
23 หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 9 

 

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีนอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว 
ทรงยังเป็นพระราชาท่ีเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต และการท างานแก่พสกนิกรของพระองค์
และนานาประเทศอีกด้วย ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ และมีความส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาท่ีสุดมิได้ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาล
ท่ี 9 มีความน่าสนใจท่ีสมควรน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตการท างานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการ
ปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ท่านสามารถน าหลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ ดังนี ้

หลักการทรงงาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 

1. จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 

ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ท้ังเอกสาร แผนท่ี สอบถามจาก
เจ้าหน้าท่ี นักวิชาการ และราษฎรในพื้นท่ีให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้
ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 



2. ระเบิดจากภายใน 

จะท าการใดๆ ต้องเริ่มจากคนท่ีเกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความ
เข้าใจและอยากท า ไม่ใช่การสั่งให้ท า คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ท าก็เป็นได้ ในการท างานนั้นอาจจะ
ต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและ
วิธีการต่อไป 

3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 

ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งท่ีคนมักจะมองข้าม 
แล้วเร่ิมแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสียก่อน เมื่อส าเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเร่ือยๆ ทีละจุด 
เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการท างานได้ โดยมองไปท่ีเป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้ว
เริ่มลงมือท าจากจุดเล็กๆ ก่อน ค่อยๆ ท า ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นกจ็ะลุลวงไปได้ตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้  “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน  มันไม่ไดแ้ก้อาการ
จริง แต่ต้องแก้ปัญหาท่ีท าให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่ในสภาพท่ีดีได้…” 

4. ท าตามล าดับขั้น 

เริ่มต้นจากการลงมือท าในสิ่งท่ีจ าเป็นก่อน เมื่อส าเร็จแล้วก็เร่ิมลงมือส่ิงท่ีจ าเป็นล าดับต่อไป ด้วย
ความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าท าตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะส าเร็จได้โดยง่าย… ในหลวง
รัชกาลท่ี 9 ทรงเริ่มต้นจากสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีสุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข 
จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้าง
พื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและ
อุปกรณ์ท่ีประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานท่ีมั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติ
ได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป…” พระบรม
ราโชวาทของในหลวงรัชกาลท่ี 9 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2517 

5. ภูมิสังคม ภมูิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

การพัฒนาใดๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา
เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นท่ีมีความแตกต่างกัน 
“การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ใน
สังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะน า เข้าไป



ดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์
อย่างยิ่ง” 

6. ท างานแบบองค์รวม 

ใช้วิธีคิดเพื่อการท างาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดอย่างเป็นระบบครบ
วงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งท่ีเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 

 

7. ไม่ติดต ารา 

เมื่อเราจะท าการใดนั้น ควรท างานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่การยึดติดอยู่
กับแค่ในต าราวิชาการ เพราะบางท่ีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมาก
จนเกินไปจนท าอะไรไม่ได้เลย สิ่งท่ีเราท าบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
สังคม และจิตวิทยาด้วย 



8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 

ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบ
ง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้ส่ิงท่ีมีอยู่ในภูมิภาคนั้น
มาแก้ไข ปรับปรุง โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีท่ียุ่งยากมากนัก ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่ง
ว่า “…ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…” 

9. ท าให้ง่าย 

ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริไปได้โดยง่าย 
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและ
ระบบนิเวศโดยรวม  “ท าให้ง่าย” 

10. การมีส่วนร่วม 

ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าท่ีทุกระดับได้
มาร่วมแสดงความคิดเห็น “ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความ
คิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละ
ประสบการณ์อันหลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จท่ีสมบูรณ์นั่นเอง” 

11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า 
“…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจร าคาญด้วยซ้ าว่า ใคร
ต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้
อะไร ขอให้คิดว่าคนท่ีให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเอง
สามารถที่จะมีส่วนรวมท่ีจะอาศัยได้…” 

12. บริการที่จดุเดียว 

ทรงมีพระราชด าริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้
หลักการ “การบริการรวมท่ีจุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการ
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



 

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิด
กับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ
จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย 

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 

ทรงน าความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติใน
การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะท่ีไม่ปกติเข้าสู่ระบบท่ีปกติ เช่น การบ าบัดน้ าเน่าเสียโดยให้
ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า 

15. ปลูกป่าในใจคน 

การจะท าการใดส าเร็จต้องปลูกจิตส านึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กับส่ิงท่ี
จะท า…. “เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูก
ต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 



16. ขาดทุนคือก าไร 

หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีมีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การ
เสียสละ” เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 

17. การพ่ึงพาตนเอง 

การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
เพื่อให้มีความแข็งแรงพอท่ีจะด ารงชีวิตได้ต่อไป แลว้ขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชน
สามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พึ่งตนเองได้ในท่ีสุด 

18. พออยู่พอกิน 

ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีด
สมรรถนะท่ีก้าวหน้าต่อไป 

19. เศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นปรัชญาท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 9 พระราชทานพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต ให้
ด าเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ซึ่งปรัชญานี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ท้ังระดับ
บุคคล องค์กร และชุมชน 

บทความที่เกี่ยวข้อง : เดินตามรอยเท้าพ่อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/83445.html


 

20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 

ผู้ท่ีมีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ท่ี
มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 

21. ท างานอย่างมีความสุข 

ท างานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท าอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ 
สนุกกับการท างานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขที่เกิดจาก
การได้ท าประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถท าได้ “…ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมี
ความสุขร่วมกัน ในการท าประโยชน์ให้กับผู้อื่น…” 

22. ความเพียร 

การเริ่มต้นท างานหรือท าส่ิงใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น 
ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ าต่อไป 
เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาท่ีช่วยเหลือมิให้จมน้ า 



23. รู้ รัก สามัคคี 
 รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 
 รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ท่ีจะลงมือท า ลงมือแก้ไข

ปัญหานั้น 
 สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือท าคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ

ร่วมใจกัน 

 

ข้อมูลจาก : https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/39678.html 

https://th.jobsdb.com, http://www.crma.ac.th, http://umongcity.go.th 

ภาพจาก สสส., Twitter.com 
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