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     หนังสือหลักการทรงงาน ฉบับการ์ตูน “ตามรอย ขุมทรัพย์ทะลุมิติ” ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ. หรือส�านักงาน กปร. ได้จัดท�าขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้
แนวพระราชด�าริและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีได้พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยได้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่มีกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดของ
ประเทศไทยซึ่งปัจจุบันปี 2556 มีถึง 2447 โครงการ ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่
มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดย ส�านักงาน กปร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือหลักการทรงงานฉบับการ์ตูน “ตามรอย 
ขุมทรัพย์ทะลุมิติ” เล่มนี้ จะสามารถเผยแพร่พระราชด�าริและหลักการทรงงานที่เป็นประโยชน์ไปสู่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น
      หนังสือ หลักการทรงงาน ฉบับการ์ตูน “ตามรอย ขุมทรัพย์ทะลุมิติ”  ใช้การ์ตูนบอกเล่าเรื่องราวการ 
ผจญภัยของเด็กชายปั้น ผู้ที่ไม่ค่อยมีจะวินัยและความรับผิดชอบเท่าที่ควร. พ่อแม่ต้องคอยชี้แนะและห้ามปรามใน
แทบจะทุกๆเรื่อง ปั้นเองก็เบื่อหน่ายจึงต้องการแสดงความสามารถว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่แล้วเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกดุว่าอีก 
และแล้ว.....การผจญภัยก็เริ่มขึ้น  เมื่อปั้นพลัดหลงเข้าไปในห้องสมุดแห่งหนึ่ง  แล้วโดนหนังสือบนชั้นหล่นใส่จนท่วม  
มิดศรีษะ มีหนังสือเหลืออยู่บนชั้นเพียงเล่มเดียว แต่เพราะหนังสือเล่มส�าคัญนี้เอง ที่จะน�าพาปั้นไปสู่ความรู้ใหม่ๆ ที่
ท�าให้เขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง 
     ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น ปั้นไปพบกับอะไร มีเหตุการณ์อะไรที่น่าตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหน ถึงขนาดที่ท�าให้เด็กชาย
ปั้นผู้น่าเบื่อหน่าย กลายเป็นเด็กชายปั้นที่น่ารัก เขามีความสุขมากขึ้น มีสาระ มีเหตุผล เข้าใจคุณค่าของตนเอง
และสรรพสิ่งรอบตัวได้อย่างไร
     ด้วยพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมอบความรัก ความปราถนาดีแด่พสกนิกรของ
พระองค์ ด้วยการคิดค้นหาวิธีช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงมีหลักในการทรงงานที่ถูกต้องตรง
กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้
อย่างไร ขอเชิญร่วมเดินทางไปกับเด็กชายปั้น เพื่อค้นหาค�าตอบได้ในบัดนี้ เพื่อน�าไปเป็นแบบอย่างในการด�าเนิน
ชีวิตอันจะส่งผลดีต่อไปในอนาคต

ส�านักงาน กปร. 

เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
รองเลขาธิการ กปร.นายโกวิทย์ เพ่งวาณิช

รองเลขาธิการ กปร. หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์
รองเลขาธิการ กปร. นางสุวรรณา พาศิริ

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ นายดนุชา สินธวานนท์
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา นายลลิต ถนอมสิงห์
ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์ นายอนันต์ ทองประชุม

ผู้อ�านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์โครงการฯ นางศศิพร ปาณิกบุตร
ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร นางสาวศีต์กร ตันก�าแหง

นางสาวอภิญญา แก้วเปรมกุศล
นางวิไล หมอกอรุณ
นางกุญชัชญา ทองค�า
นางสาวสุธิดา พรรณคงษ์
นางสาวณัฐฤดี แสนทวีสุข
นางสาวกฤติกา ปานเขียว
นายโชคชัย อุ่นใจ
นางสาววิชุพร สายค�าทอน

นายจักรพันธ์ ด�าข�า
นางสาวสุชาดา ศรีจงใจ
นางสาวประภาพร ซื่อสัตย์
นายธีร์รัฐ พิริยศรีธนกุล
นางสาวประทีป ศรีด�า
นางสาวพัฒน์ธชา ทองสกุล

นายวิชาญ ธีระสืบสกุล
นางเบญจรัตน์ อัครพลวงศ์
นางสาวมทิรา ภัคทิพวดี
นายทวีศักดิ์ แป้นคุ้มญาติ
นายพิสิทธิ์ วิเชียรทศพร
นางสาววชิราภรณ์ ณ ศรีโต
นายพลวรรธน์ สายะเสวี
นางสาวรัตนา เข็มพงษ์
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อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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โทร. 0-2447-8500-6 www.rdpb.go.th
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ผู้บริหารบริษัท
เอกชนแห่งหนึ่ง ใจเย็น 

รักครอบครัว

เด็กชาย วัย 9 ขวบ
มีความซุกซน อยากรู้
อยากเห็น กล้าหาญ

Working Women 
น่ารัก สดใส มีความ
มั่นใจในตัวเองสูง รักลูก 
แต่ก็ชอบบังคับลูกด้วย

หนังสือวิเศษ บินได้ พูด
ได้ มีพลังล�าแสงวิเศษ

สามารถใช้ได้ในยามจ�าเป็น 
มีนิสัยกวน ขี้เล่น ตลก 

สนุกสนาน

น้องปั้นวัยหนุ่ม เป็น
หนุ่มทันสมัย หล่อ 

เท่ห์ ฉลาด 
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น้องปั้น เช้าแล้วลูก.... 
ตื่นได้แล้ว!

เร็วๆเข้าลูก.......  
ลุกได้แล้ว ขออีก 5 นาที

นะคร๊าาาาป...

ไม่ได้แล้ว!! นี่ 5 นาทีมาหลาย
รอบแล้ว ลุกเดี๋ยวนี้น๊ะ.....!!

คราวนี้ 5 นาที 
สุดท้ายจริงๆ 
นะคร้าป

ไม่ได้!!
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หึ!

อ่าว น้องปั้น ไปไหน
แล้วลูก??

อยู่นี่คร้าบบบ...

อ้าว ไปท�าอะไร
ตรงนั้น ล่ะลูก

........

ไปอาบน�้าเดี๋ยวนี้นะ!  
สายแล้ว 

คร๊าาาาป..

ลองซักหน่อยดีกว่า 
อิอิ

อะ แฮ่ม!

แอบเอาของพ่อมาใช้อีกแล้วนะ 
เป็นเด็กเป็นเล็ก

ผมโตแล้ว 
นะครับ !!!
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อ้าว สองพ่อลูกมัวท�าอะไร
กันอยู่ รีบไปได้แล้ว ว ว ว

คร๊าาปป..

ลูก! มาทางนี้!

เดินเร็วๆหน่อย!

มานี่! อย่าเถลไถล!  
อย่าแตะอะไรนะ ตามแม่มา!

ได้ยินไหม?!

นี่! ห้ามหยิบ!

อุ๊ย..
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ผมโตแล้วนะครับแม่ 
ผมดูแลตัวเองได้!

พูดแบบนี้อีกแล้วนะ 
ท�าไมไม่ฟังแม่บ้างนะ ลูกคนนี้

อุ๊ย ของลดราคา

พ่อ! มาช่วย 
แม่เลือกหน่อย!!

ไปหาซื้อน�้ามาอวดแม่ดีกว่า 
จะได้เชื่อว่าเราดูแลตัวเองได้
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หวา...
....เอ๋??
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อ้าว...ไม่ตกใจเหรอ
โธ่เอ้ย...

นึกว่าอะไร

ก็แค่ของเล่นใส่ถ่าน

ฉันไม่ใช่ของเล่นนะ
เจ้าเด็กน้อย!!! 

ฉันคือผู้วิเศษที่สามารถท�าให้
เจ้าสมปรารถนาได้

และฉันก็รู้ด้วยว่า
เจ้าต้องการอะไร

มีอะไรสนุกๆ
ให้เล่นบ้างน้าาาาา

นี่!!! ไม่ฟังฉันหน่อยเหรอ



20 21

ฉันรู้นะว่าเธอน่ะ ชื่อปั้น

และเธอมีความปรารถนา 
ที่จะเป็นผู้ใหญ่ในเร็ววัน

นายรู้ได้ยังไง?

หึหึ ก็บอกแล้ว 
ว่าฉันคือหนังสือวิเศษ

น่าสนุกดีนี่! 
ที่พูดนี่นายท�าได้จริงเหรอ?

หึหึ เตรียมตัวได้เลย 
นี่คือบทเรียน บทแรกของเจ้า!
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เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย..?

เจ้าหนูมาท�าอะไร 
ที่นี่?
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โห คุณน้า  
หลุดมาจากยุคไหนเนี่ย?

เจ้าหนู...เธอคงไม่รู้สินะ 
ว่าฉันคือใคร หึหึ

ชื่อของฉันก็คือ  
สุริยัน..น

ฉันคือทายาทรุ่นที่ 7 
แห่งตระกูลนักปีนเขาที่เก่งที่สุด 

ในเมืองนี้!!! ฮ่าๆๆ

ซึ่งใครๆ 
ก็รู้จักดีในนาม 

ทายาทรุ่นสุดท้าย 
นักปีนเขา
ผู้เลื่องชื่อ



26 27

แล้วเจ้าหนูมาท�าอะไรแถวนี้ 
ที่นี่มันอันตรายนะ

ผมอยากเป็นผู้ใหญ่ครับ 
อยากแสดงให้พ่อกับแม่เห็นว่าผมโตแล้ว 

ดูแลตัวเองได้!!!

ขอผมไปปีนเขากับคุณน้า 
ด้วยคนนะครับ

ผมจะเอาไปอวดพ่อกับแม่

นะครับ นะๆ..

โนๆๆๆๆ 
เจ้าหนู.... 

แต่มันอันตราย 
เกินไปนะ

เจ้ายังเด็ก 
ไปไม่ได้หรอก..

อ้าว! เจ้าหนู ไปไหนแล้ว!!
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อยู่นี่ฮะ

เจ้าหนู!!!

คุณน้า ท�าอะไรอยู่ครับ 
ผมรอข้างบนนานแล้วนะ

ไม่เอาดีกว่า
ฉันไม่ไปแล้ว

 ....
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ที่จริงแล้วฉันปีนเขาไม่เป็น 
แต่ทุกคนในเมืองไม่มีใครรู้ว่าทายาท
นักปีนเขาคนนี้ ไม่เคยปีนเขามาก่อน

ทุกคนรู้จักปู่ฉัน พ่อฉัน 
และก็นึกว่ายังไงฉันก็ต้องเก่งเหมือน

บรรพบุรุษ ไม่มีใครสอนฉัน
ฉันเลยไม่คิดจะปีนเขา

ตั้งแต่ไหนแต่ไร

คุณน้าไม่มีความพยายาม หวังแต่พึ่ง
คนโน้นคนนี้ พอท�าไม่ได้แล้ว

ก็โทษคนอื่น

ผมไม่เห็นต้องพึ่งคุณน้าก็ได้
ผมจะไปของผมเอง

ลาก่อนนะครับ

จะดีเหรอ...
เราไปพูดกับเค้าอย่างนั้น

ฉันรู้แต่ว่า
ฉันไม่รอหวังพึ่งคนอื่น

ต้องพึ่งตัวเอง!!!
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นี่เป็นผลจากที่ฉันเพียร
ฝึกแส้ทุกวัน ได้ใช้งานก็

วันนี้แหล่ะ

ขอบคุณนะครับ

ที่จริงฉันต้องขอบคุณเธอมากกว่าที่
ท�าให้ฉันคิดได้ ท�าให้พยายาม
ปีนตามเธอขึ้นมาสูงขนาดนี้

อุ๊ย
กางเกงเป้าขาดดดด

ก็ทางเมื่อกี้
มันขึ้นยากนี่นา

ฮ่าๆๆๆๆ
...
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จริงสิ..

ลายแทงนี้ตกทอดมาจาก 
บรรพบุรุษของฉัน

เอาล่ะ ฉันให้เธอ

มันจะน�าพาเธอไปสู่ สิ่งที่เธอต้องการ
ได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอะไร

ว้าว! ขอบคุณครับ

ในที่สุดฉันได้สิ่งที่ฉัน 
ต้องการแล้ว

เพราะเธอแท้ๆที่ช่วยเอาไว้..
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1. การใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ เท่าที่
จ�าเป็นแก่การมีชีวิต

3. มีก�าลังที่สมบูรณ์

2. ส่งเสริม ช่วยเหลือ เกื้อหนุน

5. ความสามารถในการด�ารงตนอยู่ได้
อย่างอิสระ มั่นคง สมบูรณ์ 

4. ท�าให้เจริญ

นี่ใช่ไหมเส้นทางที่จะท�าให้ฉัน 
ได้เป็นผู้ใหญ่อย่างที่ตั้งใจ

เอาล่ะ!!!

ไปกันเลย!!!

แนวนอน แนวตั้ง



38 39

1. ความมานะบากบั่น 3. ความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหว

2. ไม่ยอมแพ้

5. ฉลาดรอบรู้

4. ความเชื่อว่าเป็นไปได้

1. หาทางออกให้กับความยุ่งยากที่เกิดขึ้น 3. มุ่งมั่นท�างานอย่างมีเหตุผล

2. แก้ปัญหาอย่างจริงจัง

5. ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา

4. เริ่มที่ส่วนย่อยก่อนขยายต่อไป

แนวนอน แนวตั้ง แนวนอน แนวตั้ง
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การพึ่งตนเอง
 “...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกิน
พอใช้ก่อนอื่นเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งยวดเพราะผู้มีอาชีพ และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ ย่อม
สามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไป...” พระราชด�ารัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระมหาชนกแม้ไม่เห็นฝั่งก็ยังมุ่งมั่นว่ายน�้าต่อไป
เปรียบได้กับโครงการต่างๆ ที่แม้ไม่มีความพร้อมมากนัก

แต่พระองค์ก็มิได้ย่อท้อ
ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข

เฉลย เฉลย



42 43

ทรงเปรียบการปวดหัวแล้วท�าให้คิดอะไรไม่ออก
จึงต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้

หรือถ้าบ้านผุก็ซ่อมไม่ใช่รื้อระเบิดทั้งหลัง

เฉลย
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เมืองนี้ไม่มีใครสนใจใคร 
เลยเหรอนี่
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คุณน้าครับ ให้ผมช่วยไหมครับ?

ขอบคุณมากนะ

คุณน้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับ 
ดูสีหน้าไม่ค่อยสบายเลย ฉันเดินหางาน 

อยู่น่ะ
นี่ก็ไปสมัครมาหลายที่แล้ว 

ไม่มีใครรับเลย

อืม..ผู้ชายคนนี้ เป็นคนดี 
คนขยันแต่ขาดโอกาสสินะ

ต้องช่วยซักหน่อยแล้ว

โอ..!! เรามีหวังแล้ว

คุณน้า!! รอผมด้วยฮะ!
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ที่นี่สินะ

ฉันจะมี 
อาชีพใหม่ 
เพื่อให้ยืนได้ 
ด้วยตัวเอง

ก่อนอื่นก็ต้องเริ่มจาก 
หาความรู้ให้ตัวเองก่อน
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ฉันเลือกสิ่งที่ดีที่สุด 
มาท�าอาหารชั้นเลิศ 

เพื่อทุกคน
ฉันมั่นใจว่าวันนี้ 
ต้องไปได้สวยแน่ๆ

สวัสดีครับทุกคน ร้านของผม 
เพิ่งเปิดวันนี้ เชิญเข้ามาแวะชิม 
และอุดหนุนกันหน่อยนะคร้าบ ไม่มีลูกค้าเลย..

โอ๊ะ ลาภลอย ไม่ๆๆ เราต้องซื่อสัตย์สุจริต

คุณคร้าบบ  
ท�ากระเป๋าเงินตกไว้

โอ้! 
ขอบคุณ 
มากเลย 
นะครับ

คุณเป็นกุ๊ก 
ที่อยู่ร้านตรงนั้นนี่ 

ร้านของคุณ 
เหรอครับ?
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เพื่อเป็นการตอบแทน 
เดี๋ยวผมชวนเพื่อนๆ 

มาทานอาหารร้านคุณดีกว่า

ขอบคุณนะครับ

กุ๊กอยู่ไหน? ขอดูเมนู 
หน่อยคร้าบ ยินดีต้อนรับครับ 

รอสักครู่นะคร้าบบ

ข้าวผัดกุญเชียงที่สั่งครับ

น่าทานจัง 
จะทาน 
แล้วนะ!!!

ผมอยากให้ลูกค้าทุกคน มีความสุข
ที่ได้ทาน จึงเลือกวัตถุดิบ 
ที่ดีที่สุดมาท�าอาหารที่ร้าน การเสาะหาวัตถุดิบที่ยากเย็น 

อาจจะเรียกว่าขาดทุนก็ได้ 
แต่ผมคิดว่ายังไงก็ได้ก�าไร

เพราะความสุขที่ลูกค้า 
ได้รับของที่มีประโยชน์ที่สุด 

เท่าที่ผมจะหาได้

ส�าหรับผมแล้วมีค่ามากมายนัก 
ผมจึงตั้งใจท�างานด้วยความสุข

 ไม่เบียดเบียนใคร
ให้เดือดร้อน
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นี่เธอๆ ไปกินร้านนั้นกันมั๊ย 
ที่ลงคอลัมน์พากินในนิตยสารน่ะ

อาหารอร่อย เจ้าของร้านใจหล่อมาก 

ลองไปอุดหนุนกันเถอะ

พี่ชาย เอาผัดซีอิ๊วสอง 
กุ้งทอดกระเทียมหนึ่ง

ทางนี้ขอ 
ผัดเผ็ดทะเล

ได้คร้าบบ

พี่ชาย เมื่อไหร่จะ 
ขยายร้าน

เมื่อเราท�ากิจการ 
งานใด ด้วยใจสุจริต 
ท�าให้ดีที่สุดไม่ได้คิด 
หวังแต่ก�าไรเพียง

อย่างเดียว

แต่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม 
เพื่อสังคม สุดท้ายความส�าเร็จก็ 

จะเกิดขึ้นแน่นอนเห็นเค้าว่าอร่อยมากล่ะ 
คนแชร์รูปกันเต็มเลย

หลังจากนั้นไม่นาน...



56 57

มีเส้นทางใหม่ 
โผล่มาแล้ว

ได้เวลาเดินทางกันต่อ 
แล้วสินะ

ไปกันเถอะ!!

อื้ม อย่าลืมไปลา 
คุณน้าเขาด้วยนะ

1. เมื่อเหลือใช้แล้วแจกจ่ายหรือขายเป็น
รายได้เสริม

3. เมื่อเหลือกินแล้วแจกจ่ายหรือขาย
เป็นรายได้เสริม

2. การมีอาหารการกินเพียงพอต่อการ
ด�ารงชีวิต 5. ยินดี ชอบใจ พอใจ

4. การมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

แนวนอน แนวตั้ง
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1. ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง

3. ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ 
จนเกิดจิตส�านึกที่ดี

2. การใช้ร่วมกัน 5. ความประพฤติซื่อตรงต่อหน้าที่

4. ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ 1. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง 3. การมีชีวิตและการด�าเนินชีวิตที่ดี

2. การน�าทรัพย์มาสร้างประโยชน์

5. การแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ให้กับบุคคลอื่นด้วย
ความปรารถนาดี

4. การแบ่งปัน, การเอื้อเฟื้อ

แนวนอน แนวตั้ง แนวนอน แนวตั้ง
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     จากเหตุผลมากมายที่ท�าให้ราษฎรตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญ
     จากแนวพระราชด�าริที่เรียบง่าย ปฎิบัติได้ผล ประชาชนได้ก�าไร มีความอยู่ดีกินดี จึง

ขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป

ผู้มีความบริสุทธิ์ใจและสุจริต
แม้มีความรู้น้อยก็ย่อมท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้

เฉลย เฉลย
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ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
เป็นการได้ทางอ้อมของรัฐบาลที่จะเก็บภาษีได้สะดวก

ประเทศชาติก็ก้าวหน้า

เฉลย
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ลุงแวะเติมไฟฟ้าให้รถ
ก่อนนะ เดี๋ยวไปอีกไกล

แถวนี้ไม่มีปั้มแล้วเจ้าหนูจะเข้าเมือง
หรือเปล่า ขึ้นมาสิ 

เดี๋ยวลุงไปส่ง
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ไปเข้าห้องน�้าหน่อยดีกว่า

เสร็จแล้ว ค่าเติมไฟ 
100 จ่ายมา

อ้าว...เมื่อกี้ตัวเลขมันไม่ถึง 100 นี่!!! อย่างนี้มันโกงกันชัดๆ

จะเติมก็เติม 
ถ้าไม่เติมก็ไปปั้มอื่น

อย่าลืมนะว่า
แถวนี้มีปั้มของฉันปั้มเดียว
ถ้าเจ้าไม่เติมจะวิ่งยังไง
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ไม่เป็นไร เดี๋ยวรอคนมาเติมไฟที่ปั้ม
แล้วขออาศัยไปต่อก็ได้

คุณน้าครับ 
แล้วคุณลุมที่ผมมาด้วย 

ไปไหนแล้วครับ ไปแล้ว!!!
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ท�าไมมีแต่คนขับรถผ่านเลยไป
ไม่มีใครแวะปั้มนี้เลยนะ

ปั้มนี้โกง อย่าไปเติม!!!
เราเลยไปซักหน่อยดีกว่า
ปั้มนั้นไม่เคยโกงเราเลย

แย่จัง!!! ฉันไม่น่าโกงเลย
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เดี๋ยวผมจัดการให้เองครับ

ตอนนี้ทางปั้มไม่โกง
มิเตอร์ไฟแล้ว

แถมเรายังมีบริการ
ผ้าเย็นฟรีให้ฟรีอีกด้วย

ขอบคุณมาก
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ขอให้เราพอใจกับงานกับอาชีพที่เราท�า 
ไม่ว่าจะอาชีพอะไร ถ้ารู้จักพอเพียง 

พอประมาณไม่โลภจนเกินไป 
มีเหลือแล้วแบ่งปัน ช่วยเหลือ
สังคม เท่านี้ก็มีความสุขแล้ว

เจ้าหนูน้อยขอบคุณมาก
ที่ท�าให้ฉันคิดได้

เอาเงินนี้ไปเดินทางต่อไป

ตอนที่เราโกงเงินลูกค้า 
เราไม่มีความสุขเลย

เพราะเราโลภเอาเงินเป็นที่ตั้ง
จนเกิดปัญหา

แต่พอเปลี่ยนความคิดซะใหม่ 
เรามีความซื่อสัตย์ 
ท�าให้เราก็มีความสุข
ในการท�างาน ทันที!!!
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1. การสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่า

3. ความประพฤติตรงและจริงใจ

2. ความรู้สึกที่ดีที่แท้จริงที่แสดงออกกับ
ผู้อื่น อย่างตรงไปตรงมา เปิดเผย

5. ความประพฤติซื่อตรงต่อหน้าที่

4. การใช้ร่วมกัน
แนวนอน แนวตั้ง

รีบไปกันต่อเถอะ 
พี่อิ่มใจ

ว้าว!!!
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1. ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนวทางการ
ด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติแก่ประชาชน 
โดยยึดหลัก “ทางสายกลาง”

2. การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง

5. ไม่หย่อนเกินไป ไม่ตึงเกินไป พอดีพอดี

4. พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

3. ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไป

1. การใช้ร่วมกัน

3. การท�าตามหน้าที่อย่างเต็มก�าลัง

2. กริยาของผู้กระท�าตั้งแต่ ๒ คนขึ้น
ไปแสดงการกระท�าอย่างเดียวกัน

5. หัวใจของความสุข

4. ความสบาย หรือ ความส�าราญ
แนวนอน แนวตั้ง แนวนอน แนวตั้ง
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 ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
 “...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
ได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...” 
พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางด�ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อให้ก้าวหน้าต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดีพอสมควร ต่อมามีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความ
รอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนินการทุกขั้นตอนและขณะ
เดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ

เฉลย เฉลย
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ท�างานอย่างมีความสุข
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเกษมส�าราญและทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วย
เหลือประชาชน ซึ่งเคยมีพระราชด�ารัสครั้งหนึ่งความว่า “...ท�างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ 
นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่น...”

เฉลย
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เจ้าแมลงก็จะสูญพันธ์อยู่แล้ว! 
ยังไม่รู้เลยว่ายาตัวไหน สารเคมีอะไร

จะช่วยยืดเผ่าพันธุ์มันได้!!!

นั่งดูมาตั้งนาน แต่ดูยังไง 
ก็ยังหาค�าตอบไม่ได้สักที

ตามลายแทงแล้ว 
มันน่าจะอยู่แถวๆนี้ 

นี่นา

เข้าไปขอถามทาง 
หน่อยดีกว่า
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พี่สาวครับ...

สงสัยจะไม่ได้ยิน

อ้าว ประตูไม่ได้ล็อกนี่

พี่สาวครับ...

นี่! หนูน้อย เข้ามาที่นี่ได้ยังไง?!!
ผมเรียกพี่สาวอยู่ข้างนอกตั้งนานแล้วครับ 

พอดีเห็นประตูไม่ได้ล็อก
เลยเข้ามา ขอโทษด้วยครับ

พอดีผมอยาจะขอถามทาง 
หน่อยครับ ส่องกล้องอีกละ..
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เห็นทีต้องให้แมลงเป็นสื่อซะแล้ว

จัดให้!

ฉันเห็นเธอทุ่มเท 
ศึกษาเรื่องต่างๆ 

เพื่อฉันมานานมากแล้ว

นี่เรา 
ท�างานหนักไป 

หรือเนี่ย

เหมือน 
เห็นแมลง 
พูดได้แฮะ

ให้เธอหันกลับไปมองนอกห้องวิจัยบ้าง 
เธออาจจะพบค�าตอบก็ได้

เดี๋ยวก่อน เธอจะไปไหน 
อย่าไปนะ กลับมาก่อน!!
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...ถ้าเราปล่อยให้เค้าอยู่กับธรรมชาติ  
เค้าก็จะสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

สวยจัง...
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ฉัน 
ตัดสินใจ 
แล้ว

ต่อไปนี้ ห้องท�างาน 
ของฉัน จะอยู่ตรงนี้

เริ่มงานต่อดีกว่า...
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การรักษา 
ป่าไม้และน�้า
มีผลต่อ 

พวกฉันมาก

ขอบคุณที่ช่วย 
ท�าให้ธรรมชาติ  
ของฉันดีขึ้น 

เพื่อให้ลูกหลาน 
ยังคงอยู่ต่อไป
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และ สุดท้ายก็จะส่งผลดีต่อทุกคน
รวมทั้งมวลมนุษย์อย่างพวกท่านด้วยเช่นกัน

มุ่งหน้าสู่หนทางแห่ง 
การเป็นผู้ใหญ่กันเถอะ!!

พวกเราไปกันต่อเถอะ

1. ชอบ, ควร, ไม่ผิด

3. ส่วนย่อยต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นส่วนใหญ่ 

2. การท�างานที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กันเพื่อ
ให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง

5. กระบวนการท�างานที่ประกอบไป
ด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรม

4. ศึกษาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
แนวนอน แนวตั้ง
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1. มีทุกอย่าง 3. เรื่องที่เกิดขึ้น

2. พลังที่เกิดจากการรวมกัน

5. ต่อเข้าด้วยกัน

4. ความสมบูรณ์ทั้งหมดของสรรพสิ่ง

1. สิ่งที่ส�าคัญที่สุด ขาดไม่ได้ 3. เข้ากันได้ดี

2. เรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบตาม
ต�าแหน่งตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้าย 5. ไม่ยุ่งยาก มีอย่างพอเพียง

4. เท่าเทียม, เสมอภาค, เท่ากัน

แนวนอน แนวตั้ง แนวนอน แนวตั้ง
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ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร แผนที่ 
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อช่วยเหลือ
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงความต้องการของประชาชน

องค์รวม
 ท่านมีวิธีคิดอย่างครบวงจร ในการที่จะพระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับ
โครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง ดังเช่น 
กรณีของ “ทฤษฎีใหม่” ทั้ง ๓ ขั้นที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย

เฉลย เฉลย
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ท�าตามล�าดับขั้น
 ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ�าเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ดังพระราชด�ารัส ความว่า “...การ
พัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ
เจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�าดับต่อไป...”

เฉลย
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ท�าไม 
เมืองนี้มันช่างร้อนอบอ้าว 

ขนาดนี้น้า……

นั่นสินะ…

รีบดับเร็ว

แว๊กกกกก 
ร้อนหนังสือ

ไหม้!!!
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ฉันอยู่นี่ไง ฉันคือต้นไม้
ท�าไมไม่มีมนุษย์คนใด 

สนใจฉันบ้าง

ฉันต้องคอยหลบๆ ซ่อนๆ
มาเป็นเวลานานเท่าไรแล้ว 

เจ้าพวกมนุษย์ 
ไม่เคยเข้าใจ

ที่ผ่านมาฉันอยู่ที่นี่มาก่อน
ก่อนที่จะมีตึกทั้งหลายเหล่านี้

ความอุดมสมบูรณ์
และอากาศสดชื่นมีอยู่ทั่วไป 

พวกเราทุกคนมีความสุขกันมาก
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ข่าวด่วน!!! มีมวลน�้ามหาศาล
ก�าลังพุ่งตรงไปสู่เมืองหลวงของเรา 

ขอให้ทุกท่านโปรดระวัง

จับฉันไว้ 
เร็ว!!!
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อ๊ะ!!! นั่นต้นไม้นี่
ไปที่นั่นกัน

เมื่อกี้ผมเห็นคนลอยมาตามน�้า
คุณลุงต้นไม้

ช่วยพวกเค้าหน่อยสิครับ

ก็เพราะพวกมนุษย์ 
นี่ล่ะ

ที่ท�าให้มันเป็นอย่างนี้

ถ้าคุณปล่อยไปอย่างนี้ 
แล้วมนุษย์จะอยู่รอดได้อย่างไรล่ะ

ถ้ามนุษย์ท�าผิดก็ขอโอกาส
ให้พวกเค้าแก้ตัวได้ไหม

ท�าไมฉันจะต้องช่วยด้วยล่ะ

ถ้าเค้ารู้ว่าเค้าตัดไม้
แล้วน�้าจะท้วมทั่วโลกอย่างนี้
เค้าจะไม่มีทางท�าแน่นอน 

พวกเราเกิดมาเพื่ออยู่ร่วมกันและ
ช่วยเหลือกันไม่ใช้หรอ
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เพราะคุณลุงต้นไม้จริงๆ 
ที่ช่วยให้เรารอดชีวิตมาได้จับฉันไว้ 

เร็ว!!!
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วันนี้พวกเราละเลย
ประโยชน์ของต้นไม้

ถึงเวลาที่พวกเราทุกคน
ต้องมาช่วยกันรักษา

ตอนนี้เรารู้ซึ้งในหัวใจ
เราได้ปลูกป่าในหัวใจเราทุกคน 

เรารู้ซึ้งถึงคุณค่า 
และเราจะร่วมกันรักษา

ประโยชน์จากธรรมชาติ
อย่างพวกฉัน
จะดูแลพวกคุณ
อย่างสมดุลเอง 

ขอให้พวกคุณปลูก
ต้นไม้กันเยอะๆ 
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1. ท�าให้กลับมาเป็นประโยชน์

3. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

2. ดูแล ปกป้อง ธรรมชาติ

5. ช่วยท�าให้โลกไม่ร้อนขึ้น

4. การตระหนักรู้และค�านึงถึงส่วนรวม
ร่วมกัน

แนวนอน แนวตั้ง
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1. ความจริงตามธรรมชาติ 3. ท�าให้ดีขึ้น

2. ท�าลายสิ่งไม่ดี

5. หาทางออกให้กับความยุ่งยากที่เกิดขึ้น

4. น�าสิ่งไม่ดีมาท�าให้เกิดประโยชน์

1. สนับสนุนซึ่งกันและกัน 3. ต้นไม้ที่มีผลกินได้

2. ต้นไม้ปลูกเพื่อเผาเป็นเชื้อเพลิง

5. ต้นไม้เศรษฐกิจ

4. ผิวโลกที่มีไอน�้าเหมาะแก่การเพาะปลูก

แนวนอน แนวตั้ง แนวนอน แนวตั้ง
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     ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมา จะต้องปลูกจิตส�านึกในการรักผืนป่าให้แก่
คนก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง

ใช้อธรรมปราบอธรรม เช่น ในการบ�าบัดน�้าเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวาให้ดูดซับสิ่งปนเปื้อนในน�้า 

เฉลย เฉลย
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     เช่น การแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม ด้วยการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก เพราะธรรมชาติจะ
ฟื้นฟูธรรมชาติได้เอง หรือการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่าง คือ
     ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ฟืน และความชุ่มชื้นแก่พื้นดิน
     คนจึงอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

เฉลย
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โอย...เดินมาจนเหนื่อย 
หิวจังเลยยย

ท�าไมไม่อร่อยซักที ก็ท�าตามต�าราแล้ว 
นี่นา.. ท�าไมไม่อร่อยซะทีนะ

นี่เราเปลี่ยนกระทะ ตะหลิว 
ทิ้งกองพะเนินเลยนะเนี่ย 

สงสัยต้องหาซื้อตัวใหม่อีกแล้ว
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อ๋อ เดินทางตามหา 
ความเป็นผู้ใหญ่เหรอจ๊ะ 

น่าสนุกจังนะ

ฉันเองก็ก�าลัง 
หัดท�าแพนเค้ก 
ตามต�าราอยู่

ทานเยอะๆ เลยนะ

 เพื่อให้ได้ขนม 
แพนเค้กที่อร่อยที่สุด 
ยังไงเรามาช่วยกัน 
ท�าแพนเค้กที่อร่อย
ที่สุดกันน๊ะจ๊ะ

เธอเห็นตู้อบนี้ไหม 
ฉันว่าฉันต้องเปลี่ยนใหม่แล้วล่ะ 

เพื่อจะได้ท�าขนมได้ดีขึ้น

คร๊าปปป

เอ่อ...

ท�าไมไม่ลองเอาของที่กองอยู่ในบ้าน 
มาท�าดูก่อนจะดีไหมครับ

ไม่ได้หรอกจ้ะ ของที่กองอยู่นั้น 
คือของที่ใช้แล้วท�าขนมออกมาได้ไม่ตรงกับ

ต�ารา ท�าแล้วไม่อร่อย
เลยใช้ไม่ได้จ๊ะ
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กรี๊ดดดดด!!!
อะไรกันเนี่ยค๊าาา!!!

ท�าไมเธอเชื่อแค่ต�ารา 
แล้วมาตัดสินพวกฉันว่าไม่ดี 

ใช้พวกฉันท�าแล้วออกมาไม่อร่อย
ใช้ไม่ได้!!! จริงๆแล้วเธอมองข้ามปัญหา 

จุดเล็กๆไป ไม่สนใจมองและแก้ปัญหา 
ที่จุดเล็กก่อนจึงเป็นแบบนี้

ถึงเธอจะฟุ่มเฟือยมากแค่ไหน 
ช่วยใช้งานพวกฉันอย่างคุ้มค่า 

แล้วรู้จักประหยัดหน่อยจะได้ไหม!!!
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จงกลับคืน 
สู่ร่างเดิม 

ของเจ้าเดี๋ยวนี้

เป็นอะไรหรือเปล่าครับ?

ไม่เป็นไรจ้ะ 
แค่ตกใจนิดหน่อยเองจ้ะ..

นี่ฉันมัวแต่ 
ยึดติดต�าราจนไม่ลืมหู 
ลืมตาพิจารณาสิ่งต่างๆ 
ตามความเป็นจริง

เลยเหรอนี่

จริงอย่างที่คุณเครื่องครัวบอก 
ฉันละเลยจุดเล็กๆ ไปจริงๆ

ฉันต้อง 
เริ่มแก้ปัญหา 
ที่จุดเล็กๆ 
ให้ได้

และต้อง 
หาความรู้จากตัวเอง 

ให้มากขึ้น 
ลองท�าจนกว่าจะเก่ง 

ให้ส�าเร็จให้ได้
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ลองทานดูสิจ๊ะ

อร่อยย!!!

นี่เราไม่รู้จักคิดอะไร 
ด้วยตัวเอง 

เชื่อแต่ต�าราจนไม่ได้ 
วิเคราะห์พิจารณาสิ่งต่างๆ 
มานานเท่าไหร่แล้วนะ 
ที่จริงเราไม่จ�าเป็นต้อง
ฟุ่มเฟือยอะไรเลย

เพียงแต่ประหยัดเรียบง่าย 
เราก็สามารถใช้กระทะเพียงใบเดียว 

ท�าแพนเค้กแสนอร่อยได้

ไหนๆ เราก็มี 
ความรู้ความช�านาญ 
ขนาดนี้แล้ว เราน่าจะ 

ช่วยเหลือให้ความรู้กับคนอื่นๆ 
ในวงกว้างบ้างนะ

เอาล่ะ อัดวีดิโอ แล้วก็เขียนบทความ 
ลงอินเตอร์เน็ทดีกว่า
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อุ๊ย มีคนเข้ามาดูแล้ว

เค้าตอบกลับมาว่า 
“ขอบคุณและชอบมากเลย” 
และยังบอกอีกว่าจะท�าตามดู

เยี่ยมไปเลย!!!
การท�าให้ตนเองเข้มแข็ง 

มีความรู้ความสามารถก่อน
แล้วค่อยขยายสู่ภายนอก

โชคดีจ้า 
ไว้แวะมาทานขนมอีกนะ

คุณน้าครับ ผมขอตัวลาก่อนนะฮะ 
ขอบคุณส�าหรับทุกอย่างเลยครับ

ลาก่อนนะคร้าบบ

ชอบบทความของคุณมากเลยค่ะ ลองท�าตามดูแล้วอร่อยมากเลยค่าา

ขอบคุณส�าหรับสูตรขนมนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ จะลองท�าตามดูนะคะ 
แล้วอัพเดทสูตรใหม่ๆ เพิ่มอีกนะคะ^
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1. ศึกษาหาความรู้หลากหลายเรื่อง
อย่างครอบคลุม

3. สามารถปรับใช้และพัฒนาต่อยอด
จากวิทยาการเดิมๆ 

2. เป็นสิ่งที่ใช้ได้ดี มีคุณต่อส่วนรวม 5. ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังรอบคอบ 
อย่างมีเหตุผล

4. ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ประหยัด 
สะดวก

หลายวันต่อมา...

พัสดุคร้าบบบ

นี่คือค�าขอบคุณจากคนทั้งประเทศที่ได้ลองท�าตาม 
ความรู้ที่เราศึกษามาอย่างจริงจังด้วยตนเอง
จนสามารถกระจายความรู้นั้นออกไปสู่ผู้อื่นได้

เอาล่ะ เราจะท�า 
เพื่อประโยชน์และความสุข 

ของผู้อื่นต่อไป

แนวนอน แนวตั้ง
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1. การด�ารงชีวิต 3. คิดหาวิธีนอกเหนือจากแบบแผนเดิมๆ

2. ลงตัว พอดี

5. สิ่งที่มีอยู่รอบๆ ตัว

4. ปรับไปตามความเหมาะสม

1. ส�าเร็จ เพิ่มพูน ก้าวหน้า

3. เจริญขึ้น ดีขึ้น ก้าวหน้าขึ้น

2. ติดต่อกับชุมชนภายนอก 5. เริ่มต้นที่ตัวเรา ให้มีความเข้มแข็ง
ก่อนขยายผลสู่ภายนอก

4. มีครบทุกอย่าง
แนวนอน แนวตั้ง แนวนอน แนวตั้ง
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ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
 การพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและ
ประหยัด ราษฎรสามารถท�าได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ มา
แก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยาก

ไม่ติดต�ารา     
 การพัฒนาที่อนุโลม และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคม
จิตวิทยาแห่งชุมชน คือ “ไม่ติดต�ารา” ไม่ผูกมัดติดวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับ
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย    

เฉลย
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ระเบิดจากข้างใน
 การ พัฒนาคน ดังพระราชด�ารัส ความว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า 
ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสีย
ก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก
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เล่นน�้า
คลายร้อน
สักหน่อยร้อนเหลือเกิน

ร้อนอย่างนี้ ต้องคลายร้อน
ด้วยการ..........
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แต่

มหาเศรษฐี
อย่างเรา
ธรรมดา
ไม่ได้!!!

เพราะนี่คือ
สระว่ายน�้าขนาดใหญ่

แห้งแล้ง
อย่างนี้นะ

ชาวบ้านเค้าท�า
อะไรกันนะ

ตอนนี้แหล่งน�้า
ในชุมชนเรา

เพราะที่นั่นไง!!!

เดินมาตั้งไกล...

แห้งหมดแล้วนะ

ท�าไมที่นี่
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เค้าสูบน�้าไปใช้

อ๊ะ?!

จนน�้าแห้งหมด
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มีอะไร?ว่ายังไงจ๊ะ
จากการสูบน�้าของคุณ
คุณท�าให้แหล่งน�้าแล้ง

แล้วจะให้ ท�ายังไง

ช่วยไม่ได้!!!

แล้วจะช่วย
ชาวบ้านยังไง?

วิธีคือ 
เราต้องท�าให้ง่าย!!!

โอ๊ะ!!!
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นี่เรา
ก�าลัง
ท�าร้าย
ชาวบ้าน 

ท�า
ยังไง
ดี
...

เรามีทางออก
มาเสนอ

เราเริ่มกัน
เย็นนี้เลยนะ อย่างนั้น

เลยเหรอ

ชาวบ้าน
ทุกคน
!!!

เรามีทางออก
เรื่องน�้าแล้ว

อะ
แฮ่ม
!!!
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ผมจะย้ายสวนน�้ามาไว้ที่แหล่งน�้า
ให้เราทุกคนได้ใช้ร่วมกัน

ท�าให้ง่ายไม่ต้องเสียพลังงานและทรัพยากร
ให้เราทุกคนได้ใช้บริการรวมที่จุดเดียว 

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
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1. ปรับปรุง แก้ไข 3. ท�าให้ง่ายด้วยกฎธรรมชาติ

2. เรียบง่าย

5. พัฒนาให้ดีขึ้น

4. หาข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อหาค�าตอบ

แนวนอน แนวตั้ง

คืนนี้ฉันขอเลี้ยงอาหาร
ชุดใหญ่ ตอบแทนเธอ

หรือคืนนี้เธอจะ
นอนที่นี่ก็ได้นะ

ครับ
คร้าบบบ
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1. บริหารอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพ

3. ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์
สูงสุด

2. ติดต่อทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

5. บริการที่จุดเดียว

4. งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนา

1. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3. การแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ให้กับบุคคลอื่น
ด้วยความปรารถนาดี

2. รับท�าโดยเต็มใจ 5. ให้และสนับสนุนผู้อื่น

4. มีใจช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
แนวนอน แนวตั้ง แนวนอน แนวตั้ง
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เฉลย เฉลย

ท�าให้ง่าย - Simplicity
ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงานพัฒนาประเทศแบบเรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
และที่ส�าคัญอย่างยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวม ตลอด
จนสภาพทางสังคมของชุมชนนั้นๆ

บริการที่จุดเดียว One Stop Services
การบริการรวมที่จุดเดียวเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Services 
ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย โดยทรงให้ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็นต้นแบบในการบริการรวมที่จุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อ
ประชาชนที่จะมาขอใช้บริการ จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยจะมีหน่อยงานราชการต่างๆ 
มาร่วมด�าเนินการและให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว
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ประโยชน์ส่วนรวม
“...ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจร�าคาญด้วยซ�้าว่า 
ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อย แล้วส่วน
ตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อ
ตนเองสามารถที่จะมีส่วนร่วมที่จะอาศัยได้...” พระราชด�ารัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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นี่ก็มีคนท�าแล้ว

นั่นก็มีคนท�าแล้ว 
นี่ก็ด้วย..

ตึกนี้ก็เหมือนกัน..

ถ้าฉันจะสร้างตึกสักตึกแล้วล่ะก็.. 
มันจะต้องเหนือกว่าคนอื่น 
ไม่อย่างงั้น ฉันยอมไม่ได้!!!

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม 
ฉันจะต้องท�าตึกที่สูงที่สุด 

ใจกลางเมืองนี้

ที่จุดใจกลางเมืองนี้
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จัดการเลย!!! 
ฉันต้องการที่ดินตรงนี้ ฉันจะท�าเป็น 
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เพื่อสร้าง

ความเจริญสูงสุดให้กับเมืองนี้
แล้วทุกคนจะได้มีความสุขกัน!
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พวกเราไม่ต้องการ
พวกเราไม่ยอม!!!

อะไรกัน! อยู่ๆจะมาท�าอย่างนี้ได้ยังไง 
พวกเราอยู่ที่นี่มาตั้งนาน ท�าไมไม่ถาม
พวกเราก่อนบ้างว่าต้องการหรือเปล่า!

ไม่ยอม!!!ไม่ยอม!!!

นายทุนออกไป!!!

ชาวบ้านเค๊าท�าอะไรกันนะ? เราไม่ยอม!!!

เอ่อ...พี่ครับ

หา?!

มีอะไรกัน 
เหรอครับ 

คนเต็มไปหมด 
เลย

ก็อยู่ๆ มีนายทุน 
เข้ามาจะรื้อท�าลาย 
บ้านของพวกเราน่ะสิ 

พวกเรา 
ไม่ยอมหรอก
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คุณต้องรับฟังความคิดเห็นของพวกเราด้วยสิ ต้องให้พวก
เรามีส่วนร่วม ไม่ใช่ท�าอะไรโดยพละการแบบนี้!

เราไม่ยอม!!!

ไม่ฟังอะไรทั้งนั้น 
ตอกเสาเข็มเดี๋ยวนี้เลย!!
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พวกเรามาช่วยกันปกป้อง 
ชุมชนของเรากันเถอะ! 
สามัคคี คือพลัง!
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ยอดเยี่ยมเลย ทุกคนร่วมมือกัน เป็นน�้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน ด้วยความรัก ความสามัคคี
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1. สอดคล้อง

3. หน้าที่ของผู้ฟังที่ดี

2. เป็นไปตามสภาพแวดล้อม 5. ความไม่เหมือนกัน

4. เกิดประโยชน์สูงสุด

อูย..เจ็บจัง 
รอดมาได้หวุดหวิด 

เลยแฮะ 
ใครช่วยเอาไว้นะ

แนวนอน แนวตั้ง
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1. การมีปฏิสัมพันธ์ต่อเหตุการณ์

3. ประชาชนแสดงความคิดเห็น

2. การให้โอกาส 5. การแสดงทัศนคติต่อเหตุการณ์

4. ทัศนคติส่วนตัวต่อเหตุการณ์ 1. ความยากล�าบากที่มาขัดขวาง 3. มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย

2. บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

5. ความเข้าใจในเรื่องบางเรื่อง

4. ความกลมเกลียวเป็นน�้าหนึ่งใจ
เดียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

แนวนอน แนวตั้ง แนวนอน แนวตั้ง
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ภูมิสังคม
 “...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือ 
นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะน�า เราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่
เราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...” 
พระราชด�ารัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การมีส่วนร่วม
 ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงน�า “ประชาพิจารณ์” มาใช้ในการบริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชน 
ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องค�านึงถึงความคิดเห็นของประชาชน 
หรือความต้องการของสาธารณชน
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รู้ รัก สามัคคี
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ารัสในเรื่อง “รู้ รัก สามัคคี” มาอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งเป็นค�าสามค�า ที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุก
สมัย
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ลูกจ๋า...ไปจตุจักรกันได้แล้วลูก

นี่มันเกิด อะไรขึ้น 
ทั้งหมดนั้นคือ 

ความฝันเหรอเนี่ย

พี่อิ่มใจ..
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น้องปั้น รีบลุกไปอาบน�้า 
แต่งตัวได้แล้ว

เป็นอะไรไปลูก?

คราวนี้ผมรู้แล้วครับ ว่าผมจะ 
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ยังไง

ผมจะศึกษา 
และเดินตามหลักการ 
ทรงงานของในหลวง 
เพื่อโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

ให้ได้ครับ

ปั้นเป็นอะไร
ลูก?!

ลูก...?

ฮือ...
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ฮี่ฮี่...

ตอนนี้ 
ผมได้ขุมทรัพย์ 

ที่พี่อิ่มใจ 
ช่วยผมตามหา 

แล้วครับ

พวกเราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง 
ที่ได้ให้หลักการทรงงาน เป็นแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิต

ที่ทรงคุณค่าเพื่อให้ลูกและทุกๆคน 
ได้ศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการด�าเนินชีวิต
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เรายังจ�าเหตุการณ์ในช่วงนั้น 
ได้อย่างไม่มีวันลืม
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จากที่เราได้ศึกษา
หลักการทรงงาน 
ของพระองค์ท่าน

จึงท�าให้เราได้เป็น 
ผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้อย่างตั้งใจ 

อย่างทุกวันนี้
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“การพึ่งตนเอง”
 “...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นสิ่งส�าคัญ
ยิ่งยวดเพราะผู้มีอาชีพ และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไป...” 
พระราชด�ารัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ความเพียร”
 พระมหาชนกแม้ไม่เห็นฝั่งก็ยังมุ่งมั่นว่ายน�้าต่อไป เปรียบได้กับโครงการต่างๆ ที่แม้ไม่มีความพร้อมมากนัก 
แต่พระองค์ก็มิได้ย่อท้อ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข

“แก้ปัญหาที่จุดเล็ก”
 ทรงเปรียบการปวดหัวแล้วท�าให้คิดอะไรไม่ออก จึงต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้ หรือถ้าบ้านผุก็
ซ่อมไม่ใช่รื้อระเบิดทั้งหลัง

“พออยู่พอกิน”
 จากเหตุผลมากมายที่ท�าให้ราษฎรตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญ จากแนวพระราชด�าริที่เรียบง่าย ปฎิบัติได้ผล 
ประชาชนได้ก�าไร มีความอยู่ดีกินดี จึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป

“ผู้มีความบริสุทธิ์ใจและสุจริต”
ผู้มีความบริสุทธิ์ใจและสุจริต แม้มีความรู้น้อยก็ย่อมท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้

“ขาดทุนคือก�าไร”
ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร เป็นการได้ทางอ้อมของรัฐบาลที่จะเก็บภาษีได้สะดวกประเทศชาติก็ก้าวหน้า

“ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน”
 “...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่
ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...” พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ท�างานอย่างมีความสุข”
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเกษมส�าราญและทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยมีพระราช
ด�ารัสครั้งหนึ่งความว่า “...ท�างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่น...”

“องค์รวม”
 ท่านมีวิธีคิดอย่างครบวงจร ในการที่จะพระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง ดังเช่น กรณีของ “ทฤษฎีใหม่” ทั้ง ๓ ขั้นที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย

“ไม่ติดต�ารา”     
 การพัฒนาที่อนุโลม และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน คือ 
“ไม่ติดต�ารา” ไม่ผูกมัดติดวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย   
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“เศรษฐกิจพอเพียง“
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางด�ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้
ก้าวหน้าต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดีพอสมควร ต่อมามีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความ
รอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนินการทุกขั้นตอนและขณะ
เดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ

“ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ”
 ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ 
นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงความต้องการของ
ประชาชน

“ท�าตามล�าดับขั้น”
 ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ�าเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ดังพระราชด�ารัส ความว่า “...การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�า
ตามล�าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์
ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ
เจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�าดับต่อไป...”

“ปลูกป่าในใจคน”
    ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมา จะต้องปลูกจิตส�านึกในการรักผืนป่าให้แก่คนก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพา
กันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง

“ใช้อธรรมปราบอธรรม”
ใช้อธรรมปราบอธรรม เช่น ในการบ�าบัดน�้าเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวาให้ดูดซับสิ่งปนเปื้อนในน�้า 

“ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ”
    เช่น การแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม ด้วยการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก เพราะธรรมชาติจะฟื้นฟูธรรมชาติได้เอง หรือการ
ปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่าง คือ ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ฟืน และความชุ่มชื้นแก่พื้นดินคนจึงอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

“ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด”
 การพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัดราษฎรสามารถท�าได้
เองหาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ มาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยาก

“ระเบิดจากข้างใน”
 การ พัฒนาคน ดังพระราชด�ารัส ความว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้
คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก

“ท�าให้ง่าย - Simplicity”
 ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงานพัฒนาประเทศแบบเรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนและที่ส�าคัญอย่าง
ยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวม ตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนนั้นๆ

“บริการที่จุดเดียว One Stop Services”
 การบริการรวมที่จุดเดียวเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Services ที่เกิดขึ้นเป็นครั้ง
แรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย โดยทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็นต้น
แบบในการบริการรวมที่จุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่จะมาขอใช้บริการ จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยจะมี
หน่อยงานราชการต่างๆ มาร่วมด�าเนินการและให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว

“ประโยชน์ส่วนรวม”
 “...ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจร�าคาญด้วยซ�้าว่า ใครต่อใครมา
ก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อย แล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อ
ส่วนรวมนั้นมิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตนเองสามารถที่จะมีส่วนร่วมที่จะอาศัยได้...” พระราชด�ารัส ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ภูมิสังคม”
 “...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือ 
นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะน�า เราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่
เราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...” 
พระราชด�ารัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“การมีส่วนร่วม”
 ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงน�า “ประชาพิจารณ์” มาใช้ในการบริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชน 
ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องค�านึงถึงความคิดเห็นของประชาชน 
หรือความต้องการของสาธารณชน

“รู้ รัก สามัคคี”
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ารัสในเรื่อง “รู้ รัก สามัคคี” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นค�าสามค�า 
ที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย
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