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๑. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 การท่ีจะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง จะทรง
ท้ังข้อมูลเบ้ืองต้นจากเอกสาร แผนท่ี สอบถามจากเจ้าหน้าท่ี นักวิชาการ 
ท่ีถูกต้อง เพ่ือท่ีจะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตามความต้องการของประชาชน

๒. ระเบิดจากข้างใน 
 พระองค์ทรงมุ่งเน้น เรื่องการ พัฒนาคน ทรงตรั
ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนท่ี
ค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนําความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านท่ียัง
ไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือต้ังตัว

๓. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป่ียมไปด้วยพระอัจฉริภาพในการแก้ไขปัญหา ทรง
ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของพระองค์

๔. ทําตามลําดับข้ัน 
 ในการทรงงานพระองค์จะทรง
 เม่ือมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทําประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ 
ข้ันพ้ืนฐาน และสิ่งจําเป็นสําหรับประกอบอาชีพ
ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี
ท่ีเรียบง่ายเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้อง

๕. ภูมิสังคม 
 การพัฒนาใดๆ ต้องคํานึงถึงภูมิประเทศของบริเวณนั้น
ลักษณะนิสัยใจคอของผู้คน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี
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๒๓ หลักการทรงงาน  
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

การท่ีจะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ 
ท้ังข้อมูลเบ้ืองต้นจากเอกสาร แผนท่ี สอบถามจากเจ้าหน้าท่ี นักวิชาการ และราษฎรในพ้ืนท่ี

เพ่ือท่ีจะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตามความต้องการของประชาชน

พระองค์ทรงมุ่งเน้น เรื่องการ พัฒนาคน ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน
างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนท่ีเราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมท่ีจะรับการพัฒนาเสียก่อน

ค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนําความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านท่ียัง
ไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือต้ังตัว 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป่ียมไปด้วยพระอัจฉริภาพในการแก้ไขปัญหา ทรง
ของพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีคนมักจะมองข้าม

ในการทรงงานพระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งท่ีจําเป็นท่ีสุดของประชาชนก่อน ได้แก่ สาธารณสุข
เม่ือมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทําประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ  ต่อไปจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภค

ข้ันพ้ืนฐาน และสิ่งจําเป็นสําหรับประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ํา เพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค
ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี
ท่ีเรียบง่ายเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด

คํานึงถึงภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา
นิสัยใจคอของผู้คน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถ่ินท่ีมีความแตกต่างกัน

รายละเอียดอย่างเป็นระบบ  
และราษฎรในพ้ืนท่ีให้ได้รายละเอียด

เพ่ือท่ีจะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตามความต้องการของประชาชน 

ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า  
ให้มีสภาพพร้อมท่ีจะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึง

ค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนําความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านท่ียัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป่ียมไปด้วยพระอัจฉริภาพในการแก้ไขปัญหา ทรงมองปัญหาในภาพรวม 
คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีคนมักจะมองข้าม 

เริ่มต้นจากสิ่งท่ีจําเป็นท่ีสุดของประชาชนก่อน ได้แก่ สาธารณสุข 
ต่อไปจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภค 

อาทิ ถนน แหล่งน้ํา เพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค 
ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี

ถ่ินท่ีราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

และสังคมวิทยาเก่ียวกับ 
ท่ีมีความแตกต่างกัน 
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๖. องค์รวม 
 ทรงมีวิธีคิดคิดอย่างองค์รวม หรือมองอย่างครบวงจร
โครงการหนึ่งนั้นจะมองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
ท่ีพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแนวทางหนึ่งท่ีพระองค์ทรงมองอย่าง
องค์รวม ต้ังแต่การถือครองท่ีดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทย ประมาณ 
ท่ีดินและแหล่งน้ํา อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการประกอบอาชีพ
ผลผลิตดีข้ึน และหากมีผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน เกษตรกร จะต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการ
รวมกลุ่ม รวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือพร้อมท่ีจะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่าง
ครบวงจร นั่นคือทฤษฏีใหม่ข้ันท่ี ๑, 

๗. ไม่ติดตํารา 
 การพัฒนาตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีลักษณะของการพัฒนาท่ีอนุโลม 
และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชนคือ 
ไม่ผูกมัดกับวิชาการและเทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแท้จริ

๘. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
 ในเรื่องของความประหยัดนี้ ประชาชนชาวไทยทราบกันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัดมาก
ดังท่ีเราเคยเห็นว่า หลอดยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไรหรือฉลองพระองค์แต่ละองค์
เป็นเวลานาน ขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่าย
และประหยัด ราษฎรสามารถทําได้เอง หาได้ในท้องถ่ินและประยุกต์ใช้สิ่งท่ีมีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ มาแก้ไข
ปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีท่ีไม่ยุ่งยากนัก
 
๙. ทําให้ง่าย 
 ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริดําเนินไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และท่ีสําคัญอย่างยิ่ง คือสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวม ตลอดจนสภาพทาง
สังคมของชุมชนนั้น ๆ ทรงโปรดท่ีจะทําสิ่งท่ียากให้กลายเป็นง่าย ทําสิ่งท่ีสลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย อันเป็นการ
แก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติ
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๒๓ หลักการทรงงาน  
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คิดอย่างองค์รวม หรือมองอย่างครบวงจร ในการท่ีจะพระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับ
มองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง ดังเช่น กรณีของ 

ท่ีพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแนวทางหนึ่งท่ีพระองค์ทรงมองอย่าง
องค์รวม ต้ังแต่การถือครองท่ีดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทย ประมาณ ๑๐ – ๑๕ 
ท่ีดินและแหล่งน้ํา อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการประกอบอาชีพ เม่ือมีน้ําในการทําเกษตรแล้วจะส่งผลให้
ผลผลิตดีข้ึน และหากมีผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน เกษตรกร จะต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการ
รวมกลุ่ม รวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือพร้อมท่ีจะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่าง

, ๒ และ ๓ 

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีลักษณะของการพัฒนาท่ีอนุโลม 
และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชนคือ 
ไม่ผูกมัดกับวิชาการและเทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแท้จริงของคนไทย

ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
ในเรื่องของความประหยัดนี้ ประชาชนชาวไทยทราบกันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัดมาก

ดังท่ีเราเคยเห็นว่า หลอดยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไรหรือฉลองพระองค์แต่ละองค์
ขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่าย

และประหยัด ราษฎรสามารถทําได้เอง หาได้ในท้องถ่ินและประยุกต์ใช้สิ่งท่ีมีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ มาแก้ไข
ปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีท่ีไม่ยุ่งยากนัก 

ริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริดําเนินไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และท่ีสําคัญอย่างยิ่ง คือสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวม ตลอดจนสภาพทาง

ชุมชนนั้น ๆ ทรงโปรดท่ีจะทําสิ่งท่ียากให้กลายเป็นง่าย ทําสิ่งท่ีสลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย อันเป็นการ
แก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเอง  

 

ในการท่ีจะพระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับ
ดังเช่น กรณีของ “ทฤษฏีใหม่”  

ท่ีพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแนวทางหนึ่งท่ีพระองค์ทรงมองอย่าง
๑๕ ไร่ การบริหารจัดการ
ทําเกษตรแล้วจะส่งผลให้

ผลผลิตดีข้ึน และหากมีผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน เกษตรกร จะต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการ
รวมกลุ่ม รวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือพร้อมท่ีจะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่าง

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีลักษณะของการพัฒนาท่ีอนุโลม 
และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชนคือ “ไม่ติดตํารา”  

งของคนไทย 

ในเรื่องของความประหยัดนี้ ประชาชนชาวไทยทราบกันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัดมาก 
ดังท่ีเราเคยเห็นว่า หลอดยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไรหรือฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่ 

ขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่าย
และประหยัด ราษฎรสามารถทําได้เอง หาได้ในท้องถ่ินและประยุกต์ใช้สิ่งท่ีมีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ มาแก้ไข

ริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทําให้การคิดค้น 
ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริดําเนินไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และท่ีสําคัญอย่างยิ่ง คือสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวม ตลอดจนสภาพทาง

ชุมชนนั้น ๆ ทรงโปรดท่ีจะทําสิ่งท่ียากให้กลายเป็นง่าย ทําสิ่งท่ีสลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย อันเป็นการ



 

เรียนรู้หลกัการทรงงาน ๒๓ 

 

 

๑๐. การมีส่วนร่วม 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
บริหาร เพ่ือเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าท่ีทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องท่ีจะต้องคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของสาธารณชน

๑๑. ประโยชน์ส่วนรวม 
 การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชดําริในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกร
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ

๑๒. บริการรวมท่ีจุดเดียว 
 การบริการรวมท่ีจุดเดียวเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ท่ีเกิดข้ึนเป็นครั้งแรกในระบ
ราชการแผ่นดินของประเทศไทย โดยทรงให้
ในการบริการรวมท่ีจุดเดียว เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนท่ีจะมาขอใช้บริการ จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
โดยจะมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมดําเนินการและให้บริการประชาชน ณ 

๑๓. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทรงมองอย่างละเอียด
ถึงปัญหาธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ อาทิ การแก้ไขปัญหาป่า
เสื่อมโทรม ได้พระราชทานพระราชดําริ การปลู
ธรรมชาติหรือแม้กระท่ัง การปลูกป่า 
นอกจากได้ประโยชน์ตามชื่อของไม้แล้วยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก้พ้ืนดินด้วย เห็นได้ว่าทรงเข้าใจธรรมชาติ 
และมนุษย์อย่างเก้ือกูลกัน ทําให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

๑๔. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
 ทรงนําความจริง ในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการ
แนวปฏิบัติท่ีสําคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะท่ีไม่ปกติ เข้าสู่ระบบท่ีเป็นปกติ
เช่น การนําน้ําดี ขับไล่น้ําเสีย หรือเจือจางน้ําเสียให้กลับเป็นน้ําดี ตามจังหวะการข้ึนลงตามธรรมชาติของน้ํา 
การบําบัดน้ําเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวาซ่ึงมีตามธรรมชาติ ให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเป้ือนในน้ํา
 

๒๓ ข้อ ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

 ๒๓ หลักการทรงงาน  
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนํา “ประชาพิจารณ์
บริหาร เพ่ือเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าท่ีทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องท่ีจะต้องคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของสาธารณชน

การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชดําริในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกร
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ 

การบริการรวมท่ีจุดเดียวเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ท่ีเกิดข้ึนเป็นครั้งแรกในระบ
ราชการแผ่นดินของประเทศไทย โดยทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริเป็นต้นแบบ
ในการบริการรวมท่ีจุดเดียว เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนท่ีจะมาขอใช้บริการ จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
โดยจะมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมดําเนินการและให้บริการประชาชน ณ ท่ีแห่งเดียว

ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทรงมองอย่างละเอียด
ถึงปัญหาธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ อาทิ การแก้ไขปัญหาป่า
เสื่อมโทรม ได้พระราชทานพระราชดําริ การปลูกป่า โดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟ้ืนฟู
ธรรมชาติหรือแม้กระท่ัง การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล และไม้ฟืน 
นอกจากได้ประโยชน์ตามชื่อของไม้แล้วยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก้พ้ืนดินด้วย เห็นได้ว่าทรงเข้าใจธรรมชาติ 

มนุษย์อย่างเก้ือกูลกัน ทําให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

ทรงนําความจริง ในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการ
แนวปฏิบัติท่ีสําคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะท่ีไม่ปกติ เข้าสู่ระบบท่ีเป็นปกติ
ช่น การนําน้ําดี ขับไล่น้ําเสีย หรือเจือจางน้ําเสียให้กลับเป็นน้ําดี ตามจังหวะการข้ึนลงตามธรรมชาติของน้ํา 
การบําบัดน้ําเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวาซ่ึงมีตามธรรมชาติ ให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเป้ือนในน้ํา

ประชาพิจารณ์” มาใช้ในการ
บริหาร เพ่ือเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าท่ีทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องท่ีจะต้องคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของสาธารณชน 

การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชดําริในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกร

การบริการรวมท่ีจุดเดียวเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ท่ีเกิดข้ึนเป็นครั้งแรกในระบบบริหาร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริเป็นต้นแบบ 

ในการบริการรวมท่ีจุดเดียว เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนท่ีจะมาขอใช้บริการ จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
ท่ีแห่งเดียว 

ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทรงมองอย่างละเอียด 
ถึงปัญหาธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ อาทิ การแก้ไขปัญหาป่า

กป่า โดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟ้ืนฟู
ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล และไม้ฟืน 

นอกจากได้ประโยชน์ตามชื่อของไม้แล้วยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก้พ้ืนดินด้วย เห็นได้ว่าทรงเข้าใจธรรมชาติ 

ทรงนําความจริง ในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการ 
แนวปฏิบัติท่ีสําคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะท่ีไม่ปกติ เข้าสู่ระบบท่ีเป็นปกติ 
ช่น การนําน้ําดี ขับไล่น้ําเสีย หรือเจือจางน้ําเสียให้กลับเป็นน้ําดี ตามจังหวะการข้ึนลงตามธรรมชาติของน้ํา 
การบําบัดน้ําเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวาซ่ึงมีตามธรรมชาติ ให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเป้ือนในน้ํา 



 

เรียนรู้หลกัการทรงงาน ๒๓ 

 

๑๕. ปลูกป่าในใจคน 
 เป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์  ทําให้ ต้องมีการบริโภค
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง เพ่ือประโยชน์ของตนเอง และสร้างความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อม 
ปัญหาความไ ม่สม ดุลจึ ง บั ง เ กิด
จะต้องปลูกจิตสํานึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน
 
๑๖. ขาดทุนคือกําไร 
 การเสียคือการได้ หลักการ
กระทําอันมีผลเป็นกําไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร

๑๗. การพ่ึงตนเอง 
 การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ในเบ้ืองต้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือให้ประชาชนมีความ
แข็งแรงพอท่ีจะดํารงชีวิตต่อไปได้ แล้วข้ันต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตาม
สภาพแวดล้อมและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในท่ีสุด

๑๘. พออยู่พอกิน 
 การพัฒนาเพ่ือให้พสกนิกรท้ังหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้เริ่มจากการเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วย
พระองค์เอง จึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซ้ึงว่ามีเหตุผลมากม
ตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญ จากนั้นก็ได้พระราชทานความช่วยเหลือให้พสกนิกร มีความกินดีอยู่ดี มีชีวิตอยู่ใน
ข้ันพออยู่พอกินก่อน แล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะท่ีก้าวหน้าต่อไป 

 

 

 

 

 

๒๓ ข้อ ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

๒๓ หลักการทรงงาน  
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

เป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์  ทําให้ ต้องมีการบริโภค
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง เพ่ือประโยชน์ของตนเอง และสร้างความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อม 
ปัญหาความไ ม่สม ดุลจึ ง บั ง เ กิด ข้ึน  ดั งนั้ น ในการ ท่ีจะ ฟ้ืน ฟูทรัพยากรธรรมชา ติ ให้ กลั บ คืน
จะต้องปลูกจิตสํานึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน 

หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ "การให้" และ "
กระทําอันมีผลเป็นกําไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ในเบ้ืองต้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือให้ประชาชนมีความ
แข็งแรงพอท่ีจะดํารงชีวิตต่อไปได้ แล้วข้ันต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตาม
สภาพแวดล้อมและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในท่ีสุด 

พัฒนาเพ่ือให้พสกนิกรท้ังหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้เริ่มจากการเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วย
พระองค์เอง จึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซ้ึงว่ามีเหตุผลมากม
ตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญ จากนั้นก็ได้พระราชทานความช่วยเหลือให้พสกนิกร มีความกินดีอยู่ดี มีชีวิตอยู่ใน
ข้ันพออยู่พอกินก่อน แล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะท่ีก้าวหน้าต่อไป  

เป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์  ทําให้ ต้องมีการบริโภค 
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง เพ่ือประโยชน์ของตนเอง และสร้างความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อม 

ข้ึน  ดั งนั้ น ในการ ท่ีจะ ฟ้ืน ฟูทรัพยากรธรรมชา ติ ให้ กลั บ คืนมา 

"การเสียสละ" เป็นการ
ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ 

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ในเบ้ืองต้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือให้ประชาชนมีความ
แข็งแรงพอท่ีจะดํารงชีวิตต่อไปได้ แล้วข้ันต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตาม

พัฒนาเพ่ือให้พสกนิกรท้ังหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้เริ่มจากการเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วย
พระองค์เอง จึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซ้ึงว่ามีเหตุผลมากมายท่ีทําให้ราษฎร
ตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญ จากนั้นก็ได้พระราชทานความช่วยเหลือให้พสกนิกร มีความกินดีอยู่ดี มีชีวิตอยู่ใน



 

เรียนรู้หลกัการทรงงาน ๒๓ 

 

๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง 
 เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวหน้าต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประ
รวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อมามีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่าง
ยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินกา
เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มี
สํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์ สุจริต และให้มีความรู้ท่ีเหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 
มีสติปัญญา และความรอบคอบ 
และกว้างขวางท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

๒๐. ความซ่ือสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
 ผู้ท่ีมีความสุจริตและบริสุทธิ์
ความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์

๒๑. ทํางานอย่างมีความสุข 
 ทํางานโดยคํานึงถึงความสุขท่ีเกิดจากการได้ทําประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน

๒๒. ความเพียร 
 จากตัวอย่างบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก พระมหาชนกเพียรว่ายน้ําอยู่ 
เห็นฝั่งแต่ยังคงว่ายต่อไป ไม่จมลง จนกลายเป็นอาหารของปลา และได้รับความช่วยเหลือจนถึงฝั่งได้ในท่ีสุด

๒๓. รู้-รัก-สามัคคี 
 รู้ : การท่ีเราจะลงมือทําสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยท้ังหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา
 รัก : เม่ือเรารู้ครบด้วยกระบวนการแล้ว จะต้องเห็นคุณค่า เกิดศรัทธา เกิดความรักท่ีจะเข้าไปลงมือ
ปฏิบัติแก้ปัญหานั้นๆ 
 สามัคคี : เม่ือถึงข้ันลงมือปฏิบัติต้องคํานึงเสมอว่าเราทําคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคี
กันเป็นหมู่คณะ จึงจะเกิดพลังในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วย

๒๓ ข้อ ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

๒๓ หลักการทรงงาน  

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวหน้าต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประ
รวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อมามีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่าง
ยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มี
สํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์ สุจริต และให้มีความรู้ท่ีเหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 
มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

ความซ่ือสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน 
ผู้ท่ีมีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ท่ีมี

ม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิใ์จ 

ทํางานโดยคํานึงถึงความสุขท่ีเกิดจากการได้ทําประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน 

จากตัวอย่างบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก พระมหาชนกเพียรว่ายน้ําอยู่ ๗ วัน 
เห็นฝั่งแต่ยังคงว่ายต่อไป ไม่จมลง จนกลายเป็นอาหารของปลา และได้รับความช่วยเหลือจนถึงฝั่งได้ในท่ีสุด

การท่ีเราจะลงมือทําสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยท้ังหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา
วยกระบวนการแล้ว จะต้องเห็นคุณค่า เกิดศรัทธา เกิดความรักท่ีจะเข้าไปลงมือ

เม่ือถึงข้ันลงมือปฏิบัติต้องคํานึงเสมอว่าเราทําคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคี
กันเป็นหมู่คณะ จึงจะเกิดพลังในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วย 

 

เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวหน้าต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อมามีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่าง

รทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มี
สํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์ สุจริต และให้มีความรู้ท่ีเหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร  

เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และกว้างขวางท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

วนรวมได้มากกว่าผู้ท่ีมี

วัน ๗ คืน แม้จะมองไม่
เห็นฝั่งแต่ยังคงว่ายต่อไป ไม่จมลง จนกลายเป็นอาหารของปลา และได้รับความช่วยเหลือจนถึงฝั่งได้ในท่ีสุด 

การท่ีเราจะลงมือทําสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยท้ังหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา 
วยกระบวนการแล้ว จะต้องเห็นคุณค่า เกิดศรัทธา เกิดความรักท่ีจะเข้าไปลงมือ

เม่ือถึงข้ันลงมือปฏิบัติต้องคํานึงเสมอว่าเราทําคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคี


