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ภาพวาดฝีพระหตัถ์ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ทรงออกแบบกงัหนัน�า้ชยัพฒันา เครือ่งกลเตมิอากาศแบบ RX-5 

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมอืในการบ�าบดัน�า้เสยี

ภาพยกึยอื: เป็นภาพวาดฝีพระหตัถ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงวาดโครงร่างของโครงการพัฒนาลุม่น�า้ก�า่ 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจังหวัดสกลนคร-นครพนม ขณะประทับเคร่ืองบนิพระทีน่ัง่ 

เพือ่พระราชทานแนวพระราชด�ารโิครงการด้านแหล่งน�า้





หลักการทรงงาน 
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

	 ระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	

บรมนาถบพิตร	ทรงเป็นพระมหากษตัรย์ิทีท่รงงานเพือ่ช่วยเหลือราษฎร

ตลอดระยะเวลา	ทีท่รงครองราชย์ยาวนาน	๗๐	ปี	ท�าให้เกดิเป็นโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริมากมายในทุกด้าน	กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ 

ของประเทศไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (ส�านักงาน	 กปร.)	 ในฐานะ 

หน่วยงานกลางในการประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ

ท�าให้มีข้อมูลเกี่ยวกับแนวพระราชด�าริในการทรงงานโครงการต่าง	ๆ	

พ
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จึงได้ศึกษา	 รวบรวมองค์ความรู้มาจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่	 ตั้งแต่ปี	 

พ.ศ.	 ๒๕๒๔	 เป็นต้นมา	 โดยหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	

เป็นเรือ่งของหลกัธรรม	หลกัคดิ	และหลักปฏิบัต	ิท�าให้ได้รับความสนใจ	

มีการน�าไปศึกษาและเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง	ที่ผ่านมาส�านักงาน	กปร.	

ได้ศึกษา	 รวบรวม	 และปรับปรุงเน้ือหาหลักการทรงงานมาโดยตลอด	

ท�าให้มหีลกัการทรงงานเพิม่ขึน้	จนในปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	มหีลกัการทรงงาน 

รวม	๒๓	ข้อ

	 เอกสารหลักการทรงงานเล่มดังกล่าว	 ได้มีการเผยแพร่

ประชาสมัพันธ์มาเป็นระยะเวลาหนึง่แล้ว	ในโอกาสนี	้ดร.สุเมธ	ตนัตเิวชกลุ	

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	 และอดีตเลขาธิการ	 กปร.	 

คนที	่๑	ทีเ่ป็นผูร้เิริม่จดัท�าหลกัการทรงงานขึน้	มคีวามเหน็ว่าควรมกีาร

ปรับปรุงหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ให้มีความครบถ้วน

สมบูรณ์	 ดังนั้นส�านักงาน	 กปร.	 ได้จัดตั้งคณะท�างานเพื่อเข้าพบ 

รับค�าแนะน�าจาก	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 เกี่ยวกับการปรับปรุงเน้ือหา

หลักการทรงงาน	 โดยเป็นข้อมูลจากประสบการณ์การท�างานสนอง 

พระราชด�ารทิีม่มีาต่อเนือ่งยาวนาน	ท�าให้ได้เนือ้หาหลกัการทรงงานที่มี

ความสมบูรณ์	 โดยภายหลังการปรับปรุงท�าให้หลักการทรงงานจาก	 

๒๓	ข้อ	เพิ่มเป็น	๒๗	ข้อ	เนื้อหารายละเอียดปรากฏในเอกสารฉบับนี้

	 ส�านักงาน	 กปร.	 ขอขอบคุณ	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 ที่ได้ให ้

ความกรุณาในการปรับปรุงหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 

ให้มคีวามถกูต้อง	และความครบถ้วน	ซึง่ส�านกังาน	กปร.	หวงัเป็นอย่างยิง่	

ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้	และน�าไปปฏิบัติสืบต่อไป
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พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

 ในตัวที่ดี

ความรู
รอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน

๑) ซื่อสัตย์ สุจริต 
จริงใจต่อกัน

๒) อ่อนน้อม ถ่อมตน ๓) ความเพียร

๔) รู้ รัก สามัคคี ๕) ท�าเรื่อย ๆ 
ท�าแบบสังฆทาน

๖) มีความสุขในการ
ท�าประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

๗) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ ท�างานอย่างผู้รู้จริง

๘) ระเบิดจากข้างใน ๙) ท�าตามล�าดับขั้น

๑๐) ภูมิสังคม ๑๑) องค์รวม ๑๒) ประหยัด เรียบง่าย 
ได้ประโยชน์สูงสุด

หลักการทรงงาน
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พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

 ในตัวที่ดี

ความรู
รอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน

๑๓) ขาดทุนคือก�าไร ๑๔) ปลูกป่าในใจคน ๑๕) ใช้ธรรมชาติ
ช่วยธรรมชาติ

๑๖) อธรรมปราบอธรรม ๑๗) ประโยชน์ส่วนรวม ๑๘) การพึ่งตนเอง

๑๙) เศรษฐกิจพอเพียง ๒๐) เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ๒๑) แก้ปัญหาที่จุดเล็ก 
คิด Macro เริ่ม Micro

๒๒) ไม่ติดต�ารา ท�าให้ง่าย ๒๓) การมีส่วนร่วม ๒๔) พออยู่พอกิน

๒๕) บริการรวมที่จุดเดียว ๒๖) ร่าเรงิ รืน่เรงิ คกึคกั ครกึครืน้ 
กระฉบักระเฉง มพีลงั เป็นปัจจยั
ของการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพ

๒๗) ชัยชนะ
ของการพัฒนา
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ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
	 ทรงมพีระราชด�ารสัเรือ่ง	ความซือ่สตัย์	สุจรติ	จรงิใจต่อกนัอย่าง

ต่อเนือ่งตลอดมา	เพราะเห็นว่าหากคนไทยทกุคนได้ร่วมมอืกนัช่วยชาติ	

พัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	จริงใจต่อกันแล้ว	ประเทศไทยจะ

เจริญก้าวหน้าอย่างมาก	ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า

 “...คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวัน

จะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่ส�าคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความ

มุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะท�างานส�าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริง

ส�าเร็จ...”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

๑

 “...ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่ง ให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้ 

หยาบคายแต่ว่าขอให้มอีนัเป็นไป ถ้าไม่ทจุรติ ถ้าสจุรติและมคีวามตัง้ใจในธรรม 

ขอให้ต่ออายุได้ถึง ๑๐๐ ปี ถ้าอายุมากแล้วก็แข็งแรง แล้วสุจริตประเทศไทย

จะรอดพ้นอันตรายอย่างมาก...” 
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่

ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการ 
ณ วังไกลกังวล วันอาทิตย์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๗
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๒
อ่อนน้อม ถ่อมตน

	 การอ่อนน้อม	 ถ่อมตน	 เป็นคุณสมบัติที่ทุกคนพึงมีพึงปฏิบัติ 

ให้เป็นปกติวิสัยซึ่งท�าให้สังคมมีความสมานฉันท์	 ทรงปฏิบัติให้เห็น 

มาโดยตลอด	 ทรงอ่อนน้อมมาก	 เวลาท่ีเสด็จฯ	 ไปทรงเย่ียมราษฎร	 

ทรงโน้มพระวรกายไปหาประชาชน	คกุเข่าหน้าประชาชน	ถามทกุข์สขุ	 

ปรกึษาหารือเป็นชัว่โมง	ๆ 	ประชาชนนัง่พบัเพยีบ	พระองค์ท่านก็ทรงทรดุ	

พระวรกายนั่งพับเพียบบนพื้นเดียวกัน
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ความเพียร 

	 ความเพียรเป็นคณุสมบตัทิีจ่ะท�าให้งานส�าเรจ็	 ต้องมคีวามมุง่มัน่	

โดยเฉพาะการท�างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 ทรงปฏิบัติให้เห็นโดย 

ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งท่ีสัตหีบ	 ทรงใช้เวลา 

เดินทาง	 ๑๗	 ชั่วโมงบนเรือขนาดยาวเพียง	 ๑๓	 ฟุต	 ล�าเรือแคบ	 ๆ	 

ทรงแสดงให้เหน็ถงึการใช้ความเพยีรในการท�างานให้ส�าเรจ็	นอกจากน้ี

ยังทรงแสดงเรื่องความเพียรผ่านพระราชนิพนธ์พระมหาชนก	 ซึ่ง 

พระราชนิพนธ์นี้ทรงใช้เวลาค่อนข้างนาน	 ในการคิดประดิษฐ์	 ท�าให้

เข้าใจง่าย	 และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน	 อีกทั้ง 

ภาพประกอบและคติธรรมต่าง	 ๆ	 ได้ส่งเสริมให้หนังสือเล่มนี้มีความ

ศักดิ์สิทธิ์ที่หากคนไทยน้อมรับมาศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติตามรอย	

พระมหาชนก	 กษัตริย์ผู้เพียรพยายาม	 แม้จะไม่เห็นฝั่ง	 ก็ยังว่ายน�้า 

ต่อไป	 เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหาร	 ปู	 ปลา	 จมน�้าตาย 

ก่อนถึงฝั่ง

๓
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๔

รู้ รัก สามัคคี
 “รู้ รัก สามัคคี”	 เป็นพระราชด�ารัสที่มีค่าและมีความหมาย 

ลึกซึ้ง	พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย	

 รู้ :	การที่เราจะลงมือท�าสิ่งใดนั้น	จะต้องรู้เสียก่อน	รู้ถึงปัจจัย

ทั้งหมด	รู้ถึงปัญหา	และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา	

 รัก :	คือความรัก	เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้วจะต้องมี

ความรักเป็นพลังผลักดันท่ีจะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้น	 ๆ	

ถ้าเรามีความรักแล้วจะมีแรงกระตุ้นให้ท�างานด้วยความเต็มใจ

 สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น	 ควรค�านึงเสมอว่าเราจะ

ท�างานคนเดยีวไม่ได้	ต้องท�างานร่วมมอืร่วมใจเป็นองค์กร	เป็นหมูค่ณะ	

จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
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๕

ท�าเรื่อย ๆ ท�าแบบสังฆทาน
	 ปัญหาต่าง	ๆ	ของประเทศชาติเกิดขึ้นอย่างไม่รู้จบ	จ�าเป็นต้อง

ทุ่มเทก�าลังความสามารถเข้าไปแก้ไข	 จะหยุดการท�างานไม่ได้	 จึงต้อง

ท�าเรื่อย	 ๆ	 ไม่สามารถหยุดงานช่วยเหลือประชาชนได้	 โดยพระองค์ 

ทรงงานมาตลอด	๗๐	ปี	

 “หลกัสงัฆทาน”	มีความหมายคอื	“ให้เพือ่ให้”	เป็นการให้โดย

ไม่เลือก	ไม่หวังผลตอบแทน	และไม่เลือกปฏิบัติ

	 การท�างานช่วยเหลือประชาชนจะไม่ทรงเลือก	 ไม่ก�าหนดว่า 

เป็นใคร	มีเชื้อชาติศาสนาใด	จึงเป็นการท�าลักษณะคล้ายสังฆทานที่ให้

โดยไม่ต้องระบุผู้รับ	ดังมีพระราชด�ารัสครั้งหนึ่งความว่า

 “...การเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้น เป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พระองค์ทรง

อยู่บนยอดปิระมิดของสังคม แต่  ปิระมิดในประเทศไทย เป็นปิระมิดหัวกลับ”
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มีความสุขในการท�าประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
	 ความสุขเป็นเร่ืองของการท�าประโยชน์ให้เกิดขึ้น	 ซึ่งความสุข

ที่แท้จริงคือ	 การท�าประโยชน์ให้ผู้อื่น	 มิใช่ท�าให้ตนเองเพียงเท่านั้น	 

ต้องสร้างประโยชน์กับคนอื่น	เมื่อคนอื่นมีความสุขแล้วเราก็มีความสุข

ด้วย	 โดยความสุขของผู้อื่น	 คือความสุขส่วนรวมน่ันเอง	 เราต้องยึด

ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน	ดังมีพระราชด�ารัสครั้งหนึ่ง

ความว่า

 “...ขอบใจนะทีม่าช่วยฉนัท�างาน ฉนัขอบอกก่อนนะ ช่วยฉนั

ท�างาน ไม่มอีะไรจะให้ นอกจากมคีวามสขุร่วมกนั ในการท�าประโยชน์

ให้แก่ผูอ้ืน่...”

๖
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ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท�างานอย่างผู้รู้จริง

	 การทีจ่ะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึง่จะทรงศกึษาข้อมลู

รายละเอยีดอย่างเป็นระบบ	ทั้งข้อมูลเบ้ืองต้นจากเอกสาร	 และแผนที	่

ตลอดจนสอบถามจากเจ้าหน้าที่	 นักวิชาการ	 และราษฎรในพื้นที่	 

ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง	รวมทั้งศึกษาตรวจสอบและทอดพระเนตร

ในพื้นที่จริง	 เพ่ือที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง

รวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชน	 และสอดคล้องกับ 

สภาพแวดล้อม

๗
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ระเบิดจากข้างใน

	 ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน	 ดังพระราชด�ารัสว่า	 “ระเบิด 

จากข้างใน”	 หมายความว่า	 ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชน 

ที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน	 แล้วจึง

ค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก	 มิใช่การน�าเอาความเจริญหรือบุคคล 

จากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนท่ียังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว	 

หรือตั้งตัว	อย่าให้โดยที่ผู้รับยังไม่พร้อมที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

๘
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๙

ท�าตามล�าดับขั้น
	 ในการทรงงานจะทรงเริ่มต้นจากสิ่งจ�าเป็นที่สุดของประชาชน
ก่อน	ได้แก่	สาธารณสุข	เมือ่มร่ีางกายสมบรูณ์แขง็แรงแล้ว	ก็จะสามารถ
ท�าประโยชน์ด้านอื่น	 ๆ	 ต่อไปได้	 จากน้ันจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐาน	 และสิ่งจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	 อาทิ	 ถนน	 แหล่งน�้า	
เพือ่การเกษตร	การอปุโภคบรโิภค	ท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่
ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	 รวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีที่เรียบง่าย	 เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎร
สามารถน�าไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด	 ดังพระบรมราโชวาท	
ความตอนหนึ่งว่า

 “...การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้นต้องสร้างพื้นฐาน 
คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้
วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐาน  
มั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและ
ฐานะเศรษฐกิจขัน้ทีส่งูขึน้โดยล�าดบัต่อไป หากมุง่แต่จะทุม่เทสร้างความเจรญิ
ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์
กบัสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องดว้ย กจ็ะเกดิความไม่
สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด  
ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศก�าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ 
อย่างรุนแรงในเวลานี้...”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗
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๑๐

ภูมิสังคม

	 การพัฒนาใด	ๆ	ต้องค�านึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้น	ๆ 

ว่าเป็นอย่างไร	 และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน	 

ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นท่ีมีความแตกต่างกัน	 

และใช้หลักในการปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้	 ดังพระราชด�ารัส	

ความตอนหนึ่งว่า

 “...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และ

ภมิูประเทศทางสงัคมศาสตร์ในสังคมวทิยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบงัคบั

ให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะน�า เราเข้าไปไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขา

เข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเค้าต้องการอะไรจริง ๆ  แล้ว

ก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...”
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๑๑

องค์รวม
	 ในการที่จะพระราชทานพระราชด�าริเก่ียวกับโครงการหนึ่งนั้น

จะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 

อย่างครบวงจร	ทรงเรียกวิธีนี้ว่า	องค์รวม	(Holistic)	หมายถึง	การมอง

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบบูรณาการ	 และก�าหนดแนวทางแก้ไข 

อย่างเชื่อมโยง	 โดยพิจารณาครบทุกด้านของปัญหาพร้อมแนวทาง 

แก้ไขอย่างเชือ่มโยงกนัเป็นระบบ	เช่น	กรณีของ	“ทฤษฎใีหม่”	ม	ี๓	ขัน้	

ดังนี้

 ขั้นที่ ๑	 คือ	การมองในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินตั้งแต่

การถอืครองทีด่นิของประชากรไทยโดยเฉลีย่ทีด่นิประมาณ	๑๐	-	๑๕	ไร่	

และแหล่งน�้าอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญในการประกอบอาชีพ	 และ

เป็นเรื่องพื้นฐานของเกษตรกรในการพึ่งตนเองคือ	พออยู่	พอกินก่อน	

 ขั้นที่ ๒	 คือ	 การให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ ่ม	 หรือ	

สหกรณ์เพ่ือการจดัการและการตลาดส�าหรบัผลผลติทีเ่หลอืกนิเหลอืใช้	

 ขั้นที่ ๓	 คือ	 การรวมกลุ่ม	 รวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง	 

เพือ่พร้อมทีจ่ะออกไปสูก้บัการเปลีย่นแปลงของสงัคมภายนอกได้อย่าง

ครบวงจร	เพื่อยกระดับไปสู่ธุรกิจชุมชนต่อไป
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พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพติร พระราชทานเอกสารเรื่องทฤษฎีใหม่ ทรงแนะน�าหลักการ 

ข้อมูลวิธีปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพือ่ช่วยให้เกษตรกร 
ได้น�าหลกัการไปประยกุต์ใช้
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ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
	 ในเรื่องของความประหยัดนี้	 ประชาชนชาวไทยทราบกันดีว่า

เรื่องส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัดมากดังท่ีเราเคยเห็นว่า	 หลอด 

ยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้อย่างคุ ้มค่าอย่างไร	 หรือฉลองพระองค์ 

แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน	

	 ขณะเดยีวกนัการพฒันาและช่วยเหลอืราษฎรทรงใช้หลกัในการ

แก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด	ราษฎรสามารถท�าได้เอง	

หาได้ในท้องถิน่และประยกุต์ใช้สิง่ทีม่อียูใ่นภมูภิาคนัน้	ๆ 	มาแก้ไขปัญหา

โดยไม่ต้องลงทุนสูง	 หรือใช้เทคโนโลยีท่ีไม่ยุ่งยากนัก	 ทรงให้ใช้หลัก	

Cost	Effectiveness	(คุ้มค่า)	ไม่ใช่	Cost	Benefit	(คุ้มทุน)	เสมอไป	

ซึ่งหมายถึงปัญหาของมนุษย์คิดเป็นราคาไม่ได้	 อย่าไปเน้นก�าไร	 

หากแต่เราต้องจัดการให้ความทุกข์ของเขาหมดไปให้ได	้โดยเน้นความ

ยั่งยืนและประโยชน์สุข

๑๒
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๑๓

ขาดทุนคือก�าไร
	 การพัฒนาเพื่อการอยู่ดีกินดีของประชาชนนั้น	 อย่าไปนึกหวัง

ก�าไรหรือผลตอบแทนแต่อย่างเดยีว	ท�าอะไรต้องลงทนุลงแรงและปัจจยั

บางอย่างเสียก่อนเพื่อสร้างผลก�าไรในอนาคต	คือ	ความอยู่ดีมีสุขของ

ประชาชน	ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า

 “...ถ้าหากว่าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดี รัฐจะต้องลงทุน ต้องสร้าง

โครงการซึ่งต้องใช้เงินจ�านวนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้าน. ถ้าท�าไปก็เป็น 

“loss” เป็นการเสยี เป็นการขาดทนุ เป็นการจ่าย คือรฐับาลต้องตัง้งบประมาณ

รายจ่าย ซึ่งมาจากเงินของประชาชน. แต่ว่าถ้าโครงการดี ในไม่ช้าประชาชน

ก็จะได้ก�าไร จะได้ผล. ราษฎรจะอยู่ดี กินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ไป ส่วนรัฐบาล

ไม่ได้อะไร. แต่ข้อนี้ถ้าดูให้ดี ๆ จะเห็นว่าถ้าราษฎรอยู่ดีกินดี มีรายได้ รัฐบาล

ก็เก็บภาษีได้สะดวก ไม่มีการหนีภาษี เพราะเมื่อมีรายได้ดีขึ้น เขาก็สามารถ 

เสียภาษีได้มากขึ้น...”

พระราชด�ารสัพระราชทานแก่คณะบคุคลต่าง ๆ ทีเ่ข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชยัมงคล 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔
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๑๔

ปลูกป่าในใจคน
	 ป่าไม้เป็นปัจจยัส�าคญัของชีวติมนษุย์	หากไม่มกีารปลกูจติส�านกึ

ในการรักษาป่าไม้ให้กับทุกคนแล้ว	 จะท�าให้การด�ารงชีวิตของมนุษย์

เป็นไปด้วยความยากล�าบาก	เจ้าหน้าทีข่องรฐัดแูลรกัษาป่าไม้ด้วยหน้าที่

พงึกระท�า	แต่ชาวบ้านจะสามารถดแูลและหวงแหนป่าไม้ด้วยจติส�านกึ 

เพือ่รกัษาปัจจยัแห่งชวิีตของตนเอง	ทรงมพีระราชด�ารสัว่า	ควรจะมป่ีาไม้	

หมู่บ้านเสียที	 ป่าจะได้กลับมา	 หมายถึงชาวบ้านลุกข้ึนดูแลและฟื้นฟู

ทรัพยากรป่าด้วยตนเอง	ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า	

 “...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคน 

เหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้  

ณ หน่วยจัดการต้นน�้าทุ่งจ๊อ อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๑๙
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๑๕

ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
	 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับ

ธรรมชาต	ิทรงมองเหน็ถงึปัญหาของธรรมชาตไิด้อย่างละเอยีด	หากเรา

ต้องการแก้ไขปัญหาธรรมชาติ	จึงจ�าเป็นต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ	

ไม่ว่าจะเป็นการบ�าบัดน�้าเสีย	 ด้วยการใช้ น�้าดีไล่น�้าเสีย	 โดยอาศัย 

หลักแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติ	 (Gravity	 Flow)	 หรือการใช้	พืช 

กรองน�้าเสีย	การแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม	ด้วยพระราชด�าริ	ปลูกป่า

โดยไม่ต้องปลูก	 ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยฟื ้นฟูธรรมชาติ	 รวมถึง	 

การก�าจัดขยะ	 ด้วยการหมักเพื่อให้จุลินทรีย์ท่ีมีอยู ่ในธรรมชาต ิ

ย่อยสลาย	ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า

 “…แต่ ๓,๐๐๐ ไร่นั่นมันอยู่สูง จะน�าน�า้โสโครกจากที่นี่ไปที่โน้นต้อง

สูบไปไม่ไหว แต่ว่าจะท�าเป็นบงึใหญ่ทีจ่ะเกบ็น�า้ได้ส�าหรบัเวลาหน้าน�า้มนี�า้เกบ็

เอาไว้ หน้าแล้งก็ปล่อยลงมา ส่วนหน่ึงอาจปล่อยลงมาส�าหรับล้างกรุงเทพฯ 

ได้เจือจางน�า้โสโครกในคลองต่างๆ…”

พระราชด�ารัส เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๒
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 “...ส่ิงโสโครกจากบ้านเรอืนทีใ่ห้เทศบาลสูบไป มกัน�าไปปล่อยลงคลอง 

ลงแม่น�้า ถ้าหาที่แห่งหนึ่งนอกเมือง ท�าถังหมักสิ่งโสโครกไว้ ๑๐ วัน สิ่งที่เป็น

สิ่งโสโครกก็หายโสโครก เชื้อโรคอะไรก็หมดไป ถ้าให้ดีเอาไว้ ๒๘ วัน ให้มัน 

จริง ๆ จัง ๆ พวกเชื้อที่ร ้ายแรงที่ยังมีอยู ่ก็หมด แม้แต่กลิ่นก็หายหมด  

เสร็จแล้วเอามาตากใช้ประโยชน์ได้ ทั้งส่วนที่เป็นของแข็งและส่วนที่เป็นน�้า 

เป็นปุ๋ยที่ไม่เหม็น เทศบาลต่าง ๆ  ที่มีปัญหานี้ก็ต้องพยายามพิจารณาว่าจะท�า

อะไรต่อไป...”

พระราชด�ารัสเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
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๑๖

อธรรมปราบอธรรม

	 ทรงน�าความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและ 

กฎเกณฑ์ของธรรมชาตมิาเป็นหลกัการแนวปฏบิตัทิีส่�าคญัในการแก้ปัญหา	

และเปลีย่นแปลงสภาวะทีไ่ม่ปกตใิห้เข้าสูป่กต	ิทรงคิดค้นวธิบี�าบดัน�า้เสีย	

โดยใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน�้า	 และเป็นที่มาของ	

“อธรรมปราบอธรรม”	ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า	

 “...เห็นไหมว่าน�้าเน่ามันก็เป็นอธรรม ผักตบชวาที่เราไม่ต้องการมัน 

ก็เป็นอธรรมเหมือนกัน..ฉันจะเอาอธรรมสู้กับอธรรม ให้ออกมาเป็นธรรมะ 

ให้ได้...”
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๑๗

ประโยชน์ส่วนรวม
	 ทรงเห็นว่าการท�างานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเน่ืองถึง

ประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน	 เพราะฉะนั้น 

จึงจ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุก	ๆ	ประการให้บริสุทธิ์	บริบูรณ์	โดย

เตม็ก�าลงัสตปัิญญา	ความรู	้ความสามารถ	การปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ	

และการพระราชทานพระราชด�ารใินการพฒันาและช่วยเหลอืพสกนกิร	

ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�าคัญ	 ดังพระราชด�ารัส 

ความตอนหนึ่งว่า

 “...ใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจน

เบือ่ อาจจะร�าคาญด้วยซ�า้ว่า ใครต่อใครมากบ็อกว่าขอให้คดิถงึประโยชน์ส่วน

รวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่

ให้เพ่ือส่วนรวมนัน้มไิด้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดยีว เป็นการให้เพือ่ตวัเองสามารถ

ที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๔
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  “...บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมัน่คง และร่มเยน็เป็นสขุสบืมาช้านาน 

เพราะเรามีความยึดม่ันในชาต ิและต่างบ�าเพญ็กรณยีกิจตามหน้าที ่ให้สอดคล้อง 

เกือ้กลูกนัเพือ่ประโยชน์ส่วนรวมของชาต.ิ คนไทยทกุคน จงึควรจะได้ตระหนกั

ในข้อนีใ้ห้มาก แล้วตัง้ใจประพฤตติวัปฏิบตังิาน ให้สมแก่ฐานะและหน้าที ่เพือ่

ให้ส�าเรจ็ประโยชน์ส่วนรวม คอืความมัน่คงปลอดภัยของชาตบ้ิานเมอืงไทย...”

พระราชด�ารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม

ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  

ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล 

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
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๑๘

การพึ่งตนเอง
	 การพฒันาตามแนวพระราชด�าร	ิในเบือ้งต้นเป็นการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า	เพื่อให้ประชาชนมีความแข็งแรงพอที่จะด�ารงชีวิตได้	และ

ข้ันตอนต่อไปคือ	 การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตาม

สภาพแวดล้อม	สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน	โดยใช้หลักคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	คือ	การวางเส้นทางชีวิตของตนเองให้เรียบง่าย	

ธรรมดา	และเดินสายกลางด้วยปัญญาพร้อมคุณธรรมในจิตใจ	เพื่อน�า

ชวีติไปสูค่วามสมดลุของทรพัยากร	ให้มีความมัน่คง	และเกดิความยัง่ยนื

ในที่สุด	 เปรียบเสมือนเป็นการวางรากฐานของอาคารให้แข็งแรง	 

ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า

 “...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชพีและตัง้ตวัให้มี 

ความพอกนิพอใช้ ก่อนอ่ืนเป็นส่ิงส�าคัญยิง่ยวดเพราะผู้มอีาชพี และฐานะเพยีงพอ 

ที่จะพึ่งพาตนเองได้ ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไป...”

พระบรมราโชวาทในพธีิพระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วนัศกุร์ที ่๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗
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๑๙

เศรษฐกิจพอเพียง
	 เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นหลกัความคดิทีจ่ะด�าเนนิการเรือ่งต่าง	ๆ 	
เพือ่น�าชวีติไปสูค่วามสมดลุมัน่คง	และยัง่ยนื	เสมอืนเป็นการวางฐานราก	
ของตวัอาคาร ดงัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีไ่ด้พระราชทานไว้	ดงันี้
	 “เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญาชีถ้งึแนวทางด�ารงอยูแ่ละปฏบิตัิ
ตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัว	 ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ	 
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง	 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ	 เพื่อให้ก้าวหน้าต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์	
ความพอเพียง	 หมายถึง	 ความพอประมาณ	 ความมีเหตุผล	 รวมถึง 
ความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร	 ต่อการมี 
ผลกระทบใด	 ๆ	 อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน	
ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้	 ความรอบคอบ	 และความระมัดระวัง 
อย่างยิง่ในการน�าวชิาการต่าง	ๆ 	มาใช้ในการวางแผน	และการด�าเนนิการ	
ทุกขั้นตอน	 และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคน 
ในชาต	ิโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่องรฐั	นกัทฤษฎ	ีและนกัธรุกจิในทกุระดบั
ให้มีส�านึกในคุณธรรม	 ความซื่อสัตย์	 สุจริตและให้มีความรอบรู ้ 
ที่เหมาะสม	ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน	ความเพียร	มีสติปัญญา	และ
ความรอบคอบ	เพ่ือให้สมดลุและพร้อมต่อการรองรบัการเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็ว	 และกว้างขวางทัง้
ด้านวตัถ	ุสงัคม	สิง่แวดล้อม	และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี”
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เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

๒๐

 เข้าใจ :	 ท�าอะไรต้องเข้าใจปัญหา	 เข้าใจหนทางแก้ไข	 เข้าใจ

กระบวนการจัดการ	 และปรับความเข้าใจระหว่างผู้ให้	 ผู้รับเสียก่อน	 

ให้เข้าใจซึ่งกันและกัน

 เข้าถึง : เมื่อเข้าใจระหว่างกันทุกประการครบถ้วนแล้ว	 ต้อง 

เข้าถึงการกระท�า	 สร้างความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงเครื่องไม้ 

เครือ่งมอืและวสัดอุปุกรณ์	และความสามัคคร่ีวมจติร่วมใจของผู้ปฏิบตั	ิ

ร่วมมือร่วมไม้กันท�างาน

 พัฒนา :	เมื่อต่างฝ่ายเข้าใจกันแล้ว	เข้าถึงกันแล้ว	การพัฒนา 

ก็จะด�าเนินการไปอย่างยั่งยืน	 ไม่ส่งผลกระทบท่ีติดลบต่อระบบ

เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อมและการเมือง	หากแต่น�าไปสู่ความสมดุล	

มั่นคง	และยั่งยืน
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๒๑

แก้ปัญหาที่จุดเล็ก คิด Macro เริ่ม Micro

	 ทรงมองปัญหาในภาพรวม	 (Macro)	 ก่อนเสมอ	 แต่การแก้ไข

ปัญหาของพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็ก	ๆ	(Micro)	คือ	การแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม	ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า

 “...ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออกเป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้

ก่อน...

 ...มันไม่ได้เป็นการแก้อาการจรงิแต่ต้องแก้ปวดหวัก่อน เพือ่ทีจ่ะให้อยู่

ในสภาพที่คิดได้...

 ...แบบ (Macro) นี้ เขาจะท�าแบบรื้อทั้งหมด ฉันไม่เห็นด้วย...

 ...อย่างบ้านคนอยู่ เราบอกบ้านนีม้นัผตุรงนัน้ ผตุรงนี ้ไม่คุม้ทีจ่ะซ่อม...

 ...เอาตกลงรื้อบ้านนี้ ระเบิดเลย เราจะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่อยู่...

 ...วิธีท�าต้องค่อย ๆ ท�า จะไประเบิดหมดไม่ได้...”
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๒๒

ไม่ติดต�ารา ท�าให้ง่าย
	 การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริมีลักษณะของการพัฒนา 

ท่ีอนุโลม	และรอมชอมกบัสภาพธรรมชาตสิิง่แวดล้อมและสภาพของสงัคม

จิตวิทยาแห่งชุมชน	 คือ	“ไม่ติดต�ารา”	 ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและ

เทคโนโลยทีีไ่ม่เหมาะสมกบัสภาพชวีติความเป็นอยูท่ีแ่ท้จรงิของคนไทย

เพราะสภาพปัญหามไีม่เหมอืนกนั	 หากใช้ปัญญาไตร่ตรองให้รอบคอบ 

ครบถ้วนจะพบวธิกีารพัฒนาใหม่	ๆ	ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน

	 ทรงโปรดที่จะท�าสิ่งที่ยากให้กลายเป็นสิ่งที่ง่าย	 ท�าสิ่งที่สลับ 

ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย	 อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติ

เป็นแนวทางนัน่เอง	 แต่การท�าสิง่ยาก	 ให้กลายเป็นง่ายนัน้เป็นของยาก	

ฉะน้ันค�าว่า	“ท�าให้ง่าย”	 หรือ	“Simplicity”	 จึงเป็นหลักคิดส�าคัญ

ที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ
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การมีส่วนร่วม 

	 ในการทรงงานพระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ทกุฝ่าย	ทัง้ประชาชน	

หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมแสดงความคิด	 หรือท่ีเรียกประชา

พจิารณ์เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน	โดยให้เอา

ชาวบ้านเป็นครู	ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า

 “...ส�าคัญที่สุดจะต้องหัดท�าใจให้กว้างขวาง หนักแน่นรู้จักรับฟัง 

ความคดิเหน็ แม้กระทัง่ความวพิากษ์วจิารณ์จากผูอ้ืน่อย่างฉลาด เพราะการรูจ้กั 

รับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริง คือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อัน 

หลากหลาย มาอ�านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความส�าเร็จที่สมบูรณ์

นั่นเอง...”

๒๓
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พออยู่พอกิน
	 ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง	 “พออยู่พอกิน”	 ให้ได้เสียก่อน	

แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป	

	 การด�าเนินชีวิตให้พออยู่พอกินนั้น	ต้องมีทรัพยากรให้เพียงพอ

ต่อการด�ารงชวีติ	ต้องอาศยัความอดุมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั	หากขาดแคลนจะท�าให้ไม่เพยีงพอ	อดอยาก	

ไม่มัน่คงในชวีติ	จ�านวนประชากรเพิม่ขึน้ทกุวนัแต่ทรพัยากรลดลงทกุที	

ภาวะขาดแคลนย่อมเกดิขึน้	ทรงแก้ไขปัญหาทกุด้านเกีย่วกบัทรพัยากร	

ธรรมชาต	ิทรงฟ้ืนฟแูละรกัษาความสมดลุของทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่สียไป	

เพือ่สร้างความยัง่ยนืให้เกดิขึน้	เพราะเป็นพืน้ฐานการด�ารงชวีติ

ของมนษุย์

๒๔

32



33



   “...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทย
เชย ว่าเมอืงไทยไม่มสีิง่ทีส่มยัใหม่ แต่เราอยูพ่อมพีอกิน และขอให้ทกุคนมคีวาม
ปรารถนาทีจ่ะให้เมอืงไทยพออยูพ่อกนิ มคีวามสงบ และท�างานตัง้จิตอธษิฐาน
ตั้งปณิธาน ในทางที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรือง 
อย่างยอด แต่ว่ามคีวามพออยูพ่อกนิ มคีวามสงบ เปรยีบเทยีบกบัประเทศอ่ืน ๆ 
ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินน้ีได้ เราก็จะยอดยิ่งยวด...ท่ีสุดก็คือประโยชน์

ร่วมกัน คือ ความพอมีพอกิน พออยู่ ปลอดภัยของประเทศชาติ...”

พระราชด�ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗
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๒๕

บริการรวมที่จุดเดียว
	 การบริการรวมท่ีจุดเดียวส�าหรับเกษตรกรเป็นรูปแบบการ
บริการแบบเบ็ดเสร็จ	หรือ	One	Stop	Services	ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย	 เพื่อประโยชน์แก่
ประชาชนที่จะมาขอใช้บริการ	จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย	โดยทรง
ให้ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็นต้นแบบ 
ในการบริการรวมทีจ่ดุเดยีว	ซ่ึงมหีน่วยงานราชการต่าง	ๆ 	มาร่วมด�าเนนิการ	
และให้บรกิารประชาชน	ณ	ทีแ่ห่งเดยีว	ดงัพระราชด�ารสัความตอนหนึง่ว่า

 “...กรม กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้าน ได้สามารถ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ปรองดองกนั ประสานกนัตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้อง
มีศูนย์ของตน แต่ว่าอาจจะมีงานถือว่าเป็นศูนย์ของตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวข้อง 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมก�าลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุก
กรม กอง ทัง้ในด้านเกษตรหรอืในด้านสงัคม ทัง้ในด้านหางาน การส่งเสรมิการ
ศึกษามาอยู่ด้วยกัน ก็หมายความว่าประชาชน ซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลาย
ก็สามารถที่จะมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่
พร้อมกันในที่เดียวกัน เหมือนกัน ซึ่งเป็นสองด้าน ก็หมายถึงว่า ที่ส�าคัญ 
ปลายทางคือประชาชน จะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่ 
จะให้ประโยชน์...”

พระราชด�ารัส เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๖
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๒๖

ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น กระฉับกระเฉง มีพลัง 
เป็นปัจจัยของการท�างานที่มีประสิทธิภาพ

	 การท�างานให้ส�าเรจ็และมปีระสทิธภิาพต้องอาศยัจติใจเป็นเรือ่ง

ส�าคัญ	 ต้องสร้างบรรยากาศรอบตัวให้มีความสุข	 ไม่เครียด	 ทรงมี 

พระราชด�ารัสว่า	 ท�างานต้องสนุกกับงานมิฉะน้ันเราจะเบ่ือและหยุด

ท�างานในระยะต่อมา	 ดังน้ันปัจจัยของการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ	 

คือ	ร่าเริง	รื่นเริง	คึกคัก	ครึกครื้น	

 ร่าเริง รื่นเริง เวลาท�างานตัวเราเองก็ต้องร่าเริง	 และระหว่าง

ท�างานก็ต้องสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมในการท�างานมีความรื่นเริง

 คึกคัก ครึกครื้น	 คือ	 ตัวเองต้องคึกคักกระฉับกระเฉงมีพลัง 

เสยีก่อน	และต้องสร้างบรรยากาศในการท�างานให้ครกึครืน้สนกุสนาน

พระบรมราโชวาทพระราชทาน
ในงานประชุมสโมสรไลออนส์สากล ประจ�าปี ๒๕๑๓ 
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๒๗

ชัยชนะของการพัฒนา
	 การแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู ่ของประชาชน	 ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นเหมือนการเข้าสู่สงคราม 

ที่ไม่ใช้อาวุธในการแก้ไขปัญหา	 แต่ใช้การพัฒนาเป็นเคร่ืองมือแก้ไข

ปัญหาต่าง	 ๆ	 และทุกครั้งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ส�าเร็จ	 จึงถือเป็น 

การได้รับชัยชนะโดยการพัฒนา
 พระแสงขรรค์ชัยศรี	หมายถึง	จะทรงน�าทัพเอง

 ธงกระบี่ธุช หมายถึง	ทรงปรารถนาอยากจะให้ทุกคนติดตาม

และช่วยรบอยู่ในกองทัพของพระองค์ด้วย

 พระมหาสังข์	 หมายถึง	 เพื่อให้เกิดความร�่ารวย	 งอกงาม	 

เจริญก้าวหน้า

 ดอกบัว หมายถึง	ความบริสุทธิ	์ความสงบ	มีคุณธรรม
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      “…ประโยชน์อันพึงประสงค์ของการพัฒนานั้น ก็คือ ความผาสุกสงบ 

ความเจรญิมัน่คง ของประเทศชาตแิละประชาชน. แต่การทีจ่ะพฒันาให้บรรลุ

ผลเป็นประโยชน์ดังกล่าวได้ จ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้อยูด่กีนิดเีป็นเบ้ืองต้นก่อน เพราะฐานะความเป็นอยูข่องประชาชน

นัน้ คอืรากฐานอย่างส�าคัญของความสงบและความเจรญิมัน่คง. ถ้าประชาชน

ทุกคน มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ความสงบ และความเจริญ ย่อมจะเป็นผล

ก่อเกดิต่อตามมาอย่างแน่นอน. จงึอาจพดูได้ว่า การพฒันากค็อืการท�าสงคราม

กับความยากจนเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนโดยตรง. เมื่อใดก็ตาม ที่

ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีและประเทศชาติมีความสงบ มีความเจริญ เมื่อนั้น

การพัฒนาจึงจะถือได้ว่าประสบความส�าเร็จ เป็นชัยชนะของการพัฒนา 

อย่างแท้จริง…”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙
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บทสรุป
	 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	เปรยีบเสมอืน	“เขม็ทศิ”	
น�าทางให้ราษฎรน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันและในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง	 เพื่อให้งานส�าเร็จลุล่วง	 และประสบความส�าเร็จในชีวิต	 
เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ	 สามารถแยกหลักการทรงงานออกเป็น	 
๓	แนวทาง	ดังนี้
	 แนวทางที่	๑	หลักธรรม หรือ	หลักของจิตใจ	หมายถึง	การน�า
หลักการทรงงานมาเป็นฐานคิดในการท่ีจะลงมือปฏิบัติงานหรือการ
ด�ารงตน	ให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง	ชอบธรรม
	 แนวทางที่	 ๒	 หลักคิด	 หมายถึง	 การน�าหลักการทรงงาน 
มาเป็นแนวคิดในการด�ารงตน	 และการปฏิบัติงาน	 โดยสามารถน�ามา
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท	หรือภูมิสังคมของตนเอง
	 แนวทางที่	 ๓	หลักปฏิบัติ หมายถึง	 การน�าหลักการทรงงาน 
มาปรับใช้กับการด�าเนินชีวิตหรือการปฏิบัติงาน	 ให้ไปสู่ความส�าเร็จ 
ที่ยั่งยืน
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คิด	Macro	เริ่ม	Micro
๒๒.	ไม่ติดต�ารา	ท�าให้ง่าย
๒๓.	การมีส่วนร่วม
๒๔.	พออยู่พอกิน
๒๕.	บริการรวมที่จุดเดียว
๒๖.	ร่าเริง	รื่นเริง	คึกคัก	 

ครึกครื้น	กระฉับกระเฉง	 
มีพลัง	เป็นปัจจัยของการ
ท�างานที่มีประสิทธิภาพ

๒๗.	ชัยชนะของการพัฒนา

หลักการทรงงาน

40



ภาพวาดฝีพระหตัถ์ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ทรงออกแบบกงัหนัน�า้ชยัพฒันา เครือ่งกลเตมิอากาศแบบ RX-5 

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมอืในการบ�าบดัน�า้เสยี

ภาพยกึยอื: เป็นภาพวาดฝีพระหตัถ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงวาดโครงร่างของโครงการพัฒนาลุม่น�า้ก�า่ 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจังหวัดสกลนคร-นครพนม ขณะประทับเคร่ืองบนิพระทีน่ัง่ 

เพือ่พระราชทานแนวพระราชด�ารโิครงการด้านแหล่งน�า้



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) 
๒๐๑๒ อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 

ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

พิมพ์ครั้งที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 
จ�านวน ๒๐,๐๐๐ เล่ม

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ�ากัด โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๓๓-๔

 เป็นสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับเป็น 

สะพานแขวนอสมมาตรท่ียาวเป็นอนัดบั ๕ ของโลก โดยพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างเพื่อบรรเทา

การจราจรติดขดัในพืน้ท่ีกรงุรตันโกสนิทร์ พร้อมกบัรองรบัการเดนิทางเชือ่มต่อระหว่างฝ่ังพระนคร 

กับฝ่ังธนบรุ ีและเป็นจดุเชือ่มต่อโครงการพระราชด�ารติามแนวจตรุทศิ อกีทัง้ยงัพระราชทานนามว่า 

“สะพานพระราม ๘”

www.rdpb.go.th




