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“ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปั ญญาที่เฉียบแหลม
ก�ำลังกายที่สมบู รณ์“
May all readers be blessed with pure perseverance,
sharp wisdom and complete physical health.

หลักการทรงงาน
ห ลั ก ก า ร ท ร ง ง า น ใ น พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู ่หัว ทรงยึดหลักการด�ำเนินงานใน
ลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิง่ ที่อยู ่
รอบตัว และสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง ทรงมีความ
ละเอี ย ดรอบคอบ ทรงคิ ด ค้ น หาแนวทาง
พัฒนา เพื่อมุ ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด มี
คุณค่า และควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญ
รอยตามเบือ้ งพระยุ คลบาท น�ำมาปฏิบัติเพื่อ
ให้บังเกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ตลอดไป หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 9 ที่สามารถรวบรวม
ได้ดังต่อไปนี้
1.ศึ กษาข้อมู ลอย่างเป็นระบบ การที่จะ
พระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง จะทรง
ศึ กษาข้อมู ลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทัง้
จากข้ อ มู ลเบื้ อ งต้ น จากเอกสาร แผนที่
สอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎร
ในพืน้ ที่ ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อที่จะ
พระราชทานความช่ วยเหลือได้อย่างถูกต้อง

2.ระเบิดจากข้างใน พระองค์มุ่งเน้นเรื่อง
7.ไม่ ติ ด ต� ำ รา การพั ฒ นาตามแนว
การพัฒนาคน ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน พระราชด� ำ ริ มี ลั ก ษณะของการพั ฒ นาที่
ชุ มชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะ อนุ โ ลมและรอมชอมกั บ สภาพธรรมชาติ สิ่ง
แวดล้อมและสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่ง
รับการพัฒนาเสียก่อน
ชุ มชน ไม่ตดิ ต�ำรา ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและ
3.แก้ปัญหาที่จุดเล็ก พระบาทสมเด็จ- เทคโนโลยีทไ่ี ม่เหมาะสมกับสภาพชีวติ ความเป็น
พระเจ้าอยู ห่ วั ทรงมองปั ญหาในภาพรวมก่อน อยู ่ท่แี ท้จริงของคนไทย
เสมอ แต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะเริม่ จาก
8.ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
จุ ดเล็กๆ คือการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่ คน
มักจะมองข้าม
ในเรื่องของความประหยัดนี้ ในเรื่องของความ
ประหยัดนี้ ประชาชนไทยทราบกันดีวา่ เรือ่ งส่วน
4.ท�ำตามล�ำดับขัน้ ในการทรงงานของ พระองค์ก็ทรงประหยัดมากดังที่เราเคยเห็น ใน
พระองค์จะทรงเริ่มต้น จากสิ่งที่จ�ำเป็นของ ขณะเดียวกันการพัฒนาและช่ วยเหลือราษฎร
ประชาชนที่สุดก่อน รวมถึงการให้ความรู้ทาง ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่าย
วิชาการและเทคโนโลยีทเี่ รียบง่ายเน้นการปรับใช้ และประหยัด
ภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น ที่ ร าษฎรสามารถน� ำ ไป
ปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด
9.ท�ำให้งา่ ย Simplicity ด้วยพระอัจฉริย
ภาพและพระปรีชาสามารถ ท�ำให้การคิดค้น
5.ภูมิสังคม การพัฒนาใดๆ ต้องค�ำนึง ดัดแปลง ปรับปรุ งและแก้ไขงานการพัฒนา
ถึ ง สภาพภู มิ ป ระเทศของบริ เ วณนั ้น ว่ า เป็ น ประเทศตามแนวพระราชด�ำริ ด�ำเนินการไปโดย
อย่างไร และสังคมวิทยาเกีย่ วกับนิสยั ใจคอของ ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้ อน และที่ส�ำคัญยิ่งคือ
คนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้อง สอดคล้ อ งกั บ สภาพความเป็ น อยู ่ แ ละระบบ
ถิน่ ที่มีความแตกต่างกัน
นิเวศโดยส่วนรวมตลอดจนสภาพสังคมของ
ชุ มชนนัน้ ๆ
6.องค์รวม ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม
ห รื อ ม อ ง อ ย่ า ง ค ร บ ว ง จ ร ใ น ก า ร ที่ จ ะ
10.การมี ส่ ว นร่ ว ม พระบาทสมเด็ จ พระราชทานพระราชด�ำริเกีย่ วกับโครงการหนึ่ง พระเจ้าอยู ห่ วั ทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงทรง
นั ้ น จะทรงมองเหตุ ก ารณ์ ท่ี จ ะเกิ ด ขึ้ น และ น�ำ ประชาพิจารณ์ มาใช้ ในการบริหาร เพื่อ
แนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง เช่ น “ทฤษฎีใหม่” เปิ ดโอกาสให้ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น

11.ประโยชน์ ส่ ว นรวม การปฏิ บั ติ ใ น       อย่างสิน้ เปลือง ดังนัน้ ในการฟื้ นฟู ธรรมชาติ
พระราชกรณี ย กิ จ และการพระราชทาน     ให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตส�ำนึกในการรักผืน
พระราชด�ำริในการพัฒนาและช่ วยเหลือพสก- ป่ าให้แก่คนเสียก่อน
นิ ก รของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรง
16.ขาดทุนคือ ก�ำไร การเสียคือการได้
ระลึกถึงส่วนรวมเป็นส�ำคัญ
ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและคนอยู ่ดีมีสุขนัน้
12.บริการรวมที่จุดเดียว One Stop- เป็นการนับมู ลค่าเงินไม่ได้ การให้ และ การเสีย
Services การบริการรวมที่จุดเดียว เป็นรูป สละ เป็นการกระท�ำอันมีผล เป็นก�ำไร คือความ
แบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จที่เกิดขึน้ ในระบบ อยู ่ดีมีสุขของราษฎร
บริหารราชการแผ่นดินของประเทศ โดยทรงให้
ศู น ย์ ศึ กษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจาก         
17.การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาตาม
พระราชด�ำริ เป็นต้นแบบในการบริการเบ็ดเสร็จ แนวพระราชด�ำริ เพื่อเป็นการแก้ไขปั ญหาใน
ณ จุ ดเดียว
เบือ้ งต้นด้วยการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า เพื่อ
ให้มีความแข็งแรงพอที่จะด�ำรงชีวิตได้ต่อไป
13.ทรงใช้ ธรรมชาติ ทรงเข้ า ใจถึ ง
ธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับ
18.พออยู พ
่ อกิน การพัฒนาเพือ่ ให้พสก
ธรรมชาติ ทรงมองอย่างละเอียดถึงปั ญหา นิกรทัง้ หลายประสบความสุขสมบู รณ์ในชีวิต
ธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ    ได้เริ่มจากการเสด็จฯ ไปเยี่ยมประชาชนในทุก
ภูมภิ าคของประเทศไทย ได้ทอดพระเนตรความ
จะต้องใช้ ธรรมชาติเข้าช่ วยเหลือ
เป็ น อยู ่ ข องราษฎรด้ ว ยพระองค์ เ องจึ ง ทรง
14.ใช้ อธรรมปราบอธรรม ทรงน�ำความ สามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปั ญหาได้
จริง ในเรือ่ งความเป็นไป แห่งธรรมชาติและกฏ อย่างลึกซึ้ง
เ ก ณ ฑ์ ข อ ง ธ ร ร ม ช า ติ ม า เ ป็ น ห ลั ก ก า ร              
แนวปฏิ บั ติ ท่ี ส� ำ คั ญ ในการแก้ ปั ญหาและ
19.เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น ปรั ช ญาที่
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสูร่ ะบบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมีพระราชด�ำรัส
ที่เป็นปกติ เช่ น การท�ำน�ำ้ ดี ขับไล่น�ำ้ เสีย
ชีแ้ นะแนวทางการด�ำเนินชีวติ แก่พสกนิกรชาว
ไทย ตัง้ แต่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ภาย
15.ปลูกป่ าในใจคน เป็นการปลูกป่ าลงบน หลังได้ทรงย�ำ้ แนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและ
แผ่ น ดิ น ด้ ว ยความต้ อ งการอยู ่ ข องมนุ ษ ย์ สามารถด�ำรงอยู ่ได้อย่างมัน่ คงและยังยืนภาย
ท�ำให้ตอ้ งการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลง

ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ
ความีเหตุผล รวมถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควร ต่อมามี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้
ภายนอกและภายใน ทั ง้ นี้ต้ อ งอาศัย ความ
รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการท�ำวิชาการต่างๆ มาใช้ ในการ
วางแผนและการด�ำเนินการทุกขัน้ ตอน
20.ความซื่ อสัตว์สุจริต จริงใจต่อกัน
“คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง
ชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์
ส่วนรวมทีส่ ำ� คัญอันใดได้ ผู ท้ ม่ี คี วามสุจริตและ
ความุ ่งมัน่ เท่านัน้ จึงจะท�ำงานส�ำคัญยิง่ ใหญ่
ทีเ่ ป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงทีส่ ำ� เร็จ” พระราช
ด�ำรัส เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2522

พัฒนา บ้านเมืองให้บงั เกิดความร่มเย็นเป็นสุข
23. รู้ รัก สามัคคี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว มีพระราชด�ำรัสในเรื่อง “รู้ รัก
สามัคคี“ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสามค�ำ ที่มี
ค่าและมีความหมายลึกซึ้ง พร้อมทัง้ สามารถ
ปรับใช้ ได้ทุกยุ คทุกสมัย
รู้ : การที่เราจะลงมือท�ำสิง่ ใดนัน้ จะต้องรู้เสีย
ก่อน รู้ถึงปั จจัยทัง้ หมด รู้ถึงปั ญหา และรู้ถึง
วิธีการแก้ปัญหา
รัก : คือความรัก เมือ่ เรารูค้ รบด้วยกระบวนการ
ความแล้ว จะต้องมีความรักการพิจารณาที่
จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปั ญหานัน้ ๆ
สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินนั ้ ควรค�ำนึง
เสมอว่าเราจะท�ำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องท�ำงาน
ร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู ่คณะ จึงจะมี
พลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

21.ท�ำงานอย่างมีความสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ห่ วั พระเกษมส�ำราญ ทรงมี
ความสุขทุกคราทีจ่ ะช่ วยเหลือประชาชน ซึ่งเคย
รับสัง่ ครัง้ หนึ่งว่า “ท�ำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไร
จะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการ
ท�ำประโยชน์ให้กับผู ้อื่น“
22.ความเพี ย ร พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู ห่ วั ที่ทรงริเริม่ ท�ำโครงการต่างๆ ใน
ระยะแรก ที่ไม่มีความพร้อมในการท�ำงานมาก
นัก และทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทัง้
สิน้ แต่พระองค์กม็ ไิ ด้ทอ้ พระราชหฤทัย มุ ง่ มัน่
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FEATURED BOOK

ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย 13 ตุลาคม 2559 : พระมหากรุ ณาธิคุณจารึกใน
ใจไทยนิรันดร์กาล
โดย กองบรรณาธิการ ส�ำนักพิมพ์บ้านมงคล
รวบรวมข้อมูลและภาพต่าง ๆ ช่ วง 89 พรรษา ของพระองค์ และ 70 ปี แห่งการ
ครองราชย์ แบบปี ต่อปี มารวมสรุ ปไว้ในหนังสือเล่มนี้ และโดยเฉพาะเหตุการณ์
“วันสวรรคต” (13 ตุลาคม 2559) และเหตุการณ์ส�ำคัญแห่งประวัติศาสตร์ในชัว่
ชีวติ ของคนไทย ทีไ่ ด้เกิดได้อยู อ่ าศัยใต้รม่ พระบารมีในรัชสมัยพระบาทสมเด็ตพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ทีฆราชย์แห่งสยาม” พระมหากษัตริย์ผู้ครอง
ราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

รักพ่อ 365 วัน
โดย พินิจ จันทร และคณะ
รวบรวมและเรี ย บเรี ย งเนื้อ หาเกี่ ย วกั บ พระราช
กรณียกิจ พระราชประวัติ และสิง่ ที่ในหลวงท�ำให้กับ
บ้านเมืองไว้อย่างครบถ้วน

บันทึกแห่งสยาม ในหลวงกับพระอริยเจ้า
โดย พินิจ จันทร และคณะ
บันทึกเรื่องราวเมื่อครัง้ พระบาทสมเด็จพระปรมินท
รมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ทรงท�ำหน้าที่เป็นพุ ทธมามกะ
พระราชกรณียกิจทางด้านศาสนา และบันทึกพระ
ราชปุ จฉาธรรมกับพระอริยเจ้า

ยุ วกษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิง่ ของชาวไทย
โดย นววรรณ วุ ฒฑะกุล
เป็นข้อมู ลด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบุ คคลส�ำคัญ
ของประเทศในฐานะ “ยุ วกษัตริย“์ ที่ตอ้ งแบกรับภาระ
หน้ า ที่ อั น ใหญ่ ห ลวงในการดู แ ลรั ก ษา ปกป้ อง
คุ้มครองประเทศ และประชาชน

70 ปี รักแท้ของในหลวงและพระราชินี
โดย สุวิสุทธิ์
เนือ้ เรือ่ งบอกเล่าตัง้ แต่ความรักเริม่ ต้นขึน้ ดังหนุม่ สาว
ทั่ว ไป และเป็ น ไปตามครรลองคลองธรรมอั น น่ า
ยกย่อง กระทั่งกลายเป็นความรักที่ผูกพันมั่นคง
อย่างยาวนานถึง 70 ปี ท่ามกลางพระราชภาระอัน
หนักอึ้งในรัชสมัยของทัง้ สองพระองค์ ที่ต้องดูแล
บ้านเมืองในแต่ละยุ ค จนสามารถพาประเทศไทยพ้น
ผ่ า นวิ ก ฤติ ต่ า ง ๆ มาได้ ด้ ว ยดี อ ย่ า งไม่ ข าดพก
บกพร่อง ทัง้ สองพระองค์จึงเป็นต้นแบบรักแท้ ที่น่า
ศึ กษาเป็นแบบอย่างอย่างที่สุด ทัง้ ในด้านความรักที่
มีต่อคู่ชีวิต ต่อคนรอบตัว และต่อส่วนรวมเพื่อ
ประโยชน์สุขในแผ่นดิน

จักรยานกระป๋ องคนจน เจ้าฟ้ าแห่งสยาม
โดย ยอดมาลา มาลา, อาร์ม นพคุณ
จักรยานจากเงินเก็บ รวมกับเงินของแม่ ได้มาด้วย
ความรู้สึกหวงแหนและทะนุถนอม เรื่องราวของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เมื่อครัง้ ทรงพระเยาว์
ที่ ส มเด็ จ ย่ า ทรงสอนให้ ลู ก ๆ ทุ ก คนรู้ จั ก คุ ณ ค่ า
ของเงิน อยากได้อะไรเริ่มจากตัวเรา ซึ่ งค�ำสอน
ต่างๆ นัน้ ได้ตดิ ตัวในหลวงมาตลอดชีวติ ของพระองค์

เรื่อง ทองแดง : The story of Tongdaeng
โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
พระราชนิพนธืในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรง
เล่าถึงเรือ่ งราวความเป็นมา ความแสนรูเ้ ฉลียวฉลาด
และรู้ภาษาของ ทองแดง สุนัขตัวโปรดของพระองค์
และพระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงมี
พระราชด�ำริว่า ทองแดง เป็นสุขนัขธรรมดา ที่ไม่
ธรรมดา ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันทัว่ ประเทศ

พระมหาชนก : The Story Of Mahajanaka
โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องนีม้ ี 2 ภาษา (ไทยและ
อังกฤษ) ซึ่งพระองค์ได้ทรงสืบค้นเรื่องราวของพระ
มหาชนกในพระไตรปิ ฎกและทรงแปลด้วยพระองค์เอง
โดยมีการดัดแปลงนิดๆ หน่อยๆ ให้เข้าใจได้ง่ายขึน้
ทรงโปรดฯ ให้จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2539 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่ง
รัชกาล ภายในหนังสือมีภาพวาดฝี พระหัตถ์ของพระองค์เอง

ค�ำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและ
พระราชด�ำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
ประมวลพระบรมราโชวาท และแนวพระราชด�ำริของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ย เดช
เกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยมโนทัศน์
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นความพอเพียง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การมีภมู คิ มุ้ กัน รวมทัง้ คุณธรรมและ
ความรู้ ที่ส�ำคัญคือความสามัคคี ซึ่งหากชาวไทยได้น้อมน�ำมาประพฤติปฏิบัติในการ
ด�ำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งแล้ว จะท�ำให้เกิดความสุขร่วมกันอย่างยัง่ ยืนอีกด้วย

