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“ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม
ก�าลังกายที่สมบูรณ์“

May all readers be blessed with pure perseverance, 
sharp wisdom and complete physical health.

                                                              



หลักการทรงงาน
หลั ก ก า ร ท ร ง ง า น ใ นพร ะ บ า ทสม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดหลักการด�าเนินงานใน
ลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิง่ที่อยู่
รอบตวั และสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ ทรงมีความ
ละเอียดรอบคอบ ทรงคิดค้นหาแนวทาง
พัฒนา เพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด มี
คุณค่า และควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญ
รอยตามเบือ้งพระยุคลบาท น�ามาปฏิบัติเพื่อ
ให้บังเกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ตลอดไป หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่สามารถรวบรวม
ได้ดังต่อไปนี้

 1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การที่จะ
พระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง จะทรง
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทัง้
จากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร แผนที่ 
สอบถามจากเจ้าหน้าท่ีนักวิชาการและราษฎร
ในพืน้ที่ ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อที่จะ
พระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง



 2.ระเบิดจากข้างใน พระองค์มุ่งเน้นเรื่อง
การพฒันาคน ต้องสรา้งความเข้มแขง็ใหค้นใน
ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะ
รับการพัฒนาเสียก่อน

 3.แก้ปัญหาที่จุดเล็ก พระบาทสมเด็จ-
พระเจา้อยูห่วัทรงมองปัญหาในภาพรวมกอ่น
เสมอ แตก่ารแกปั้ญหาของพระองคจ์ะเริม่จาก
จุดเล็กๆ คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ คน
มักจะมองข้าม

 4.ท�าตามล�าดับขัน้ ในการทรงงานของ
พระองค์จะทรงเริ่มต้น จากสิ่งที่จ�าเป็นของ
ประชาชนที่สุดก่อน รวมถึงการให้ความรู้ทาง
วชิาการและเทคโนโลยีทีเ่รียบงา่ยเน้นการปรบัใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน�าไป
ปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด

 5.ภูมิสังคม การพัฒนาใดๆ ต้องค�านึง
ถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั ้นว่าเป็น
อยา่งไร และสังคมวทิยาเกีย่วกบันิสยัใจคอของ
คนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้อง
ถิน่ที่มีความแตกต่างกัน

 6.องค์รวม ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม 
ห รื อ มอ งอย่ า ง ค รบว งจ ร ใ นก า ร ท่ี จ ะ
พระราชทานพระราชด�ารเิกีย่วกบัโครงการหนึ่ง
นั ้นจะทรงมองเหตุการณ์ที่จะ เกิดขึ้นและ
แนวทางแก้ไขอย่างเช่ือมโยง เช่น “ทฤษฎีใหม่”
 

 7.ไม่ติดต�ารา การพัฒนาตามแนว                   
พระราชด�าริ มีลักษณะของการพัฒนาท่ี
อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่ง
แวดล้อมและสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่ง
ชุมชน ไมติ่ดต�ารา ไมผู่กมดัตดิกบัวชิาการและ
เทคโนโลยีทีไ่ม่เหมาะสมกบัสภาพชีวติความเป็น
อยู่ที่แท้จริงของคนไทย

 8.ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
ในเรื่องของความประหยัดนี ้ในเรื่องของความ
ประหยดันี ้ประชาชนไทยทราบกนัดีวา่เรือ่งสว่น
พระองค์ก็ทรงประหยัดมากดังที่เราเคยเห็น ใน
ขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร
ทรงใช้หลกัในการแกปั้ญหาดว้ยความเรยีบงา่ย
และประหยัด

 9.ท�าใหง้า่ย Simplicity ดว้ยพระอจัฉรยิ
ภาพและพระปรีชาสามารถ ท�าให้การคิดค้น
ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงานการพัฒนา
ประเทศตามแนวพระราชด�าร ิด�าเนนิการไปโดย
ง่าย ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน และที่ส�าคัญยิ่งคือ 
สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบ
นิเวศโดยส่วนรวมตลอดจนสภาพสังคมของ
ชุมชนนัน้ๆ

 10.การมีส่วนร่วม พระบาทสมเด็จ-
พระเจา้อยูห่วั ทรงเป็นนักประชาธปิไตย จึงทรง
น�า ประชาพิจารณ์ มาใช้ในการบริหาร เพื่อ
เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น



	 11.ประโยชน์ส่วนรวม	 การปฏิบัติ ใน						
พระราชกรณียกิจ	 และการพระราชทาน				
พระราชด�ารใินการพฒันาและช่วยเหลอืพสก-
นิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ระลึกถึงส่วนรวมเป็นส�าคัญ

	 12.บริการรวมที่จุดเดียว	 One	 Stop-	
Services	 การบริการรวมที่จุดเดียว	 เป็นรูป
แบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จที่เกิดขึน้ในระบบ
บริหารราชการแผ่นดินของประเทศ	โดยทรงให้
ศูน ย์ ศึกษาการพัฒนาอัน เนื่ องมาจาก									
พระราชด�าร	ิเป็นตน้แบบในการบริการเบ็ดเสรจ็	
ณ	จุดเดียว

	 13 .ทรงใ ช้ธรรมชาติ	 ทรงเ ข้า ใจถึง
ธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ	 ทรงมองอย่างละเอียดถึงปัญหา
ธรรมชาติ	 หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ			
จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ

	 14.ใช้อธรรมปราบอธรรม	ทรงน�าความ
จรงิ	ในเรือ่งความเป็นไป	แหง่ธรรมชาตแิละกฏ
เ กณฑ์ ของธรรมชาติ ม า เ ป็ นหลั กกา ร														
แนวปฏิ บัติที่ ส� าคัญในการแก้ ปัญหาและ
ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไมป่กตเิขา้สูร่ะบบ
ที่เป็นปกติ	เช่น	การท�าน�า้ดี	ขับไล่น�า้เสีย

	 15.ปลูกป่าในใจคน	เป็นการปลูกป่าลงบน
แผ่นดินด้วยความต้องการอยู่ของมนุษย	์
ท�าใหต้อ้งการบรโิภคและใช้ทรพัยากรธรรมชาติ

อย่างสิน้เปลือง	 ดังนัน้ในการฟ้ืนฟูธรรมชาติ
ให้กลับคนืมาจะต้องปลูกจติส�านกึในการรกัผนื
ป่าให้แก่คนเสียก่อน

	 16.ขาดทุนคือ	 ก�าไร	 การเสียคือการได้
ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและคนอยู่ดีมีสุขนัน้	
เป็นการนับมูลค่าเงินไม่ได้	การให้	และ	การเสีย
สละ	เป็นการกระท�าอนัมผีล	เป็นก�าไร	คอืความ
อยู่ดีมีสุขของราษฎร

	 17.การพึ่งพาตนเอง	 การพัฒนาตาม
แนวพระราชด�าริ	 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาใน
เบือ้งต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 เพื่อ
ให้มีความแข็งแรงพอที่จะด�ารงชีวิตได้ต่อไป

	 18.พออยู่พอกนิ	การพฒันาเพือ่ใหพ้สก
นิกรทัง้หลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิต	
ได้เริ่มจากการเสด็จฯ	 ไปเยี่ยมประชาชนในทุก
ภมูภิาคของประเทศไทย	ได้ทอดพระเนตรความ
เป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองจึงทรง
สามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้
อย่างลึกซ้ึง	

	 19.เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ารัส
ชีแ้นะแนวทางการด�าเนนิชีวติ	แกพ่สกนกิรชาว
ไทย	ตัง้แต่เกิดวิกฤตการณท์างเศรษฐกจิ	ภาย
หลังได้ทรงย�า้แนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและ
สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงและยังยืนภาย
ใต้กระแสโลกาภิวัฒน์	 และความเปล่ียนแปลง



ความพอเพียงหมายถึง	 ความพอประมาณ	
ความีเหตุผล	 รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	พอสมควร	ต่อมามี
ผลกระทบใดๆ	อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้
ภายนอกและภายใน	 ทัง้นี้ต้องอาศัยความ
รอบรู้	 ความรอบคอบ	 และความระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการท�าวิชาการต่างๆ	 มาใช้ในการ
วางแผนและการด�าเนินการทุกขัน้ตอน

	 20.ความซ่ือสัตว์สุจริต	 จริงใจต่อกัน	
“คนท่ีไม่มีความสุจริต	 คนที่ไม่มีความมั่นคง	
ชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์
สว่นรวมทีส่�าคญัอนัใดได	้ผูท้ีม่คีวามสจุรติและ	
ความุ่งมัน่เท่านัน้	 จึงจะท�างานส�าคัญยิง่ใหญ่
ทีเ่ป็นคณุเป็นประโยชน์แทจ้รงิทีส่�าเรจ็”	พระราช
ด�ารัส	เมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	2522

	 21.ท�างานอย่างมีความสุข	 พระบาท-
สมเด็จพระเจา้อยูห่วั	พระเกษมส�าราญ	ทรงมี
ความสขุทกุคราท่ีจะช่วยเหลอืประชาชน	ซ่ึงเคย
รับสัง่ครัง้หนึ่งว่า	“ท�างานกับฉัน	ฉันไม่มีอะไร
จะให้	 นอกจากการมีความสุขร่วมกัน	 ในการ
ท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่น“

	 22 .ความเพียร	 พระบาทสมเด็จ-
พระเจา้อยูหั่ว	ที่ทรงรเิริม่ท�าโครงการต่างๆ	ใน
ระยะแรก	ที่ไม่มีความพร้อมในการท�างานมาก
นัก	และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทัง้
สิน้	แตพ่ระองคก์ม็ไิดท้อ้พระราชหฤทยั	มุง่มัน่

พฒันา	บา้นเมอืงใหบ้งัเกดิความร่มเย็นเป็นสขุ

	 23.	 รู้	 รัก	 สามัคคี	 พระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัว	มีพระราชด�ารัสในเรื่อง	“รู้	รัก	
สามัคคี“	มาอย่างต่อเนื่อง	ซ่ึงเป็นสามค�า	ที่มี
ค่าและมีความหมายลึกซ้ึง	พร้อมทัง้สามารถ
ปรับใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย
รู้	:	การที่เราจะลงมือท�าสิง่ใดนัน้	จะต้องรู้เสีย
ก่อน	รู้ถึงปัจจัยทัง้หมด	รู้ถึงปัญหา	และรู้ถึง
วิธีการแก้ปัญหา
รกั	:	คอืความรกั	เม่ือเรารู้ครบดว้ยกระบวนการ
ความแล้ว	 จะต้องมีความรักการพิจารณาที่
จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานัน้ๆ
สามัคคี	:	การที่จะลงมือปฏิบัตินัน้	ควรค�านึง
เสมอว่าเราจะท�างานคนเดยีวไมไ่ด	้ตอ้งท�างาน
ร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ	จึงจะมี
พลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

        
	 	 ที่มา	:	http://www.thaihealth.or.th



Startup : Slow life & Slow reading 

FEATURED BOOK
ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย 13 ตุลาคม 2559 : พระมหากรุณาธิคุณจารึกใน
ใจไทยนิรันดร์กาล
โดย กองบรรณาธิการ ส�านักพิมพ์บ้านมงคล

รวบรวมข้อมูลและภาพต่าง ๆ  ช่วง 89 พรรษา ของพระองค ์และ 70 ปีแหง่การ
ครองราชย์ แบบปีต่อปีมารวมสรุปไว้ในหนังสือเล่มนี ้ และโดยเฉพาะเหตุการณ์ 
“วันสวรรคต” (13 ตุลาคม 2559) และเหตุการณ์ส�าคัญแห่งประวัติศาสตร์ในชัว่
ชีวติของคนไทย ทีไ่ดเ้กดิไดอ้ยูอ่าศยัใตร้ม่พระบารมใีนรชัสมยัพระบาทสมเดต็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ทีฆราชย์แห่งสยาม” พระมหากษัตริย์ผู้ครอง
ราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย



รักพ่อ 365 วัน
โดย พินิจ จันทร และคณะ

รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจ พระราชประวัติ และสิง่ที่ในหลวงท�าให้กับ
บ้านเมืองไว้อย่างครบถ้วน

บันทึกแห่งสยาม ในหลวงกับพระอริยเจ้า
โดย พินิจ จันทร และคณะ

บันทึกเร่ืองราวเมื่อครัง้พระบาทสมเด็จพระปรมินท
รมหาภูมพิลอดลุยเดช ทรงท�าหน้าที่เป็นพุทธมามกะ 
พระราชกรณียกิจทางด้านศาสนา และบันทึกพระ
ราชปุจฉาธรรมกับพระอริยเจ้า



ยุวกษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิง่ของชาวไทย
โดย นววรรณ วุฒฑะกุล

เป็นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบุคคลส�าคัญ
ของประเทศในฐานะ “ยุวกษัตรยิ“์ ที่ตอ้งแบกรบัภาระ
หน้าที่อันใหญ่หลวงในการดูแลรักษา ปกป้อง 
คุ้มครองประเทศ และประชาชน

70 ปี รักแท้ของในหลวงและพระราชินี
โดย สุวิสุทธิ์

เนือ้เรือ่งบอกเลา่ตัง้แตค่วามรกัเริม่ตน้ขึน้ดังหนุ่มสาว
ทั่วไป และเป็นไปตามครรลองคลองธรรมอันน่า
ยกย่อง กระทั่งกลายเป็นความรักที่ผูกพันมั่นคง
อย่างยาวนานถึง 70 ปี ท่ามกลางพระราชภาระอัน
หนักอึ้งในรัชสมัยของทัง้สองพระองค์ ที่ต้องดูแล
บ้านเมืองในแต่ละยุค จนสามารถพาประเทศไทยพ้น
ผ่านวิกฤติต่าง ๆ มาได้ด้วยดีอย่างไม่ขาดพก
บกพร่อง ทัง้สองพระองค์จึงเป็นต้นแบบรักแท้ ที่น่า
ศึกษาเป็นแบบอย่างอย่างที่สุด ทัง้ในด้านความรักที่
มีต่อคู่ชีวิต ต่อคนรอบตัว และต่อส่วนรวมเพื่อ
ประโยชน์สุขในแผ่นดิน



จักรยานกระป๋องคนจน เจ้าฟ้าแห่งสยาม
โดย ยอดมาลา มาลา, อาร์ม นพคุณ

เรื่อง ทองแดง : The story of Tongdaeng
โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช

จักรยานจากเงินเก็บ รวมกับเงินของแม่ ได้มาด้วย
ความรู้สึกหวงแหนและทะนุถนอม เรื่องราวของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครัง้ทรงพระเยาว์ 
ที่สมเด็จย่าทรงสอนให้ลูกๆ ทุกคนรู้จักคุณค่า     
ของเงิน  อยากได้อะไรเริ่มจากตัวเรา ซ่ึงค�าสอน
ตา่งๆ นัน้ไดต้ดิตวัในหลวงมาตลอดชีวติของพระองค์

พระราชนิพนธืในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
เลา่ถงึเรือ่งราวความเป็นมา ความแสนรูเ้ฉลยีวฉลาด 
และรู้ภาษาของ ทองแดง สุนัขตัวโปรดของพระองค์ 
และพระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี
พระราชด�าริว่า ทองแดง เป็นสุขนัขธรรมดา ที่ไม่
ธรรมดา ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันทัว่ประเทศ



พระมหาชนก : The Story Of Mahajanaka 
โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช

ค�าพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและ
พระราชด�ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช

หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องนีม้ี 2 ภาษา (ไทยและ
อังกฤษ) ซ่ึงพระองค์ได้ทรงสืบค้นเรื่องราวของพระ
มหาชนกในพระไตรปิฎกและทรงแปลดว้ยพระองคเ์อง 
โดยมีการดัดแปลงนิดๆ หน่อยๆ ให้เข้าใจได้ง่ายขึน้

ประมวลพระบรมราโชวาท และแนวพระราชด�าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 
เกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง ซ่ึงประกอบดว้ยมโนทัศน์
ตา่ง ๆ  ไมว่า่จะเป็นความพอเพยีง ความพอประมาณ 
ความมเีหตผุล การมภีมูคิุม้กนั รวมทัง้คุณธรรมและ

ความรู้ ที่ส�าคัญคือความสามัคคี ซ่ึงหากชาวไทยได้น้อมน�ามาประพฤติปฏิบัติในการ
ด�าเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งแล้ว จะท�าให้เกิดความสุขร่วมกันอย่างยัง่ยืนอีกด้วย

ทรงโปรดฯ ให้จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2539 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่ง
รัชกาล ภายในหนังสือมีภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง
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