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“…...การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตาม
ล�ำดับขั้น ต้องสร้ำงพื้นฐำนคือควำมพอมี 
พอกิน พอใช้ของประชำชนส่วนใหญ่เป็น
เบือ้งต้นก่อน ใช้วธีิกำรและอปุกรณ์ทีป่ระหยดั 
แต่ถูกตำมหลักวิชำกำร เมื่อได้พื้นฐำนที่
ม่ันคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว 
จึงค่อยสร้ำงเสริมควำมเจริญ และฐำนะ
เศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�ำดับต่อไป...”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗



ค�ำน�ำ
“หลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว”

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)  
ได้จัดท�าหนังสือชุด “เผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ” ในปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที ่
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงเจริญพระชนมาย ุ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยรวบรวม
หนังสือท่ีส�านักงาน กปร. จัดพิมพ์แล้วมาด�าเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติมสาระส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างของ 
ความส�าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการทรงงานสานต่อ 
พระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงเรื่องราวการสนองพระราชด�าริ 
ของส�านักงาน กปร. ท่ีก่อเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริมากมายกว่า ๔,๐๐๐ โครงการท่ัวประเทศ และ
การน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้ท่ีถูกต้อง  
ตามค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะของ ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์ เกษม วฒันชยั องคมนตรี ซ่ึงได้ให้ข้อคิดช้ีแนะ 
การจัดท�าเนื้อหาเพ่ือใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู ้สู ่การประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป 
ได้ศึกษาอย่างง่าย ๆ และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็วจากผลส�าเร็จและตัวอย่างท่ีชัดเจนในทุก ๆ ด้าน 
และทุกมิติ



ดังนั้น ส�านักงาน กปร. จึงได้จัดท�าหนังสือชุด “เผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ” จ�านวน ๔ เล่ม 
ประกอบด้วย 

๑. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒. เศรษฐกิจพอเพียง
๓. ทรงงานสานต่อสร้างสุขปวงประชา
๔. ๓ ทศวรรษ กปร.

ส�าหรบัหนงัสอืชดุ “เผยแพร่องค์ความรูต้ามแนวพระราชด�าร”ิ เล่มที ่๑ “หลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัว” ได้รวบรวมหลักการทรงงานทั้ง ๒๓ ประการ อาทิ การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระเบิดจากข้างใน  
การแก้ปัญหาที่จุดเล็ก ภูมิสังคม ไม่ติดต�ารา ประหยัด เรียบง่ายใช้ประโยชน์สูงสุด การมีส่วนร่วม ขาดทุนคือก�าไร  
การพ่ึงตนเอง เศรษฐกิจพอเพยีง เป็นต้น พร้อมนีไ้ด้มกีารยกตวัอย่างโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารหิรอืกจิกรรม 
ประกอบให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่ละข้อล้วนสามารถน�าไป 
ปรับประยุกต์ใช้ได้ในการด�าเนินชีวิต การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสังคมส่วนรวม อันจะส่งผลถึงความมั่นคง และ
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง

ส�ำนักงำน กปร.
เมษำยน ๒๕๕๙ 



	๑.	 การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ	 ๘

	๒.	 ระเบิดจากข้างใน	 ๑๐

	๓.	 แก้ปัญหาที่จุดเล็ก	 ๑๒
 
	๔.	 ท�าตามล�าดับขัน้	 ๑๔

	๕.	 ภูมิสังคม	 ๑๘

	๖.	 องค์รวม	 ๒๐

	๗.	 ไม่ติดต�ารา	 ๒๒

	๘.	 ประหยัด	เรียบง่าย	ประโยชน์สูงสุด	 ๒๔

	๙.	 ท�าให้ง่าย	 ๒๖

	๑๐.	การมีส่วนร่วม	 ๒๘

สำรบัญ
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ๗

หน้า



	๑๑.	 ประโยชน์ส่วนรวม	 ๓๐

	๑๒.	 บริการรวมจุดเดียว	 ๓๔

	๑๓.	 ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ	 ๓๘

	๑๔.	 ใช้อธรรมปราบอธรรม	 ๔๐

	๑๕.	 ปลูกป่าในใจคน	 ๔๒

	๑๖.	ขาดทุนคือก�าไร	 ๔๔

	๑๗.	การพึ่งตนเอง	 ๔๘

	๑๘.	 พออยู่พอกิน	 ๕๐

	๑๙.	เศรษฐกิจพอเพียง	 ๕๒

	๒๐.	 ความซ่ือสัตย์	สุจริต	จริงใจต่อกัน	 ๕๔

	๒๑.	 ท�างานอย่างมีความสุข	 ๕๘

	๒๒.	ความเพียร	:	พระมหาชนก	 ๕๙

	๒๓.	รู้	รัก	สามัคคี	 ๖๐

หน้า
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หลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"หลักการทรงงาน"
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7z

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกาย 
ตรากตร�าและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร 
ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออยู่ห่างไกลสักเพียงใด ก็มิทรง 
ย่อท้อ ทรงเข้าไปช่วยเหลือราษฎร ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา 
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ดนิ น�า้ ป่าไม้ และพลงังาน หรอืแม้กระทัง่การจราจร 
ทรงคิดค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยล

การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดการ
ด�าเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งท่ีอยู่รอบตัว  
และสามารถปฏบัิตไิด้จรงิ ทรงมคีวามละเอยีดรอบคอบ และทรงคดิค้น
หาแนวทางพฒันา เพือ่มุง่ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสงูสดุ มีคุณค่า 

และควรยดึเป็นแบบอย่างในการเจรญิรอยตามเบือ้งพระยคุลบาท 
น�ามาปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศ

ชาติตลอดไป
 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ที่รวบรวมได้มีดังต่อไปนี้



การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาข้อมูล
รายละเอียดอย่างเป็นระบบ ท้ังจากข้อมูลเบ้ืองต้นจากเอกสาร แผนท่ี 
สอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่ ให้ได้รายละเอียด 
ทีถ่กูต้อง เพือ่ทีจ่ะพระราชทานความช่วยเหลอืได้อย่างถกูต้องและรวดเรว็
ตรงตามความต้องการของประชาชน

๑.
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ชุดเผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชด�าริ



  ทฤษฎ ี“แกลง้ดนิ”	อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันา 
พิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส คือการศึกษาหาทางแก้ปัญหาดินเปร้ียวหรือดินเป็นกรด โดยม ี
การขังน�้าไว้ในพื้นที่ ท�าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีท�าให้ดินเปร้ียวจัดจนถึงที่สุด แล้วจึงระบายน�้าออก
และปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้
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๒.ระเบิดจากข้างใน
พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา “คน” ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิด 
จากข้างใน”	หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เรา 
เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อย 
ออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การน�าเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคม 
ภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านท่ียังไม่ทันได้มีโอกาสได้เตรียมตัวหรือ
ตั้งตัว
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พระราชด�ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานเกี่ยวกับหลักการทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(หนังสือพระมหำกษัตริย์นักพัฒนำ เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชำ, หน้ำ ๒๙)

  ๑.  โครงการสร ้ างถนนเข ้ าสู ่
หมู่บ้านห้วยมงคล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
โดยต�ารวจพลร่ม ค่ายนเรศวร ได้น�ารถบูลโดเซอร์ 
พระราชทานท�าการเกลี่ยพื้นผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
ขนาดใหญ่ให้เรียบ ประชาชนชาวห้วยมงคลมีถนน 
ใช้ในการเดินทางและน�าผลผลิตจากภายในหมู่บ้านออกสู่
ตลาดหัวหินเพื่อจ�าหน่ายได้อย่างสะดวก 

...การพัฒนาราษฎรในพื้นที่จะทรงมีวิธีของพระองค์ คือ  
การเสด็จฯ ไปในป่า บนเขา ตอนแรกจะเสด็จฯ  

แบบยังไม่ได้มีการตัดถนนเข้าไป พระองค์ต้องเสด็จฯ เข้าไปอย่างลำ�บาก  
เพราะว่าพระองค์ไม่ต้องการจะให้คนอื่นมาเอาเปรียบคน 

ข้างใน ในขณะที่เขายังไม่เข้มแข็งพอ พอพัฒนาให้เขาเข้มแข็งแลำ้ว  
เขาจะออกมาเอง คือ “ระเบิดจากข้างใน” 

๒. โครงการธนาคารข้าวตามพระราชด�าริ  
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
ทรงตั้ งพระราชหฤทัยท่ีจะให ้ประชาชนพึ่ งตนเอง  
โดยพระราชทานข้าวเปลือกจ�านวนหนึ่งแก่ผู ้ใหญ่บ้าน 
หลายหมู่บ้านเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นของกิจการธนาคารข้าว  
ทรงเห็นว่าการจัดสรรทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน 
ทีส่�าคญั ๆ  ภายในหมูบ้่านหรอืชุมชนจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ 
ในระยะยาว ทรงพยายามท�าทุกวิถีทางให้เกษตรกรมีข้าว 
พอกินและรู้จักประหยัด มีความสามัคคีเพื่อพัฒนาชุมชน 
ให้มีความเข้มแข็งมั่นคงต่อไป
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๓.แก้ปัญหาที่จุดเล็ก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถในการ
แก้ไขปัญหา ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้
ปัญหาของพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ (Micro) คือการแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า
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...ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออกเป็นอย่างนั้นต้องแก้ไข 
การปวดหัวก่อน เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้แบบ (Macro) นี้ 

เขาจะท�แบบรื้อทั้งหมด ฉันไม่เห็นด้วย อย่างบ้านคนอยู่ 
เราบอกบ้านนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ ไม่คุ้มที่จะซ่อม  

เอาตกลำงรื้อบ้านนี้ ระเบิดเลำย เราจะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่อยู่ 
วิธีท�ต้องค่อย ๆ ท� จะไประเบิดหมดไม่ได้...

 โครงการแก้มลิง “คลองมหาชัย	 -	 คลอง 
สนามชัย”	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร แก้ไขปัญหาการไหลของน�้าในล�าคลองเล็ก ๆ  
โดยด�าเนินการก่อสร้างประตูระบายน�้าชั่วคราว ปิดกั้นคลองต่าง ๆ  
จ�านวน ๑๐ แห่ง เพื่อบริหารจัดการน�้าในคลอง ให้สอดคล้อง 
กับระดับขึ้น-ลงของน�้าทะเล และต่อมาได้รื้อถอนประตูดังกล่าว 
เพ่ือก่อสร้างประตถูาวรแล้วเสรจ็ และปัจจุบนัยงัติดต้ังระบบอตัโนมตั ิ
ที่ประตูเพื่อบริหารจัดการน�้าให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภำพร่ำงฝีพระหัตถ์โครงกำรแก้มลิง

z 13

“หลักการทรงงาน”
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



๔.ท�าตามล�าดับขัน้
ในการทรงงานพระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งท่ีจ�าเป็นของประชาชน 
ทีสุ่ดก่อน ได้แก่ สาธารณสขุ เมือ่มร่ีางกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถ 
ท�าประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไปได้ จากนั้นจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐานและสิ่งจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน�้าเพื่อ
การเกษตร การอปุโภคบรโิภค ทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ท�าลาย
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ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมถงึการให้ความรูท้างวชิาการและเทคโนโลยท่ีีเรยีบง่าย เน้นการปรับใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ินท่ีราษฎร
สามารถน�าไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังพระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า 

...การพัฒนาประเทศจ�เป็นต้องท�ตามลำ�ดับขั้นต้องสร้างพื้นฐาน 
คือความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน  

ใช้วิธีการแลำะอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลำักวิชาการ  
เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรแลำะปฏิบัติได้แลำ้ว จึงค่อยสร้าง 

ค่อยเสริมความเจริญแลำะฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำ�ดับต่อไป  
หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียว

โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศแลำะของประชาชน  
โดยสอดคลำ้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลำในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น  

ซึ่งอารยประเทศก�ลำังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลำานี้…

z 15

“หลักการทรงงาน”
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



 การช่วยเหลำือสนับสนุนประชาชน ในการประกอบอาชีพแลำะ 
ตั้งตัวให้มีความพอกิน พอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งส�คัญ 

อย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพแลำะฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง  
ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงต่อไปโดยแน่นอน  

ส่วนการถือหลำักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำ�ดับ  
ด้วยความรอบคอบระมัดระวังแลำะประหยัดนั้น  

ก็เพื่อป้องกันความผิดพลำาดลำ้มเหลำว แลำะเพื่อให้บรรลำุผลำส�เร็จ 
ได้แน่นอนบริบูรณ์...

z16

ชุดเผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชด�าริ



 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ทั้ง ๖ แห่ง ทั่วประเทศ ระยะแรกจะทรงเตรียมพระองค์ 
ด้านข้อมูลและความรู้ที่จะทรงน�าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา  
โดยมีขั้นตอนในการด�าเนินงานตั้งแต่การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เช่น  
สภาพภมูปิระเทศ สภาพภมูอิากาศ แหล่งน�า้และการประกอบอาชพีก่อน  
จึงพระราชทานพระราชด�าริ ซึ่งการพัฒนานั้นต้องเป็นไปตามล�าดับ 
ขั้นตอน ความจ�าเป็นและประหยัด ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ประชาชน 
ที่สามารถพ่ึงตนเองได้ในที่สุด ควบคู ่ไปกับการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มี ๖ แห่ง ได้แก่
๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส
๓. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี
๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร
๕. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่
๖. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี

โทรสำรพระรำชทำนเรื่องดิน

z 17

“หลักการทรงงาน”
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



๕.ภูมิสังคม
การพัฒนาใด ๆ ต้องค�านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็น
อย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจน 
วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ดังพระราชด�ารัส  
ความตอนหนึ่งว่า
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...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์  
แลำะภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา  

คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได ้
เราต้องแนะน� เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริง ๆ  
แลำ้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลำักการของการพัฒนานี ้

ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สภาพ
ปัญหาจากการท�าลายป่า ในฤดูฝนจะมีการชะล้างเนื่องจาก 
น�้าเซาะจนเหลือแต่ หิน กรวด แก้ไขโดยการบริหารจัดการ 
แหล่งน�้าที่เป็นธารน�้าธรรมชาติ เขื่อนและฝายทดน�้าที่สร้างขึ้น  
รวมทั้งอ่างเก็บน�้า ๗ อ่าง ที่ตั้งอยู่ลดหลั่นกันไปตามระดับ
ความสูงและความลาดชันของพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขา ควบคู ่กับ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์
จากป่าได้อย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน

z 19
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๖.องค์รวมทรงมีวธิกีารมองปัญหาอย่างองค์รวมหรอืมองอย่างครบวงจร ในการทีจ่ะ 
พระราชทานพระราชด�าริเก่ียวกับโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงมอง 
เหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนและแนวทางแก้ไขอย่างเช่ือมโยง ดังเช่นกรณีของ  
“ทฤษฎีใหม่” ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรแนวทางหนึ่งท่ีพระองค์ทรงมองอย่าง 
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องค์รวม ตั้งแต่การถือครองที่ ดินโดยเฉลี่ย 
ของประชาชนคนไทย จะถอืครองทีด่นิประมาณ  
๑๐ - ๑๕ ไร่ มีการบริหารจัดการที่ดินและ 
แหล่งน�้า อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญในการ 
ประกอบอาชพี เมือ่มีน�า้ในการท�าการเกษตรแล้ว 
จะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น นอกจากนี้ยังต้องมี 
การจัดการการปลูกพืชหลากหลายชนิด ทั้งข้าว  
ไม้ผล พืชสวนครัว และเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถ 
ด�ารงชีวิตอยู่ได้ ด้วยการพึ่งพาตนเอง เมื่อพึ่งพา 
ตนเองได้แล้วต้องรู ้จักวิธีการหาตลาดรวมถึง 
การรวมกลุ่ม รวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  
เพ่ือพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจร ตามแนวพระราชด�าริเกษตรทฤษฎีใหม ่
ทั้ง ๓ ขั้น คือขั้นที่ ๑ พึ่งตนเอง, ขั้นที่ ๒ พึ่งพิงกัน และ ขั้นที่ ๓ พึ่งพาอาศัย
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๗.ไม่ติดต�าราการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  
มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลม และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคมจิตวิทยาแหล่งชุมชน คือ “ไม่ติดต�ารา” 
ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย

ชุดเผยแพร่องค์ควำมรู้
ตำมแนวพระรำชด�ำริ
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  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เป ็นการแก ้ ไขป ัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  

โดยในปี ๒๕๓๘ ได้ก่อสร้างประตูระบายน�้า “อุทกวิภาชประสิทธิ” 

ซึ่งเป็นนามพระราชทาน หมายถึงความสามารถแบ่งแยกน�้าจืดกับน�้าเค็ม

โดยการบริหารจัดการอย่างสมดุล ปิดกั้นน�้าเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในล�าน�้า 

และกักเก็บน�้าจืดไว้ใช้ในการเกษตรนับเป็นกลไกส�าคัญของการพัฒนา 

ด้านอื่น ๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ท้ังทางการเกษตร  

ในการท�านาข้าวและประมงซึ่งต้องใช้น�้าเค็ม เป็นการจัดการที่สมบูรณ์ 

แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนได้อย่างครบถ้วน อีกท้ังช่วยป้องกันน�้าท่วม

อีกด้วย
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“หลักการทรงงาน”
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



๘.ประหยัด	เรียบง่าย	ประโยชน์สูงสุดในเรื่องของความประหยัดนี้ ประชาชนชาวไทยทราบกันดีว่าเรื่อง 
ส่วนพระองค์ก็ทรงประหยดัมากดงัท่ีเราเคยเหน็ว่า หลอดยาสพีระทนต์นัน้ 
ทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไร หรือฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็น 
เวลานาน ดงัท่ีนายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชัิยพฒันา เคยเล่าว่า  

“กองงานในพระองค์โดยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ บอกว่า 
ปีหนึ่งพระองค์ เบิกดินสอ ๑๒ แท่ง เดือนละแท่ง 

ใช้จนกระทัง่กดุ ใครอย่าไปทิง้ของท่านนะ จะกริว้เลย 
ประหยัดทุกอย่าง เป็นต้นแบบทุกอย่าง ทุกอย่างนี้ 
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ชุดเผยแพร่องค์ควำมรู้
ตำมแนวพระรำชด�ำริ



 การท�าฝายชะลอความชุ ่ม ช้ืน  

(check dam) เป็นการใช้ภูมิปัญญาท่ีเรียบง่าย  

ประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่น  

เช่น กิ่งไม้ และท่อนไม้ล้ม ขนาบด้วยก้อนหินขนาด 

ต่าง ๆ ในล�าห้วย ในการก่อสร้างฝายชะลอน�้า 

แบบง่าย ๆ  เพือ่ชะลอการไหลของน�า้และดกัตะกอนไว้ 

ไม่ให้ไปทับถมด้านล่าง จึงช่วยทั้งเรื่องการสร้างความ 

ชุ่มชื้น อนุรักษ์ดิน และป้องกันไฟป่า นับเป็นการสร้าง

ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดโดยแท้จริง

...ควรพจิารณาสร้างฝายเกบ็กกัน�า้โดยสร้างเป็นฝายแบบง่าย ๆ 
เช่น ฝายหินทิ้งคลำุมด้วยตาข่าย แลำะฝายแบบชาวบ้าน 

โดยด�เนินการก่อสร้างเป็นช่วง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่พัฒนาป่าไม ้
ด้วยน�้าฝน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาป่าไม ้

ให้ได้ผลำอย่างสมบูรณ์ต่อไป...

มีค่าส�าหรับพระองค์หมด ทุกบาททุกสตางค์จะใช้อย่างระมัดระวัง จะสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ”  
ขณะเดียวกันการพัฒนาและการช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด  
ราษฎรสามารถท�าได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ มาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูง 
หรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนักแต่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังพระราชด�ารัสตอนหนึ่งว่า
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“หลักการทรงงาน”
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



๙.ท�าให้ง่ายด้วยพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว ท�าให ้ 
การคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงานการพัฒนาประเทศ 
ตามแนวพระราชด�าริด�าเนินไปได้โดยง่าย ไม่ยุ ่งยากซับซ้อน และ 
ที่ส�าคัญอย่างยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศ 
โดยส่วนรวม ตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนนั้น ๆ ทรงโปรด 
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ที่จะท�าสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย ท�าสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาต ิ
เป็นแนวทางนั่นเอง แต่การท�าสิ่งยากให้กลายเป็นง่ายนั้นเป็นของยาก ฉะนั้นค�าว่า “ท�าให้ง่าย” หรือ “Simplicity”	 
จึงเป็นหลักคิดส�าคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั่วประเทศ

 โครงการบ�าบัดน�้ า เสียบึงมักกะสัน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นการใช้ผักตบชวาซึ่งเป็น 
วัชพืชที่ต้องการก�าจัดอยู่แล้วมาดูดซับความสกปรก รวมทั้ง 
สารพิษจากน�้าเน่าเสีย โดยทรงเน้นให้ท�าการปรับปรุง 
อย ่างประหยัด และไม ่ก ่อให ้เกิดความเดือดร ้อนแก่ 
ประชาชนที่อาศัยอยู ่ริมบึง แนวพระราชด�ารินั้นทรงให้ 
ท�าง่าย ๆ โดยสูบน�้าจากคลองสามเสนเข้าบึงทางหนึ่ง  
และสูบน�้าออกจากคลองสามเสนอีกทางหนึ่ง ระยะห่างกัน  

๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร หรอืฝังท่อระบายน�า้ออกทางระบายน�า้ 
อโศก-ดินแดง โดยให้คงมีผักตบชวาอยู ่ ในบึงและ 
ท�าการตกแต่งให้ดีไว้บริเวณกลางบึงเพื่อกรองน�้าเสีย 
ซึ่งสามารถบ�าบัดน�้าเสียได้วันละ ๓๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐  
ลูกบาศก์เมตร แต่ถ้าจ�าเป็นต้องเก็บผักตบชวาขึ้นบ้าง 
เป็นครั้งคราวก็ให้น�าไปใช้ประโยชน์ เช่น ท�าปุ๋ยหมักหรือ
เชื้อเพลิง แต่อย่าน�าไปท�าอาหารสัตว์ เป็นต้น
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“หลักการทรงงาน”
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



๑๐.การมีส่วนร่วมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงน�า 
“ประชาพิจารณ์” มาใช้ในการบริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชน 
ประชาชน หรอืเจ้าหน้าทีทุ่กระดบัได้มาร่วมกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
เรื่องที่จะต้องค�านึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการ 
ของสาธารณชน ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า
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...ส�คัญที่สุดจะต้องหัดท�ใจให้กว้างขวาง  
หนักแน่น รู้จักฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ ์

จากผู้อื่น ฉลำาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลำาดนั้นแท้จริง 
คือ การระดมสติปัญญาแลำะประสบการณ์อันหลำากหลำาย  

มาอ�นวยการปฏิบัติบริหารงาน 
ให้ประสบความส�เร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง...

 “เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ” โครงการพัฒนาลุ่มน�้าป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดลพบุรี  
เป็นตัวอย่างของการท�าประชาพิจารณ์ตามแนวพระราชด�าริกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมีการประชุมหารือ 
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีท่ีจะมีการสร้างเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ ก ่อนท่ีจะมี 
การด�าเนินโครงการฯ และจากการท�าประชาพิจารณ์ ถามความคิดเห็นของประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี รวมท้ังรับทราบ 
ความเดือดร้อนและความต้องการเพิ่มเติม สรุปว่าผลกระทบจากการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หน่วยงานราชการ 
และผู้เก่ียวข้องได้ร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือราษฎรในเขต ๒ จังหวัด ท้ังทางด้านสาธารณูปโภค ด้านไฟฟ้า ถนน  
น�้าประปา ตลอดจนได้สร้างสิ่งอ�านวยความสะดวก ได้แก่ โรงเรียน วัด และสถานีอนามัย สถานีต�ารวจ ทดแทนของเดิม 
ให้แก่พื้นที่ชุมชนใหม่ พร้อมทั้งจัดการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ท้ังการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม 
ในครวัเรอืน เช่น สอนการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร การท�าดอกไม้จนัทน์และดอกไม้ประดษิฐ์จากเปลอืกข้าวโพด  
และการทอผ้าด้วยกี่กระตุก เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรจากการท่องเที่ยว
ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
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“หลักการทรงงาน”
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



๑๑.ประโยชน์ส่วนรวมการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชด�าริ 
การพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  
ทรงค�านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�าคัญ ดังพระราชด�ารัสความ
ตอนหนึ่งว่า
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...ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสลำะส่วนตัว 
เพื่อส่วนร่วมอันนี้ฟังจนเบื่อ อาจร�คาญด้วยซ�้าว่า  

ใครต่อใครมาก็บอกว่า ขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม  
อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแลำ้วส่วนตัวจะได้อะไร  

ขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว 
เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนร่วมที่จะอาศัยได้...

จากพระราชด�ารสัในสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี สรุปความตอนหนึ่งว่า “การพัฒนา 
ไม่ได้เป็นเรือ่งการเสียสละเพยีงอย่างเดยีว เป็นการท�าเพ่ือ
ตนเองด้วย เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่ด้วยกัน  
ถ้าเราอยูอ่ย่างสขุสบาย ในขณะทีค่นอ่ืนทุกข์ยาก เราย่อม
อยู่ไม่ได้ นักพัฒนาควรมีจิตสาธารณะ รักที่จะช่วยเหลือ 
ให้ผู้อื่นมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

(พระมหำกษัตริย์นักพัฒนำฯ, หน้ำ ๒๙)
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“หลักการทรงงาน”
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



  ๑.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา เดิมราษฎรถวายที่ดินเพื่อสร้างพระต�าหนัก แต่ไม่ได้สร้าง ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน 
พระราชด�าริให้จัดต้ังเป็นศูนย์เพื่อพัฒนาทางการเกษตร ที่ปัจจุบันคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิเพือ่ใช้ประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนในพืน้ที ่อนัจะเป็นประโยชน์มากกว่าทีจ่ะสร้างพระต�าหนกั นบัได้ว่า 
พระองค์ทรงสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง
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ชุดเผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชด�าริ



  ๒. โครงการเขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน  
ต�าบลคันโช้ง อ�าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นการ 
พัฒนาแหล่งน�้าเพ่ือช่วยเหลือราษฎรในฤดูแล้ง ส�าหรับ 
พื้นที่เพาะปลูกในลุ ่มน�้าแควน้อย และแหล่งน�้าเสริม 
ในพื้นที่ลุ ่มน�้าเจ้าพระยา รวมถึงช่วยบรรเทาอุทกภัย 
บริเวณพ้ืนที่ลุ ่มน�้าแควน้อยตอนล่าง ท�าให้ราษฎร 
ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอ�าเภอ 
วัดโบสถ์ อ�าเภอเมอืง และอ�าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณโุลก  
ตลอดจนตัวเมืองของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งประสบปัญหา
น�้าท่วมเป็นประจ�า ปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะ 
น�้าท่วม อีกท้ังน�้าในเขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดนได้ใช ้
ประโยชน์ทางการเกษตรและการประมง ส่งผลให้ราษฎร 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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๑๒.บริการรวมจุดเดียวการบริการรวมท่ีจุดเดียวเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ  
One Stop Services ท่ีเกิดข้ึนเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการ 
แผ่นดินของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ โดยทรงให้ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็นต้นแบบในการบริการรวม 
ที่จุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนท่ีจะมาขอใช้บริการ ซ่ึงเป็นการ 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยจะมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วม
ด�าเนินการและให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว ดังพระราชด�ารัส 
ความตอนหนึ่งว่า

ชุดเผยแพร่องค์ควำมรู้
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...กรม กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้าน 
ได้สามารถแลำกเปลำี่ยนความคิดเห็น ปรองดองกัน  

ประสานกัน ตามธรรมดาแต่ลำะฝ่ายต้องมีศูนย์ของตน  
แต่ว่าอาจจะมีงานถือว่าเป็นศูนย์ของตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวข้อง  
แลำะศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมก�ลำังทั้งหมด 

ของเจ้าหน้าที่ ทุกกรม กอง ทั้งในด้านเกษตรหรือ 
ในด้านสังคม ทั้งในด้านหางาน การส่งเสริมการศึกษามาอยู่กัน  

ก็หมายความว่าประชาชน ซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลำาย 
ก็สามารถที่จะมาดูส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชน

ก็มาอยู่พร้อมกันในที่เดียวกัน เหมือนกัน  
ซึ่งเป็นสองด้าน ก็หมายถึงว่า ที่ส�คัญปลำายทางคือ 

ประชาชน จะได้รับประโยชน์แลำะต้นทางของ 
ผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์...
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 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ทั้ง ๖ แห่ง มีแนวทางและวัตถุประสงค์ในการ 

   ด�าเนินงานดังนี้

  ๑) ท�าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย  
จนได้ผลส�าเร็จก่อนน�าไปขยายผลสู ่ เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไปได้น�าไปปฏิบัติในพื้นที่ตนเอง เพื่อเป็น
ตัวอย่างแห่งความส�าเร็จของการศึกษา และการพัฒนา

  ๒) การแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่าง 
นักวิชาการ นักปฏิบัติ และประชาชน น�าผลการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย ที่ได้ผลไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่จริง อีกทั้ง 
เป็นแหล่งผสมผสานวิชาการและการปฏิบัติ เป็นแหล่ง 
ความรู้ของราษฎร และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนถ่ายทอด 
ประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาระหวา่งคน ๓ กลุ่ม  
คือ นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ี ซ่ึงท�าหน้าที่พัฒนาส่งเสริม 
ให้ประชาชนน�าไปใช้ในการประกอบอาชีพ

  ๓) การพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  
เป็นตัวอย่างที่ดีของแนวความคิดแบบสหวิทยาการโดยวิธีการที่เรียบง่าย
และเหมาะสมกับพื้นที่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  ๔) การประสานงานระหว่างส่วนราชการ ศูนย์ศึกษา 
การพฒันาฯ ทกุแห่งเน้นการประสานงาน การประสานแผน และการจดัการ 
ระหว่างกรม กอง และส่วนราชการต่าง ๆ  เป็นการผสมผสานความร่วมมือ 
ร่วมใจกันท�างานเพื่อให้บริการประชาชน 
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  ๕) เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop services)  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีการศึกษาทดลอง และสาธิต ให้เห็นถึงความส�าเร็จของ 
การด�าเนินงานพร้อม ๆ กันในทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจน
การพัฒนาทางด้านสังคม และงานศิลปาชีพ ในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 
ที่มีชีวิต” ซึ่งผู ้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้ทุกเรื่องภายในศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาอนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารทิัง้ ๖ แห่ง โดยไม่ต้องเดนิทางไปตดิต่อหลายที่ 
และสามารถน�าความรูจ้ากศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ทีศ่กึษาได้ผลดแีล้วไปปรบัใช้ตาม
ความต้องการของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตต่อไป
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๑๓.ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ  
ทรงมองอย่างละเอียดถึงปัญหาธรรมชาติ หากเราต้องแก้ไขธรรมชาติ  
จะต้องใช้ธรรมชาติ โดย การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก อันเป็นการ 
ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติ หรือแม้กระทั่ง การปลูกป่า  
๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ได้แก่ ไม้เศรษฐกจิ ไม้ผล และไม้ฟืน นอกจาก
ได้ประโยชน์ตามช่ือของไม้แล้วยังช่วยรักษาความชุ่มช้ืนให้แก่พื้นดินด้วย 
เหน็ได้ว่าทรงเข้าใจธรรมชาต ิและมนษุย์อย่างเกือ้กลูกนั ท�าให้คนอยูร่่วม
กับป่าได้อย่างยั่งยืน
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  โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิต�าบลเขาชะงุม้ อ�าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุี  

ได้ด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริ ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ด้วยระบบ 

ภูเขาป่า คือการปลูกป่าบนยอดเขาซึ่งเน้นการปลูกไม้โตเร็วและมีเมล็ด 

เมื่อเจริญเติบโต เมล็ดของต้นไม้ก็จะร่วงหล่นตามธรรมชาติ เกิดเป็น 

ไม้ยืนต้นใหม่ เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องปลูก นอกจากนี้ยังมีการฟื ้นฟู

ดินปนกรวดด้วยการปลูกหญ้าแฝก ซ่ึงรากของหญ้าแฝกมีลักษณะ 

เป็นร่างแหสานกันแน่นหนาใต้พื้นดิน สามารถเจริญเติบโตในแนวดิ่ง 

ช่วยดูดซบัน�า้สร้างความชุม่ชืน้ในดนิ รากบางส่วนย่อยสลายไปตามธรรมชาต ิ

เป็นปุ๋ยให้แก่พืช ท�าให้ดินมีความร่วนซุยและมีความสมบูรณ์ข้ึน นับเป็น 

แนวพระราชด�าริในการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์
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๑๔.ใช้อธรรมปราบอธรรมทรงน�าความจริง ในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ 
ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวปฏิบัติท่ีส�าคัญในการแก้ปัญหาและ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะไม่ปกติเข้าสู่ระบบท่ีเป็นปกติ เช่น การ
บ�าบัดน�้าเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวาซ่ึงมีตามธรรมชาติและก่อปัญหา
ด้านการกีดขวางการไหลของน�้า ให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื ้อนในน�้า 
แต่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาด้านอ่ืน ๆ ได้อีก  
ดังพระราชด�ารัสความว่า “ใช้อธรรมปราบอธรรม”
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  การฟ้ืนฟสูภาพดนิเสือ่มโทรมโดยใช้ไม้ยคูาลปิตสั ในพืน้ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทราย อนัเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าริ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ดังพระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ ความตอนหนึ่งว่า

วิธีการนี้เปรียบเสมือน การใช้อธรรมปราบอธรรม ไม้ยูคาลิปตัส  

เป็นพืชที่ทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี ระบบรากมีความแข็งแรงและ 

หาอาหารได้เก่ง เมือ่น�ามาปลกูในสภาพดนิทีเ่ป็นทรายจดัและด้านล่างมสีภาพ 

แข็งเป็นดาน ก็สามารถเจริญเติบโตได้ เมื่อล�าต้นมีขนาดโตพอประมาณ  

ก็สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ จากนั้นให้ปลูกไม้ชนิดต่าง ๆ ทดแทนลงไป

...ต้นยูคาลำิปตัสให้ปลำูกในที่ที่ปลำูกอะไรไม่ได้ 
ถ้าปลำูกต้นไม้อื่นได้ ก็ไม่ควรปลำูกยูคาลำิปตัส...
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๑๕.ปลูกป่าในใจคนเป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดิน ด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์  
ท�าให้ต้องมีการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง  
เพ่ือประโยชน์ของตนเองแต่กลับสร้างความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อม  
ปัญหาความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้นในการที่จะฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติให้กลับคืนมา จะต้องปลูกจิตส�านึกในการรักผืนป่าให้แก่คน 
เสียก่อน ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า 

ชุดเผยแพร่องค์ควำมรู้
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...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลำูกต้นไม้ ลำงในใจคนเสียก่อน  
แลำ้วคนเหลำ่านั้นก็จะพากันปลำูกต้นไม ้

ลำงบนแผ่นดินแลำะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...

  บ้านสามขา อ�าเภอเสริมงาม จังหวัดล�าปาง  
มกีารเรยีนรูแ้ละอนรุกัษ์ป่าตามแนวพระราชด�าร ิโดยร่วมกนัสร้างฝาย 
ชะลอความชุ่มชื้น ส่งผลให้สภาพป่าได้ฟื้นคืนสู่ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์  
พื้นดินมีความชุ่มช้ืน น�้าตามล�าห้วยกลับมามีตลอดทั้งปี มีการจัด 
ระเบยีบใช้ประโยชน์ร่วมกนัของชมุชน เช่น ห้ามตัดไม้ในเขตป่าอนรุกัษ์  
การห้ามน�าสัตว์เลี้ยง วัว ควาย ข้ึนไปในเขตต้นน�้า ห้ามจับสัตว์น�้า 
ในเขตอนุรักษ์ มีการใช้ประโยชน์จากป่าเป็นแหล่งอาหารได้ เช่น  
เห็ด ผลไม้ป่า หน่อไม้ ผัก สมุนไพรต่าง ๆ ท�าแนวกันไฟยั่งยืน คือ  
สร้างเครือข่ายเพ่ือนบ้าน และเครือข่ายลุ่มน�้าจาง ให้เกิดกระบวน 
การคิดร่วมกันดูแลป่าต้นน�้าของตนเอง เมื่อป่าคืนความอุดมสมบูรณ์ สรรพชีวิตกลับมาสู่ป่า ชุมชนต่าง ๆ  จะมีทรัพยากร 
ธรรมชาติต้นทุนของท้องถิ่น และเรียนรู้การอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกัน
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๑๖.ขาดทุนคือก�าไร“....ขาดทุน คือ ก�าไร Our loss is our gain.. การเสียคือ การได้  
ประเทศชาตกิจ็ะก้าวหน้า และการทีค่นอยูด่มีสีขุนัน้ เป็นการนบัทีเ่ป็น
มูลค่าเงินไม่ได้...”
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จากพระราชด�ารัสดังกล่าว คือ หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทีม่ต่ีอพสกนกิรไทย “การให”้ และ “การเสยีสละ”	เป็นการกระท�าอนัมผีลเป็นก�าไร 
คือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้  
ดังพระราชด�ารัสที่ได้พระราชทานแก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทยท่ีเข้าเฝ้าฯ  
ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔  
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน ความตอนหนึ่งว่า

...ประเทศต่าง ๆ ในโลำก ในระยะ ๓ ปี มานี้ 
 คนที่ก่อตั้งประเทศที่มีหลำักทฤษฎีในอุดมคติ 

ที่ใช้ในการปกครองประเทศ ลำ้วนแต่  
ลำ่มสลำายลำงไปแลำ้ว เมืองไทยของเราจะสลำายลำงไป

หรือ เมืองไทยนับว่าอยู่ได้มาอย่างดี เมื่อประมาณ 
๑๐ วันก่อน มีชาวต่างประเทศมาขอพบ 

เพื่อขอโอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศ 
ว่าจะท�อย่างไร จึงได้แนะน�ว่าให้ปกครองแบบ

คนจน แบบที่ไม่ติดต�รามากเกินไป ท�อย่างสามัคคี 
มีเมตตากัน ก็จะอยู่ได้ตลำอด ไม่เหมือนกับ 
คนที่ท�ตามวิชาการ ที่เวลำาปิดต�ราแลำ้ว 
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ไม่รู้จะท�อย่างไร ลำงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกเริ่มใหม่ ถอยหลำังเข้าคลำอง  
ถ้าเราใช้ต�ราแบบอะลำุ้มอลำ่วยกันในที่สุดได้ก็เป็นการดี  

ให้โอวาทเขาไปว่าขาดทุนเป็นการได้ก�ไรของเรา นักเศรษฐศาสตร์คงค้านว่าไม่ใช่ 
แต่เราอธิบายได้ว่าถ้าเราท�อะไรที่เราเสีย แต่ในที่สุดเราเสียนั้น  

เป็นการได้ทางอ้อมตรงกับงานของรัฐบาลำโดยตรง เงินของรัฐบาลำ 
หรืออีกนัยหนึ่ง คือ เงินของประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดี  

กินดี ก็ต้องลำงทุน ต้องสร้างโครงการซึ่งต้องใช้เงินเป็นร้อย พัน หมื่นลำ้าน  
ถ้าท�ไป เป็นการจ่ายเงินของรัฐบาลำ แต่ในไม่ช้าประชาชนจะได้รับผลำ  

ราษฎรอยู่ดี กินดี ราษฎรได้ก�ไรไป ถ้าราษฎรมีรายได้  
รัฐบาลำก็เก็บภาษีได้สะดวก เพื่อให้รัฐบาลำได้ท�โครงการต่อไป เพื่อความก้าวหน้า

ของประเทศชาติ ถ้ารู้รัก สามัคคี รู้เสียสลำะ คือการได้ ประเทศชาติก็จะ
ก้าวหน้า แลำะการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลำค่าเงินไม่ได้...
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 เขื่อนต่าง ๆ ที่มีการลงทุนมาก แต่ผลที่ได้สู่ประชาชนในหลากหลายด้านเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
ยาวนาน เช่น เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน
พระราชด�าริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการเพื่อก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน บริเวณบ้านท่าด่าน ต�าบลหินตั้ง  
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน�้านครนายกที่เกิดเป็นประจ�า ด้วยระบบชลประทาน  
ที่จะช่วยควบคุมปริมาณน�้าไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ และยังสามารถช่วยราษฎรให้มีน�้าใช้ในการเกษตร การอุปโภคบริโภค 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว และสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรจากการเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีประชาชนเข้ามาพักผ่อน 
หย่อนใจ ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น เป็นการสร้างรายได้ท่ีคิดเป็นมูลค่าได้อย่างมหาศาล เนื่องจาก
ประชาชนได้ประโยชน์ มีอาชีพ มีรายได้ มีความสุขกายสุขใจ ครอบครัวอบอุ่น อันเป็นผลก�าไรที่คิดเป็นมูลค่าเงินไม่ได้  
ซึ่งตรงตามหลักการทรงงาน ขาดทุนคือก�าไร
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๑๗.การพึ่งตนเอง
การพฒันาตามแนวพระราชด�าร ิในเบือ้งต้นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
เพื่อให้ประชาชนมีความแข็งแรงพอที่จะด�ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไป
ก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อม
และสามารถ “พึ่งตนเองได”้ ในทีส่ดุ ดงัพระราชด�ารัสความตอนหนึง่ว่า
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...การช่วยเหลำือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพแลำะ 
ตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ ก่อนอื่นเป็นสิ่งส�คัญยิ่งยวด 

เพราะผู้มีอาชีพ แลำะฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้  
ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไป...

 ๑. โครงการตามพระราชประสงค์ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี  
เป็นการเริ่มต้นของการพึ่งพาตนเองและรวมกลุ ่มโดยสมาชิก โดยมีสหกรณ์เป็นแกนกลางในการบริหารจาก 
ประชาชนเอง ซึ่งสหกรณ์จะต้องมีข้อตกลงผูกพันกับองค์กรอื่นใด ซ่ึงรวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลด้วย หรือจะต้อง 
เพิ่มเงินลงทุน โดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกสหกรณ์ จะต้องกระท�าการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขท่ีมั่นใจได้ว่า  
สมาชกิจะยงัคงธ�ารงไว้ซึง่อ�านาจในการควบคมุสหกรณ์ตามแนวทางประชาธปิไตย และสหกรณ์ยงัคงด�ารงความเป็นอสิระ  
สมาชิกมีความมั่นคงและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีกลุ่มเป็นพี่เลี้ยงให้การสนับสนุนให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

  ๒. พลังงานทดแทน ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ซ่ึงเป็นวัสดุหรือสารอินทรีย์ท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงเป็นพลังงานได้ ชีวมวลนับรวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เศษไม้ ปลายไม้จากอุตสาหกรรมไม้  
ของเสยีจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร และของเสยีจากชุมชน หรอืกากจากกระบวนการผลติในอตุสาหกรรมการเกษตร  
แกลบ ชานอ้อย เศษไม้ กากปาล์ม กากมันส�าปะหลงั ซงัข้าวโพด กาบ กะลามะพร้าว และส่าเหล้าน�ามาผลติเป็นเชือ้เพลงิ
ชีวภาพ (Biofuel) เชื้อเพลิงไบโอแก๊ส (Biogass) เป็นพลังงานที่ได้จากมูลสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ เช่น วัว สุกร เป็นต้น  
ซ่ึงมีวิธีการท�าแบบง่าย เกษตรกรสามารถท�าใช้เองเมื่อผ่านกระบวนการแล้ว จะผลิตเป็นก๊าซหุงต้มใช้ในครัวเรือน  
ลดค่าใช้จ่ายท�าให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
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๑๘.พออยู่พอกิน
การพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรท้ังหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิต 
เริ่มจากการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนทุกหมู ่เหล่า 
ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎร
ด้วยพระองค์เอง จงึทรงสามารถเข้าพระราชหฤทยัในสภาพปัญหาได้อย่าง 
ลึกซึ้งว่ามีเหตุผลมากมายที่ท�าให้ราษฎรตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญ  
จากนั้นได้พระราชทานความช่วยเหลือให้พสกนิกรมีความกินดีอยู ่ดี  
มชีวิีตอยูใ่นชัน้ “พออยูพ่อกนิ” ก่อน แล้วจงึขยบัขยายให้มขีีดสมรรถนะ
ที่ก้าวหน้าต่อไป
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...ถ้าโครงการดี ในไม่ช้าประชาชนก็ได้ก�ไร 
จะได้ผลำ ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ไป...

 นายเรือน แก้วมาเรือน เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตร 
ผสมผสาน จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร ้อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกผักเป็นอาชีพหลัก 
ท�างานก่อสร้างเป็นอาชีพเสริม เพื่อหารายได้ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 
และใช้หนี้สิน ในช่วงที่พืชผักราคาตกต�่า ได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองมาด�าเนิน 
ตามแนวพระราชด�าริ โดยท�าการเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชผัก 
ตามฤดูกาลหลายชนิดไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือแบ่งปันและขายเป็น 
รายได้เสริม จากอดตีท่ีมรีายได้ไม่พอกบัรายจ่าย มหีนีส้นิมากมายชีวติไม่เคย
มีความสุขเลย ทุกวันน้ีมีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย มีเงินเหลือเก็บทุกวัน 
แม้จะน้อยนิดแต่ก็มีเหลือ นายเรือน แก้วมาเรือน กล่าวว่า “ช่วงเวลา 
ทีเ่หลอือยูม่คีวามสขุมาก ถึงแม้เป็นความส�าเรจ็อนัน้อยนดิ แต่ส�าหรบัเขา 
และครอบครัว ไม่เคยเจอและได้รับความสุขอย่างนี้มาก่อนเลย...”

ในการพัฒนานั้น หากมองในภาพรวมของประเทศมิใช่งานเล็กน้อยแต่ต้องใช้ความคิดและก�าลังของคนทั้งชาต ิ
ร่วมกันจึงจะบรรลุผลส�าเร็จ ด้วยพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงท�าให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า 
แนวพระราชด�ารินั้น “เรียบง่าย	ปฏิบัติได้ผล” เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า
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๑๙.เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช
ด�ารัสช้ีแนะแนวทางการด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด 
นานกว่า ๔๐ ปี ตัง้แต่ก่อนเกดิวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ และเมือ่ภายหลงั
ได้ทรงย�้าแนวทางการแก้ไข เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด�ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ดังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้ดังนี้
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 เศรษฐกิจพอเพียงสามารถพิสูจน์ 

แล้วว่าปฏิบัติได้จริง ท�าให้ชีวิตมีความมั่นคงและ 

ยั่งยืน ซึ่งมีตัวอย่างมากมาย แบ่งตามประเภทต่าง ๆ  

มกีระจายอยูท่ัว่ประเทศ ทัง้ประชาชน เกษตรกร ชุมชน  

ธรุกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ  

ซึ่งด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข  

ท�าให้ชีวิตมีสมดุลและยั่งยืน ประชาชนมีความเข้มแข็ง

และประเทศชาติมีความมั่นคง

...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางด�รงอยู่แลำะปฏิบัติตนของประชาชน 
ในทุกระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาแลำะบริหารประเทศ 

ให้ด�เนินไปในทางสายกลำาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทัน 
ต่อโลำกยุคโลำกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลำ  

รวมถึงความจ�เป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลำกระทบใด ๆ  
อันเกิดจากการเปลำี่ยนแปลำงทั้งภายนอกแลำะภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้  

ความรอบคอบ แลำะความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน�วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนแลำะ
การด�เนินการทุกขั้นตอน แลำะขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี แลำะนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส�นึกในคุณธรรม  
ความซื่อสัตย์ สุจริต แลำะให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด�เนินชีวิตด้วยความอดทน  

ความเพียร มีสติปัญญา แลำะความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลำแลำะพร้อมต่อการรองรับ 
การเปลำี่ยนแปลำงอย่างรวดเร็ว แลำะกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม  

สิ่งแวดลำ้อม แลำะวัฒนธรรมจากโลำกภายนอกได้เป็นอย่างดี….
ทางสายกลาง

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม
สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

เงื่อนไข ความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไข คุณธรรม
(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน)
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๒๐.ความซ่ือสัตย์	สุจริต	จริงใจต่อกัน
... คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง  
ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน ์
ส่วนรวมที่ส�คัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตแลำะ 

ความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะท�งานส�คัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณ  
เป็นประโยชน์แท้จริงได้ส�เร็จ...

พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๒๒
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... ผู้ที่มีความสุจริตแลำะบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย
ก็ย่อมท�ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ มากกว่าผู้มีความรู้มาก 

แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...

  จากบทความของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เขียนไว้ในหนังสือ ตามรอย 
เบื้องพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ความว่า จิตใจของมนุษย์สมัยนี้รกรุงรัง 
ไปด้วยกิเลสตัณหา เต็มไปด้วยอธรรม โดยเฉพาะสังคมยุคนี้เป็นสังคมที่ค่อนข้างยุ่งเหยิงมาก ความไม่ถูกต้อง  
ความบกพร่องต่าง ๆ มีอย่างมากมาย จึงควรขจัดอธรรมออกไปเสียก่อนสัก ๕ ประการ คือ หลง โลภ โง่ โกง กัด

ค�าแรก คือ	“หลง”
เวลานี้เราหลงกระแสมาก หลงฝรั่ง หลงโลกาภิวัตน์ หลงความฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ที่เห็นทั่วไปในสังคม หลงวัตถุนิยม  

หลงนิยม การพัฒนาต่าง ๆ แม้กระทั่งแนวทางการเมืองของฝรั่ง ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขจัดความหลงต่าง ๆ เหล่านั้น แม้แต่นายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ 

พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๓๓
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ยังได้กล่าวยกย่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานว่า นอกจากจะใช้ได้กับ
ประเทศไทยแล้ว ยงัเป็นทางออกของชาวโลกอกีด้วย เพราะสงัคมบรโิภคก�าลงัท�าลายล้างหมดทกุส่ิงทกุอย่าง ผมคดิว่า 
เราบริโภคกันอย่างมโหฬารจนกระทั่งทรัพยากรธรรมชาติไม่สามารถจะแบกรับได้ เวลานี้ก�าลังมีสงครามแย่งพลังงาน 
กันแล้ว ในอนาคตจะแย่งน�้า แย่งอาหาร เพราะว่าทรัพยากรในโลกนี้มีไม่พอที่จะเลี้ยงเรา เมื่อบริโภคเสร็จเราก็จะเหวี่ยง
ขยะกลับเข้าไปในทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวเราท่ีป้อนวัตถุดิบให้ เราท�าร้ายโลกถึง ๒ เท่า พอวัตถุนิยมเข้ามา
ครอบง�าเราจึงเกิดความโลภขึ้น

ค�าที่ ๒ คือ “โลภ”
ทุกคนอยากกอบโกย มีรถคันเดียวไม่พอต้องมี ๒ คัน ต้องการมีเสื้อผ้าเต็มตู้ มีของแพง ๆ ใช้ ดังนั้น เราจึงต้อง 

ขจัดความโลภจะผลักดันให้เราเกิดความอยากเกินเหตุและผลสุดท้ายจะน�าเราไปสู่การคดโกง แย่งชิงทรัพยากร สะสม
เกินความต้องการ ผลสุดท้ายทรัพยากรก็มีไม่พอบริโภค มนุษยชาติก็ประสบกับความพินาศ

ค�าที่ ๓ คือ “โง่”
ท�าให้ไม่รับรู ้ข้อมูลข่าวสาร เวลานี้ใครจะลืออะไรไป 

ก็เชื่อกันเป็นจริงเป็นจังวุ ่นวายกันไปหมด ไม่ใช้สติปัญญา
ไตร่ตรองข่าวสาร ใครพูดอย่างไรเราก็เช่ือ รับข่าวเท็จเราก็เช่ือ  
สติปัญญาไม่เคยถูกน�ามาใช้ ไม่มีการกรองข่าวสารต่าง ๆ  
ถกูหลอก ถกูลวง ถกูใช้เป็นเครือ่งมอืของคนทีฉ่ลาดกว่า รวยกว่า
อย่างน่าเศร้า
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ค�าที่ ๔ คือ “โกง”
การคอร์รัปชั่นท�าให้ชาติล่มจมเห็นเป็นข่าวคราวกันอยู่ทุกวัน เป็นสิ่งที่ท�าลายชาติบ้านเมือง คะแนนของ 

ประเทศเราก็อยู่ระดับท้ายๆ เจริญขึ้น รวยขึ้น แต่จิตใจลงต�่า คดโกงกันอย่างไม่มีความละอายต่อบาป โรคร้ายนี ้
ลามไปสู่เยาวชน เด็ก อนาคตของชาติอย่างน่าเศร้าที่สุด

ค�าที่ ๕ คือ “กัด”
ขัดแย้งกัน ทะเลาะกัน วิวาทกันอย่างไม่มีเหตุมีผล เอาชนะกันอย่างไม่ค�านึงถึงความเสียหายต่อชาติบ้านเมือง  

ทุกวงการท�าลายล้างกันอย่างไม่ค�านึงถึงศีลธรรม นึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนส่วนกลุ่มเท่านั้น เพราะฉะนั้นต้องขจัด 
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ให้หมดเสียก่อน
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๒๑.ท�างานอย่างมีความสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมส�าราญและทรงมีความสุข
ทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยมีพระราชด�ารัสครั้งหนึ่งความว่า

 ทรงท�าประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น จนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริถึง ๔,๕๙๖ โครงการ  
(กันยายน ๒๕๕๘) ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพราะทรงงานอย่างมีความสุข เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน

...ท�งานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้  
นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการท�ประโยชน์ให้กับผู้อื่น...
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๒๒.ความเพียร	:	พระมหาชนก
จากพระราชนิพนธ์พระมหาชนก พระองค์ทรงใช้เวลาค่อนข้างนาน
ในการประดิษฐ์ ท�าให้ภาพเข้าใจง่าย และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพ
สังคมปัจจุบัน อีกทั้งภาพประกอบและคติธรรมต่าง ๆ ได้ส่งเสริม 
ให้หนงัสอืเล่มนีม้คีวามศกัดิส์ทิธิท์ีห่ากคนไทยน้อมรบัมาศกึษาวเิคราะห์ 
และปฏบัิตติามรอยพระมหาชนก กษตัรย์ิผูเ้พยีรพยายามแม้จะไม่เห็นฝ่ัง  
กย็งัว่ายน�า้ต่อไปเพราะถ้าไม่เพยีรว่ายน�า้ต่อไปกจ็ะตกเป็นอาหาร ปู ปลา  
และไม่ได้พบกับเทวดาท่ีมาช่วยเหลือมิให้จมน�้าไป เช่นเดียวกันกับ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ท่ีทรงรเิริม่ท�าโครงการต่าง ๆ  ในระยะแรก  
ที่ไม่มีความพร้อมในการท�างานมากนัก จะทรงใช้พระราชทรัพย์ 
ส่วนพระองค์ท้ังสิ้น แต่พระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัย มุ่งมั่นพัฒนา 
บ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขสืบมา

 การแก้ไขปัญหาต้องมีความอดทน ผลส�าเร็จที่เกิดขึ้น 
ต้องใช้เวลานานกว่า ๑๐ ปี เช่น โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าร ิใช้เวลากว่า ๓๐ ปี จงึสามารถขยายผลและเกดิประโยชน์ 
แก่ราษฎรได้ เข่ือนต่าง ๆ ใช้เวลาในการสร้างนานและลงทุนสูงกว่าจะเกิด 
ประโยชน์ให้เห็นได้จริง การท�าไบโอดีเซล กว่าจะทดลอง ทดสอบการใช้งาน 
มาตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ จนถึงปี ๒๕๔๕ จึงน�ามาใช้ได้จริง ความเพียรพยายาม 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรหลุดพ้นจากความยากจน มีชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงภายใต้ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดมา
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๒๓.รู้	รัก	สามัคคีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ารัสในเรื่อง “รู้	รัก	สามัคคี”	
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นค�าสามค�า ที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง  
พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

รู ้ : การที่เราจะลงมือท�าสิ่งใดนั้น จะต้องรู ้เสียก่อน  
รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหา

รัก : คือความรัก เมื่อเรารู ้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว 
จะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้น ๆ

สามัคค ี: การท่ีจะลงมือปฏิบัตินั้น ควรค�านึงเสมอว่า เราจะ
ท�างานคนเดียวไม่ได้ ต้องท�างานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ 
จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
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