ เราเขา้ไปดวูา่เขาตอ้งการอะไรจรงิ  ๆแลว้ก็
อธบิายใหเ้ขาเขา้ใจหลกัการของการพฒันานีก้จ็ะเกดิประโยชน์
อย่างยิ่ง...” 

๙
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	 องค์รวม	

	 ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม	 (Holistic)	 หรือมองอย่าง
ครบวงจร	ในการทีจ่ะพระราชทานพระราชดำรเิกีย่วกบัโครงการ
หนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนและแนวทางแก้ ไข
อยา่งเชือ่มโยง	ดงัเชน่	กรณขีอง	“ทฤษฎีใหม”่	ทีพ่ระราชทาน
ให้แก่ปวงชนชาวไทย	 เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ	
แนวทางหนึ่งที่พระองค์ทรงมองอย่างองค์รวม	 ตั้งแต่การ
ถือครองที่ดินโดยเฉล่ียของประชาชนคนไทย	 ประมาณ	
๑๐	-	๑๕	ไร่	การบริหารจัดการท่ีดินและแหล่งน้ำ	อันเป็น
ปัจจยัพืน้ฐานทีส่ำคญัในการประกอบอาชพี	เมือ่มนีำ้ในการทำ
เกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น	 และหากมีผลผลิต			
เพิ่มมากขึ้น	เกษตรกร	จะตอ้งรูจ้กัวธิกีารจดัการและการตลาด		
รวมถึงการรวมกลุม่	รวมพลงัชมุชนใหม้คีวามเขม้แขง็	เพือ่พรอ้ม	
ทีจ่ะออกสูก่ารเปลีย่นแปลงของสงัคมภายนอกไดอ้ยา่งครบวงจร	
นั่นคือทฤษฎีใหม่ขั้นที่	๑,	๒	และ	๓	
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	 ไม่ติดตำรา	

	 การพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั	มลีกัษณะของการพฒันาทีอ่นโุลม	และรอมชอม
กับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคมจิตวิทยา
แห่งชุมชนคือ	 “ไม่ติดตำรา”	 ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและ
เทคโนโลยท่ีีไมเ่หมาะสมกบัสภาพชวีติความเปน็อยู่ท่ีแทจ้รงิ
ของคนไทย	

๑๒
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	 ประหยัด	เรียบง่าย	ได้ประโยชน์สูงสุด	

	 ในเรื่องของความประหยัดนี้	 ประชาชนชาวไทยทราบ
กันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัดมากดังที่เราเคย		
เห็นว่า	 หลอดยาสีพระทนต์น้ันทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไร	
หรือฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน	 ดังที่	
นายสุเมธ	ตันติเวชกุล	เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	เคยเล่าว่า	

	 “กองงานในพระองค์โดยทา่นผูห้ญงิบตุร ี วรีะไวทยะ 
บอกวา่ปหีนึง่พระองค ์ เบกิดนิสอ ๑๒ แทง่ เดอืนละแทง่ 
ใช้จนกระทั่งกุด ใครอย่าไปทิ้งของท่านนะ จะกริ้วเลย 
ประหยดัทกุอยา่ง เปน็ตน้แบบทกุอยา่ง ทกุอยา่งนีม้ค่ีาสำหรบั
พระองคห์มด ทกุบาททกุสตางคจ์ะใชอ้ยา่งระมดัระวงั จะสัง่ให้
เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ” 

	 ขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้
หลักในการแก้ ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด	
ราษฎรสามารถทำไดเ้อง	 หาได้ในทอ้ง
ถิ่นและประยุกต์ ใช้สิ่งที่มีอยู่ ในภูมิ
ภาคนัน้ๆ	 มาแก้ ไขปัญหาโดยไม่ต้อง
ลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ ไม่ยุ่งยาก
นกั	ดงัพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า	

	 “...ใหป้ลกูปา่ โดยไมต่อ้งปลกู 
โดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ 
จะได้ประหยัดงบประมาณ...” 

๑๔



 หลักการทรงงาน 
๑๕

	 ทำให้ง่าย	-	Simplicity	

	 ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาท
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	ทำใหก้ารคดิคน้	ดดัแปลง	ปรบัปรงุและ
แก้ ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำรดิำเนนิไปได้
โดยงา่ย	ไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น	และทีส่ำคญัอยา่งยิง่	คอื	สอดคลอ้ง
กับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวม	 ตลอดจน
สภาพทางสังคมของชุมชนนั้นๆ	 ทรงโปรดที่จะทำสิ่งท่ียาก
ใหก้ลายเปน็งา่ย	ทำสิง่ทีส่ลบัซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจงา่ย	อนัเปน็การ
แก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางน่ันเอง	
แตก่ารทำสิง่ยาก	ใหก้ลายเปน็งา่ยนัน้เปน็ของยาก	ฉะนัน้คำวา่	
“ทำใหง้า่ย”	 หรอื	 “Simplicity”	 จงึเปน็หลกัคดิสำคัญที่สุด
ของการพฒันาประเทศในรปูแบบของโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดำริ	



 หลักการทรงงาน 
๑๖

	 การมีส่วนร่วม	 	

	 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	ทรงเปน็นกัประชาธปิไตย	
จงึทรงนำ	“ประชาพจิารณ”์	มาใช้ในการบรหิาร	เพือ่เปดิโอกาส
ใหส้าธารณชน	 ประชาชนหรอืเจา้หนา้ทีท่กุระดบัไดม้ารว่มกนั
แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะตอ้งคำนงึถงึความคดิเหน็
ของประชาชน	หรอืความตอ้งการของสาธารณชน	ดงัพระราชดำรสั
ความตอนหนึ่งว่า	

	 “...สำคญัทีส่ดุจะตอ้งหดัทำใจใหก้วา้งขวาง หนกั
รูจ้กัรบัฟงัความคดิเหน็ แมก้ระทัง่ความวพิากษว์จิารณจ์าก
ผูอ้ืน่อยา่งฉลาด เพราะการรูจ้กัรบัฟงัอยา่งฉลาดนัน้แทจ้รงิ คอื 
การระดมสตปัิญญาและประสบการณอ์นัหลากหลาย มาอำนวย
การปฏบิตับิริหารงานใหป้ระสบความสำเรจ็ทีส่มบรูณน์ัน่เอง...” 



 หลักการทรงงาน 
๑๗



 หลักการทรงงาน 
๑๘

	 ประโยชน์ส่วนรวม	

	 การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ	 และการพระราชทาน	
พระราชดำริในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกรในพระบาท
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	ทรงระลกึถงึประโยชนข์องสว่นรวมเปน็
สำคัญ	ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า	

	 “...ใครตอ่ใครบอกวา่ ขอใหเ้สยีสละสว่นตวัเพ่ือส่วน
อนันีฟ้งัจนเบือ่ อาจรำคาญดว้ยซำ้วา่ ใครตอ่ใครมากบ็อกวา่
ขอใหค้ดิถงึประโยชนส์ว่นรวม อาจมานกึในใจวา่ ให ้ๆ อยูเ่รือ่ย
แลว้สว่นตวัจะไดอ้ะไร ขอใหค้ดิวา่คนที่ใหเ้พือ่สว่นรวมนัน้
มไิด้ใหส้ว่นรวมแตอ่ยา่งเดยีว เปน็การใหเ้พือ่ตวัเองสามารถ
ที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้...” 

พระบรมราโชวาท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๑๔ 



 หลักการทรงงาน 
๑๙



 หลักการทรงงาน 



๒๐

บริการรวมที่จุดเดียว	
One	Stop	Services	

	 การบริการรวมที่จุดเดียวเป็นรูปแบบการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ	หรือ	One Stop Services	ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย	 โดยทรงให้
ศนูยศ์กึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรเิปน็ตน้แบบ
ในการบรกิารรวมทีจุ่ดเดยีว	เพือ่ประโยชน์ตอ่ประชาชนทีจ่ะมา
ขอใชบ้รกิาร	จะประหยดัเวลาและคา่ใชจ้า่ย	โดยจะมหีนว่ยงาน
ราชการต่างๆ	 มาร่วมดำเนินการและให้บริการประชาชน	
ณ	ที่แห่งเดียว	ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า	

	 “...กรม กองตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประชาชนทุกดา้น 
ไดส้ามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ปรองดองกนั ประสานกนั
ตามธรรมดาแตล่ะฝา่ยตอ้งมศีนูยข์องตน แตว่า่อาจจะมงีาน
ถอืวา่เปน็ศนูยข์องตวัเองคนอืน่ไมเ่กีย่วขอ้ง และศนูยศ์กึษา
การพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมกำลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่
ทกุกรม กอง ทัง้ในดา้นเกษตรหรอืในดา้นสงัคม ทัง้ในดา้น
หางาน การสง่เสรมิการศกึษามาอยูด่ว้ยกนั กห็มายความวา่
ประชาชน ซึง่จะตอ้งใชว้ชิาการทัง้หลายกส็ามารถทีจ่ะมาดู 
ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่
พรอ้มกนัในทีเ่ดยีวกัน เหมอืนกัน ซึง่เปน็สองดา้น กห็มายถงึวา่ 
ที่สำคัญปลายทางคือประชาชน จะได้รับประโยชน์และ
ต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์...” 



 หลักการทรงงาน 



๒๑
 



 หลักการทรงงาน 

	 ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ	

	 ทรงเขา้ใจถงึธรรมชาตแิละ	ตอ้งการใหป้ระชาชนใกลช้ดิ
กับธรรมชาติ	ทรงมองอย่างละเอียดถึงปัญหาธรรมชาติ	หาก
เราตอ้งการแก้ ไขธรรมชาต	ิจะตอ้งใชธ้รรมชาตเิขา้ช่วยเหลือ	
อาท	ิการแก้ไขปญัหาปา่เสือ่มโทรม	ไดพ้ระราชทานพระราชดำร	ิ
การปลูกป่า โดยไม่ต้องปลูก	ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการ
ฟ้ืนฟูธรรมชาต	ิหรอืแมก้ระทัง่	การปลกูปา่ ๓ อยา่ง ประโยชน์ 
๔ อย่าง	ได้แก่	ปลูกไม้เศรษฐกิจ	ไม้ผล	และไม้ฟืน	นอกจาก
ไดป้ระโยชนต์ามชือ่ของไมแ้ลว้ยงัชว่ยรกัษาความชุม่ชืน้ให้แก่
พื้นดินด้วย	 เห็นได้ว่าทรงเข้าใจธรรมชาติ	 และมนุษย์อย่าง
เกื้อกูลกัน	ทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน	

๒๒



 หลักการทรงงาน 
๒๓



 หลักการทรงงาน 

	 ใช้อธรรมปราบอธรรม	

	 ทรงนำความจริง	 ในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติ	
และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการ	แนวปฏิบัติที่
สำคญัในการแกป้ญัหาและปรบัปรงุเปลีย่นแปลงสภาวะที่ไมป่กติ
เข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ	 เช่น	การนำน้ำดี ขับไล่น้ำเสีย หรือ
เจือจางน้ำเสียให้กลับเป็นน้ำดี	 ตามจังหวะการขึ้นลงตาม
ธรรมชาติของน้ำ	 การบำบัดน้ำเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวาซึ่งมี
ตามธรรมชาต	ิให้ดดูซึมสิง่สกปรกปนเปือ้นในนำ้	ดงัพระราชดำรสั
ความว่า	“ใช้อธรรมปราบอธรรม” 

๒๔



 หลักการทรงงาน 
๒๕



 หลักการทรงงาน 
๒๖

	 “...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ ลงในใจคนเสียก่อน 
แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษา
ต้นไม้ด้วยตนเอง...” 

	 ปลูกป่าในใจคน	

	 เป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดินด้วย
ความต้องการอยู่รอดของมนุษย์	 ทำให้ต้อง
มีการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสิ้นเปลือง	 เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และสร้างความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อม	
ปัญหาความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้น	ดังนั้นใน
การที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับ
คืนมาจะต้องปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่า
ให้แก่คนเสียก่อน	 ดังพระราชดำรัสความ
ตอนหนึ่งว่า	



 หลักการทรงงาน 
๒๗



 หลักการทรงงาน 
๒๘

	 ขาดทุนคือกำไร	

 “...ขาดทนุ คอื กำไร Our loss is 
our gain... การเสยีคอื การได ้ประเทศ
ชาตกิจ็ะกา้วหนา้ และการทีค่นอยูด่มีสีขุ
นั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” 

	 จากพระราชดำรัสดังกล่าว	 คือ	 หลักการในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีมีต่อพสกนิกรไทย	 “การให้”	 และ	
“การเสยีสละ”	เปน็การกระทำอนัมผีลเปน็กำไรคือ	ความอยูด่ี
มสีขุของราษฎร	ซึง่สามารถสะทอ้นใหเ้หน็เปน็รปูธรรมชดัเจน
ได้	 ดังพระราชดำรัสที่ ได้พระราชทานแก่ตัวแทนของปวงชน
ชาวไทยที่ ได้เข้าเฝ้าฯ	 ถวายพระพร	 เน่ืองในโอกาสเฉลิม					
พระชนมพรรษา	 เมื่อวันที่	 ๔	 ธันวาคม	๒๕๓๔	ณ	 ศาลา	
ดุสิดาลัย	พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน	ความตอนหนึ่งว่า	

	



 หลักการทรงงาน 

 “...ประเทศตา่งๆ ในโลก ในระยะ ๓ ป ีมานี ้คนทีก่อ่ตัง้ประเทศ
ท่ีมีหลกัทฤษฎีในอดุมคตทิี่ใช้ในการปกครองประเทศ ลว้นแต ่ ล่มสลาย
ลงไปแล้ว เมืองไทยของเราจะสลายลงไปหรือ เมืองไทยนับว่าอยู่
ได้มาอย่างดี เมื่อประมาณ ๑๐ วันก่อน มีชาวต่างประเทศมาขอพบ 
เพื่อขอโอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศว่าจะทำอย่างไร 
จึงได้แนะนำว่าให้ปกครองแบบคนจน แบบที่ไม่ติดตำรามากเกินไป  
ทำอย่างมีสามัคคี มีเมตตากัน ก็จะอยู่ ได้ตลอด ไม่เหมือนกับคนที่
ทำตามวชิาการ ทีเ่วลาปดิตำราแลว้ไมรู่จ้ะทำอยา่งไร ลงทา้ยกต็อ้ง
เปิดหน้าแรกเริ่มใหม่ ถอยหลังเข้าคลอง ถ้าเราใช้ตำราแบบอะลุ้ม 
อล่วยกันในที่สุดได้ก็เป็นการดี ให้โอวาทเขาไปว่าขาดทุนเป็นการได้
กำไรของเรา นักเศรษฐศาสตร์คงค้านว่าไม่ใช่ แต่เราอธิบายได้ว่า 
ถ้าเราทำอะไรที่เราเสีย แต่ในที่สุดเราเสียนั้น เป็นการได้ทางอ้อม 
ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งคือ
เงินของประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดี กินดี ก็ต้องลงทุน 
ต้องสร้างโครงการซึ่งต้องใช้เงินเป็นร้อย พัน หมื่นล้าน ถ้าทำไป
เปน็การจา่ยเงนิของรฐับาล แต่ในไมช่า้ประชาชนจะไดร้บัผล ราษฎร
อยู่ดี กินดี ราษฎรได้กำไรไป ถ้าราษฎรมีรายได้ รัฐบาลก็เก็บภาษี
ไดส้ะดวก เพือ่ใหร้ฐับาลไดท้ำโครงการตอ่ไป เพือ่ความกา้วหนา้ของ
ประเทศชาต ิถา้รูร้กั สามคัค ีรูเ้สยีสละ คอืการได ้ประเทศชาตกิจ็ะ
กา้วหน้าและการทีค่นอยูด่มีสีขุนัน้ เปน็การนบัทีเ่ปน็มลูคา่เงนิไม่ได.้..” 

๒๙



 หลักการทรงงาน 
๓๐

	 การพึ่งตนเอง	

	 การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	 ในเบื้องต้นเป็นการ
แก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 เพื่อให้ประชาชนมีความแข็งแรง
พอที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไป	แล้วขั้นต่อไปก็คือการพฒันาให้
ประชาชนสามารถอยู่ ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อม	และ
สามารถ	 “พ่ึงตนเองได้”	 ในที่สุด	 ดังพระราชดำรัส	
ความตอนหนึ่งว่า	

	 “...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบ
อาชพีและตัง้ตวัใหม้คีวามพอกนิพอใช ้กอ่นอืน่เปน็ส่ิงสำคญั
ยิง่ยวดเพราะผูม้อีาชพี และฐานะเพยีงพอทีจ่ะพึง่พาตนเองได ้
ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไป...” 



 หลักการทรงงาน 
๓๑



 หลักการทรงงาน 
๓๒

	 พออยู่พอกิน	

	 การพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรท้ังหลายประสบความสุขสมบูรณ์ใน
ชีวิตได้เริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนทุก					
หมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย	 ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่
ของราษฎรดว้ยพระองค์เอง	จึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพ
ปัญหาได้อย่างลึกซึ้งว่ามีเหตุผลมากมายที่ทำให้ราษฎรตกอยู่ ในวงจร
แหง่ทกุขเ์ขญ็	จากนัน้ไดพ้ระราชทานความชว่ยเหลอืใหพ้สกนกิร	มคีวาม
กินดีอยู่ดี	มีชีิวิตอยู่ในขั้น	“พออยู่พอกิน” ก่อน	แล้วจึงขยับขยายให้มี		
ขดีสมรรถนะทีก่า้วหนา้ตอ่ไป	

	 ในการพฒันานัน้	หากมองในภาพรวมของประเทศมใิชง่านเลก็นอ้ย	
แต่ต้องใช้ความคิดและกำลังของคนท้ังชาติจึงจะบรรลุผลสำเร็จ	 ด้วย
พระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทำให้คนท้ังหลาย
ได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริในพระองค์นั้น	“เรยีบงา่ย ปฏิบตัไิดผ้ล”	
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน	ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า	

	 “...ถ้าโครงการดี ในไม่ช้า ประชาชน
ก็ได้กำไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น 
จะได้ประโยชน์ไป...” 



 หลักการทรงงาน 
๓๓



 หลักการทรงงาน 

	 เศรษฐกิจพอเพียง	

	 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ	
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีิวิต			
แกพ่สกนกิรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่	๓๐	ป	ีตัง้แตก่อ่นเกดิ
วกิฤตการณท์างเศรษฐกจิ	และเมือ่ภายหลงัไดท้รงย้ำแนวทาง
การแก้ ไข	 เพือ่ใหร้อดพน้และสามารถดำรงอยู่ ได้อย่างมั่นคง	
และยัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภวิตันแ์ละความเปลีย่นแปลงตา่ง 	ๆ
ดงัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงที่ ได้พระราชทานไว้ดังนี้	

	 	

๓๔



 หลักการทรงงาน 

 เศรษฐกจิพอเพยีง เปน็ปรชัญาชีถ้งึแนวทางดำรง
อยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัว 
ระดบัชมุชนจนถงึระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันาและบรหิาร
ประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกจิ เพือ่ใหก้า้วหนา้ตอ่โลกยคุโลกาภวิตัน ์
ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตวัทีด่พีอสมควร ตอ่มามผีลกระทบใดๆ อนัเกดิจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้อง
อาศยัความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงั
อยา่งยิง่ในการนำวชิาการตา่งๆ มาใช้ในการวางแผน 
และการดำเนนิการทกุขัน้ตอน และขณะเดยีวกนัจะตอ้ง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ
ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริตและให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้
สมดลุและพรอ้มต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ และกวา้งขวางทัง้ดา้นวตัถ ุสงัคม สิง่แวดลอ้ม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

๓๕



 หลักการทรงงาน 
๓๖

	

	 ความซื่อสัตย์	สุจริต	จริงใจต่อกัน	

  

 “...คนที่ไมม่คีวามสจุรติ คนที่ไมม่คีวามมัน่คง ชอบแต่
มักง่ายไมม่วีนัจะสรา้งสรรคป์ระโยชนส์ว่นรวมทีส่ำคญัอนัใดได ้
ผูท้ีม่คีวามสจุรติและความมุง่มัน่เทา่นัน้ จงึจะทำงานสำคญั 
ยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเรจ็...” 

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ 

	

	 “...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้ 
นอ้ยกย็อ่มทำประโยชน์ใหแ้กส่ว่นรวมได ้มากกวา่ผูม้คีวามรู ้ 
มากแต่ไมม่คีวามสจุรติ ไมม่คีวามบรสิทุธิ์ใจ...” 

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๓ 

 

	 “...ผูว้า่ CEO ตอ้งเปน็คนทีส่จุรติ ทจุรติไม่ได ้ถา้ทจุรติ
แม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป...” 

 “...ขา้ราชการหรอืประชาชนมกีารทจุรติ ถา้มทีจุรติแลว้ 
บ้านเมืองพัง ที่เมืองไทยพังมาเพราะมีทุจริต...” 

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ 



 หลักการทรงงาน 
๓๗



 หลักการทรงงาน 

	 ทำงานอย่างมีความสุข	

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญ	
และทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน	 ซ่ึงเคย	
มีพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่า	

	 “...ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมี
ความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น...” 

๓๘



 หลักการทรงงาน 

	

	 ความเพียร	:	พระมหาชนก	

	 จากพระราชนิพนธ์พระมหาชนก	 เป็นพระราชนิพนธ์ที่
พระองค์ทรงใช้เวลาค่อนข้างนานในการคิดประดิษฐ์	 ทำให้
เขา้ใจง่าย	และปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคมปจัจบุนั	อกีทัง้
ภาพประกอบ	และคติธรรมต่างๆ	ได้ส่งเสริมให้หนังสือเล่มนี้
มีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากคนไทยน้อมรับมาศึกษาวิเคราะห์	
และปฏิบัติตามรอยพระมหาชนก	 กษัตริย์ผู้เพียรพยายาม	
แม้จะไม่เห็นฝั่ง	 ก็ยังว่ายน้ำต่อไป	 เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะ
ตกเป็นอาหาร	ปู	 ปลา	และไม่ได้พบกับเทวดาที่มาช่วยเหลือ
มิให้จมน้ำไป	

	 เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ที่ทรงริเร่ิม
ทำโครงการตา่งๆ	ในระยะแรก	ที่ไมม่คีวามพรอ้มในการทำงาน
มากนัก	 และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น	 แต่
พระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัย	มุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้
บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข	

	

๓๙



 หลักการทรงงาน 

	 รู้	รัก	สามัคคี	

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มีพระราชดำรัสในเร่ือง	
“รู้ รัก สามัคคี”	มาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นคำสามคำ	ที่มีค่่า
และมีความหมายลึกซึ้ง	พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ ได้กับทุกยุค
ทุกสมัย	

	 รู้ :	 การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น	 จะต้องรู้เสียก่อน	
รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด	รู้ถึงปัญหา	และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา	

	 รัก :	คือความรัก	เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้ว
จะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ ไข
ปัญหานั้นๆ		

	 สามัคคี :	 การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น	 ควรคำนึงเสมอว่า
เราจะทำงานคนเดยีวไม่ได	้ตอ้งทำงานรว่มมอืรว่มใจเปน็องคก์ร	
เป็นหมู่คณะ	จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี	

๔๐
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