


ศาสตร์ของพระราชา  
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 

  
 คือ  ความรู้ของพระราชา 
 คือ  ความรู้ที่พระองค์ท่านน ามาใช้พฒันาประเทศมีทัง้ ธรรมะ และ 
ทางโลก ควบคู่กันเพื่อความผาสุกของประชาชน.. เช่น เศรษฐกจิพอเพียง
(เป็นธรรมะ) เกษตรทฤษฎีใหม่..แก้มลิง..แกล้งดนิ..ฝนเทียม..อ่ืนๆอีกมาก 

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ค้นคว้า และ ถ่ายทอด 



สมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก 

กรมหลวงสงขลานครินทร์ / พระราชบดิา /  
เจ้าฟา้ทหารเรือ / เจ้าฟา้มหิดล 

พระประทีปแห่งการอนรัุกษ์สตัว์น า้ของไทย  

สมเดจ็พระศรีสวรินทริาบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยกิาเจ้า 

สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชรุิณหศิ  
สยามมกุฎราชกุมาร  

ตราประจ าราชสกลุมหิดล 



-พระราชสมภพ วนัท่ี ๕ ธนัวาคม ๒๔๗๐ ขณะที่พระบรมราชชนกเสดจ็ไปศกึษาวิชาแพทย์ตอ่ ณ มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 
สหรัฐอเมริกา จนกระทัง่ทรงส าเร็จการศกึษาได้ปริญญาแพทยศาสตร์ เกียรตินิยม เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ทรงเสด็จนิวตักลบั 
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๗๑ โดยประทบัอยูท่ี่พระต าหนกัใหม ่วงัสระปทมุ 
-วนัท่ี ๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๗๒ พระบรมราชชนกเสด็จสวรรคต 
-เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึเสด็จพระราชด าเนินไปประทบั ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้รับการสถาปนาฐานนัดรศกัด์ิเป็น "สมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมพิลอดุลเดช“ 
-ทรงรับประกาศนียบตัรทางอักษรศาสตร์จากโรงเรียน ฌีม นาซ กลาซิก ก็อง ตอ นาล เดอ โลซาน (Gymnase Classique 
Cantonal de Lausanne) แล้วทรงเข้าศกึษาตอ่ ณ มหาวิทยาลยัโลซาน แผนกวทิยาศาสตร์ 
-๑๒ มิถนุายน ๒๔๘๙ รัฐสภาลงมติเป็นเอกฉนัท์อญัเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชขึน้ทรงราชย์สืบ
ราชสนัตติวงศ์ 
-เสด็จพระราชด าเนินไปศกึษาตอ่ ณ มหาวิทยาลยัแหง่เดิม แตเ่ปลี่ยนสาขาจากวิทยาศาสตร์ ไปเป็นสาขาสังคมศาสตร์ 
นิตศิาสตร์ และรัฐศาสตร์ 
-วนัท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัง้การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตาม
แบบอยา่งโบราณราชประเพณี 
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เศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรทฤษฎีใหม ่











การพฒันา คุณภาพ ของประชาชน 

โดยใช้หลักการของ เหตุผล เป็นเคร่ืองมอื 

ในการเข้าถึง ความจริง หรือ ความรู้ ท่ีปฏิบติัได้จริง 

ให้สามารถ พึง่พาตนเอง ได้ พอเพยีง ต่อการด าเนินชีวิต   

เพือ่สร้าง ความเข้มแข็ง ให้กับตนเอง ครอบครัว และประเทศ  

รวมท้ัง เพือ่ให้เกิด ความพร้อม รับการเปล่ียนแปลงใดๆท่ีจะเกิดข้ึน  

เพือ่เป็น รากฐาน ของการพฒันาประเทศให้ สงบ มัน่คง และย่ังยืน สืบไป 

การพฒันาตามแนวพระราชด าริ 











หลักทรงงาน ๒๓ ข้อ  
ข้อที่ ๑ จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ  
 
ข้อที่ ๒ ระเบดิจากภายใน หมายถงึ สร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจและอยาก
ท า มิใช่ส่ังให้ท า คนไม่เข้าใจจะไม่ท า แยกให้ออกระหว่าง คุณค่า กับ มูลค่า ว่ามีเหตุผลอย่างไร
จงึควรท า 
 
ข้อที่ ๓ แก้ปัญหาจากจุดเล็ก คือ มองภาพรวมก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาต้องเร่ิมจากจุดเล็กๆ 
และควรมองในสิ่งที่มักจะมองข้าม  
 ถ้าปวดหวัคดิอะไรไม่ออก ให้คดิแก้ปวดหวัก่อน เป็นค าพูดที่ฟังดตูลก แต่ลึกซึง้  

คิดใหญ่ท าเล็ก คิดกว้างท าแคบ ลงมือท าในจุดเล็กๆ ก่อน ส าเร็จแล้วจงึค่อยขยาย  
มิใช่ส่ังท าพร้อมกันทั่วประเทศ ดดู ีแต่ลงทุนสูง ได้ผลน้อย ในที่สุดทุกคนก็จะหมดแรง เพราะมี
แต่คนส่ัง คนท ามีอยู่ไม่ก่ีคน 



๒. ระเบิดจากข้างใน 

                      “...การพฒันาราษฎรในพื้นท่ีจะทรงมวิีธีของพระองค์ 
คือ การเสด็จฯ ไปในป่า บนเขา ตอนแรกจะเสด็จฯ แบบยังไม่ได้มีการ
ตัดถนนเข้าไป  พระองค์ต้องเสด็จฯ เข้าไปอย่างล าบาก  เพราะว่า
พระองค์ไมต้่องการจะให้คนอ่ืนมาเอาเปรียบคนข้างใน ในขณะท่ีเขายังไม่
เข้มแข็งพอ พอพฒันาให้เขาเข้มแข็งแล้วเขาจะออกมาเอง คือ  

  “ระเบิดจากข้างใน”...”     



๓. แก้ปัญหาจากจดุเล็ก 
   ปัญหา ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหา
ของพระองค์จะเร่ิมจากจดุเล็กๆ(Micro) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีคน
มักจะมองข้าม  

          “...ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไมอ่อก เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวน้ีก่อน... 

   มนัไมไ่ด้เป็นการแก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพือ่ท่ีจะให้อยู่ในสภาพท่ี
คิดได้... 

          “...แบบ (Macro) น้ี เขาจะท าแบบรื้อท้ังหมด ฉันไมเ่ห็นด้วย...อย่างบา้น
คนอยู่ เราบอกบา้นน้ีมนัผุตรงน้ัน ผุตรงน้ี ไมคุ่้มท่ีจะไปซ่อม...เอาตกลงรื้อบ้านน้ี
ระเบดิเลย เราจะไปอยู่ท่ีไหน ไมม่ท่ีีอยู่...วิธีท าต้องค่อยๆ ท า จะไประเบดิหมดไม่ได้
...” 



ข้อที่ ๔ ท าตามล าดบัขัน้ โดยเร่ิมจากสิ่งที่จ าเป็นหรือส่ิงที่ขาดก่อนเสมอ 
 
ข้อที่ ๕ ภมิูสังคม ภมิูศาสตร์ สังคมศาสตร์ นัน้ส าคัญ เพราะการงานทุกอย่างต้องค านึงถึง
ภมิูศาสตร์ว่าอยู่แถบไหน อากาศเป็นอย่างไร ตดิชายแดน ตดิทะเล และสังคมของเราเป็น
อย่างไร นับถือศาสนาอะไร คนนิสัยใจคอเป็นอย่างไร รวมไปถงึพวกเราเองด้วย  
 ถ้าไม่รู้เขารู้เรา จะรบชนะได้อย่างไร 
 
ข้อที่ ๖ ท างานแบบองค์รวม โดยคิดความเชื่อมโยง พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงมอง
เหตุการณ์ที่เกิดขึน้และทรงมีแนวทางแก้ไขอย่างเช่ือมโยง องค์รวม ครบวงจร เช่ือมโยง  
"เดด็ดอกไม้สะเทอืนถงึดวงดาว" เป็นค าพูดที่ฟังแล้วเกินจริงไปหน่อย แต่ก็จริง ทุกส่ิงล้วน
เกี่ยวพันกัน แยกออกจากกันโดยเดด็ขาดไม่ได้ 



๔. ตามล าดับข้ัน 
            “...ในการพฒันาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับข้ัน ต้องสร้างพื้นฐาน
คือความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและ
อุปกรณ์ท่ีประหยัด แต่ถกูต้องตามหลักวิชาการ  

เมือ่ได้พื้นฐานท่ีมัน่คงพร้อมพอสมควรและปฏิบติัได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม
ความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจข้ันท่ีสงูข้ึนโดยล าดับต่อไป  

หากมุง่แต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดย
ไมใ่ห้แผนปฏิบัติการสัมพนัธ์กับสภาวะประเทศและของประชาชน โดยสอดคล้อง
ด้วย ก็จะเกิดความไมส่มดุลในเร่ืองต่างๆ ข้ึน ซ่ึงอาจกลายเป็นความยุ่งยาก
ล้มเหลวได้ในท่ีสดุ  

ดังเห็นได้ท่ีอารยประเทศก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรนุแรงในเวลาน้ี...” 



๕. ภมูิสังคม 
  “...การพฒันาจะต้องเป็นไปตามภมูิประเทศทางภมูิศาสตร์ และภมูิ 
ประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเรา จะไป 
บงัคับให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไมไ่ด้ เราต้องแนะน า เราเข้าไปช่วยโดยท่ีจะ 
คิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไป... 

ดวู่าเขาต้องการอะไรจริงๆ และก็ 
อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการพฒันาน้ีก็จะเกิดประโยชน์อย่างย่ิง”  

 



๖. องค์รวม 
    ทรงมองการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมหรือมองอย่างครบวงจร 
    ทฤษฎีใหม่ ๓๐/๓๐/๓๐/๑๐  
    “...ท าทฤษฎีใหมเ่พือ่ท่ีจะให้ประชาชนมโีอกาสท าเกษตรกรกรรมให้พอกิน  
ถ้าน ้ามพีอดีในปีไหน ก็สามารถประกอบการเกษตรหรือปลกูข้าวท่ีเรียกว่า นาปีได้  
ถ้าต่อไปในหน้าแล้ง น ้ามน้ีอยก็สามารถท่ีจะใช้น ้าท่ีกักไว้ในสระเก็บน ้าของแต่ละแปลงมา
ท าการเพาะปลกู แมแ้ต่ข้าวก็ยังปลกูได้ ไม่ต้องเบยีดเบียนชลประทานระบบใหญ่ 
เพราะมขีองตัวเอง แต่ก็อาจปลกูผกั หรือเล้ียงปลา หรือท าอะไรอ่ืนๆ ก็ได้  

ทฤษฎีใหม่น้ีมีไว้ป้องกันความขาดแคลน  ในยามปกติก็ท าให้ร  ่ารวยข้ึน ในยามท่ีมี
อุทกภัยก็สามารถท่ีจะฟ้ืนตัวได้เร็ว ให้ประชาชนมีโอกาสพึง่ตนเองได้อย่างดี...” 



ข้อที่ ๗ ไม่ตดิต ารา เพราะความรู้ท่วมหวัเอาตวัไม่รอด บางครัง้เรายดึทฤษฎีจนเกนิไป ท าอะไร
ไม่ได้เลย สิ่งที่เราท าบางครัง้ต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม สังคม จติวิทยาด้วย  
 
ข้อที่ ๘ ประหยัด เร่ืองง่ายได้ประโยชน์สูงสุด 
 
ข้อที่ ๙ ท าให้ง่าย 
 
ข้อที่ ๑๐ การมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมและคดิถงึส่วนรวม  
 
ข้อที่ ๑๑ ต้องยดึประโยชน์ส่วนรวม  เมื่อส่วนรวมได้ประโยชน์แล้ว เราเองก็ได้ประโยชน์ด้วย 
 
ข้อที่ ๑๒ บริการจุดเดยีว วันนีเ้ราพูด วันสต๊อปเซอร์วิส แต่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัตรัสไว้เกิน 
๒๐ ปีมาแล้ว ศูนย์ศึกษาพัฒนา ๖ แห่งทั่วประเทศ ให้บริการจุดเดยีวมากว่า ๒๐ ปี 



๗. ไมติ่ดต ารา 
 “...ต้องแบบคนจน เราไม่เป็น ประเทศร ่ารวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศ
ท่ีก้าวหน้าอย่างมาก เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศ
ก้าวหน้าอย่างมาก ก็จะมีแต่ถอยหลัง ประเทศเหล่าน้ัน ท่ีเป็นประเทศท่ีมีอุตสาหกรรม
ก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลัง และถอยหลังอย่างน่ากลัว  

แต่ถ้าเร่ิมมีการบริหารท่ีเรียกว่า แบบคนจน แบบท่ีไม่ติดกับต ารามากเกินไป ท าอย่างมี
สามัคคีน่ีแหละ คือ เมตตากัน ก็จะอยู่ได้ตลอดไป  

คนท่ีท างานตามวิชาการจะต้องพึง่ต ารา เมื่อพลิกไปถึงหน้าสดุท้ายแล้ว ในหน้าสดุท้ายน้ัน
เขาบอก “อนาคตยังมี” แต่ไม่บอกว่าให้ท าอย่างไร ก็ต้องปิดเล่ม คือปิดต ารา ปิดต ารา
แล้วไม่รู้จะท าอะไร ลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่ เปิดหน้าแรก ก็เร่ิมต้นใหม่ ถอยหลังเข้า
คลอง  

แต่ถ้าเราใช้ต าราแบบคนจน ใช้ความอะลุ่มอล่วยกันต าราน้ันไม่จบ เราจะก้าวหน้าเร่ือยๆ...”  



๘. เรียบง่าย ประหยัด และเกิดประโยชน์สงูสดุ 

“...ช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบ
ง่ายและประหยัด  

ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถ่ิน และประยุกต์ใช้ส่ิงท่ีมอียู่
ในภมูิภาคนั้นมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทนุสงู หรือใช้
เทคโนโลยีท่ียุ่งยากนัก...”  

              



๑๐. การมีส่วนร่วม 

               “...ส าคัญท่ีสดุจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จัก
รับฟังความคิดเห็น แมก้ระท่ังความวิพากษ์วิจารณ์จากผูอ่ื้นอย่าง
ฉลาด  

เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดน้ันแท้จริงคือ  การระดมสติปัญญา
และประสบการณ์อันหลากหลาย มาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้
ประสบความส าเร็จท่ีสมบรูณ์น่ันเอง...” 



๑๑. ประโยชน์ส่วนรวม 
               “... ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียส่วนตัวเพือ่ส่วนรวมอันน้ีฟังจนเบือ่ 
อาจร าคาญด้วยซ ้าว่า ใครต่อใครมาบอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมอาจมา
นึกในใจว่าให้ๆอยู่เร่ือยแล้วตัวจะได้อะไร  

ขอให้คิดว่าคนท่ีให้เพือ่ส่วนรวมน้ัน มไิด้แต่ส่วนรวมแต่เพยีงอย่างเดียว เป็นการให้
เพือ่ตัวเองสามารถท่ีจะมส่ีวนรวมท่ีจะอาศัยอยู่ได้ ... 

การพฒันาไมไ่ด้เป็นเร่ืองการเสียสละเพยีงอย่างเดียว เป็นการท าเพือ่ตนเองด้วย 
เพราะมนษุย์เป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่ด้วยกัน ถ้าเราอยู่อย่างสขุสบาย ในขณะท่ีคน
อ่ืนทกุข์ยาก เราย่อมอยู่ไมไ่ด้  

นักพฒันาคนมจิีตสาธารณะ รักท่ีจะช่วยเหลือให้ผูอ่ื้นมชีีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
...”    



ข้อที่ ๑๓ ใช้ธรรมชาตช่ิวยธรรมชาต ิโดยมองธรรมชาตใิห้ออก กักน า้ตามล าธารช่วยให้ป่าสมบูรณ์ 
ช่วยให้ชาวเขามีอาชีพ เราก็จะลดปัญหายาเสพตดิลงไป การช่วยดแูลผู้ตดิยา เขาจะไม่กลับไปเสพ
ซ า้และสามารถกลับมาช่วยเราอีกแรง ท าให้ได้แนวร่วมเพิ่มขึน้อยู่แบบสมดุล ซึ่งการจะมองปัญหา
ออกต้องมีใจว่าง ไม่ล าเอียง ต้องมีจติอันพสุิทธ์ิ 
 
ข้อที่ ๑๔ ใช้อธรรมปราบอธรรม เอาผักตบชวาที่เป็นปัญหาของเราในประเทศมา 
ก าจัดน า้เสีย เอาปัญหามาช่วยขจัดปัญหา ..เอาปัญหายาเสพตดิมาช่วยพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมของคนไทยกันดกีว่า แผ่นดนิธรรม แผ่นดนิทองควรจะเฟ่ืองฟูได้แล้ว 
 
ข้อที่ ๑๕ ปลูกป่าในใจคน ต้องปลูกที่จติส านึกก่อน ต้องให้เหน็คุณค่าก่อนที่จะลงมือท า การดแูล
ปัญหายาเสพตดิ ถ้าคนท าหน้าที่นีย้ังท าเพราะเป็นหน้าที่ งานส าเร็จได้ยาก แต่ถ้าท าด้วยความดีใจ
ที่ได้ช่วยลูกเขาให้กลับคืนสู่อ้อมอกพ่อแม่ได้เพยีงหน่ึงคน ซึ่งคุ้มค่ากว่าได้เงนิทองเป็นล้าน แสดงว่า
พลังต่อสู้กับยาเสพตดิได้เกิดขึน้ในใจของท่านแล้ว จงปลุกสิงโตทองค าในหวัใจให้ตื่นขึน้มาได้ก่อน 



ข้อที่ ๑๖ ขาดทุนคือก าไร อย่ามองก าไรขาดทุนที่เป็นตัวเงนิมากจนเกินไป บางครัง้เราได้ก าไร
จากการขาดทุน  ลงทุนมหาศาล ได้ธรรมชาตกิลับคืนมา ลงทุนมหาศาล ได้ลูกคืนมา ลงทุน
มหาศาล ได้คนดีๆ กลับมา ลงทุนมหาศาล ได้ความรู้ไว้คอยช่วยเหลือ  
 
ข้อที่ ๑๗ การพึ่งตนเอง 
 
ข้อที่ ๑๘ พออยู่พอกิน 
 
ข้อที่ ๑๙ เศรษฐกิจพอเพียง ยดึแนวคดิประหยัด เรียบง่าย ประโยชน์สูงสุด 
 
ข้อที่ ๒๐ ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
 
ข้อที่ ๒๑ ท างานอย่างมีความสุข 



๑๖ ขาดทุนคอืก าไร 
              “... ให้โอวาทเขาไปว่า ขาดทนุ เป็นการได้ก าไรของเรา นักเศรษฐศาสตร์คงค้าน
ว่าไม่ใช่ แต่เราอธิบายได้ว่า 

ถ้าเราท าอะไรท่ีเราเสีย แต่ในท่ีสดุเราเสียน้ัน เป็นการได้ทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาล
โดยตรง เงินของรัฐบาล หรืออีกนัยหน่ึง คือ เงินของประชาชน  

ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ก็ต้องลงทนุ ต้องสร้างโครงการซ่ึงต้องใช้เงินเป็นร้อย พนั 
หมื่นล้าน ถ้าท าไป เป็นการจ่ายเงินของรัฐบาล แต่ในไม่ช้าประชาชนจะได้รับผล ราษฎรอยู่ดี 
กินดี ราษฎรได้ก าไรไป  

ถ้าราษฎรมีรายได้ รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวก เพือ่ให้รัฐบาลได้ท าโครงการต่อไป เพือ่
ความก้าวหน้าของประเทศชาติ ถ้ารู้รัก สามัคคี รู้เสียสละ คือ การได้ ประเทศชาติก็จะ
ก้าวหน้า  

และการท่ีคนอยู่ดีมีสขุน้ัน เป็นการนับท่ีเป็นมลูค่าเงินไม่ได้...”    

 



๑๗. พึง่พาตนเอง 

               “...การช่วยเหลือสนับสนนุประชาชนในการ
ประกอบอาชีพและต้ังตัวให้มคีวามพอกินพอใช้ก่อนอ่ืน 
เป็นส่ิงส าคัญย่ิงยวด เพราะผูม้อีาชีพและฐานะเพยีง
พอท่ีจะพึง่พาตนเองได้ ย่อมสร้างความเจริญในระดับสงู
ข้ันต่อไป...” 



๑๘. พออยู่พอกิน 

  “...การช่วยเหลือสนับสนนุประชาชนในการประกอบอาชีพ และต้ังตัวให้มี
ความพอกิน พอใช้ก่อนอ่ืนเป็นพื้นฐานน้ัน เป็นส่ิงส าคัญอย่างย่ิงยวด  

เพราะผูม้ีอาชีพและฐานะเพยีงพอท่ีจะพึง่ตนเอง ย่อมสามารถสร้างความ
เจริญก้าวหน้าระดับท่ีสงูได้ต่อไปโดยแน่นอน ส่วนการถือหลักท่ีจะส่งเสริม
ความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามล าดับ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและ
ประหยัดน้ัน ก็เพือ่ป้องกันความผดิพลาดล้มเหลวและเพือ่ให้บรรลผุลส าเร็จ
ได้แน่นอนบริบรูณ์...” 



ข้อที่ ๒๒ ความเพียร 
 
ข้อที่ ๒๓ รู้ รัก สามัคคี 
 
- รู้ คือ ต้องรู้ปัจจัย รู้ปัญหา รู้ทางออกของปัญหา รู้จักทุกคนทัง้หน้าที่การงาน ชีวิต ครอบครัว 
ท าอย่างไรจงึจะรู้จกัให้ด ีได้รู้จุดอ่อน จุดแข็ง โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชา 
 
- รัก คือ เม่ือรู้แล้ว ต้องเกิดความอยากในทางที่ดีก่อน คือ ฉันทะ เหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาต ิภมิูใจ อยากท า เน้นความดี ใส่ใจกันและกัน มองกันในแง่ดี 
 
- สามัคค ีคือ ลงมือปฏิบัต ิต้องร่วมมือเพื่อเกิดพลัง แยกกันไร้ค่า  



เศรษฐกิจพอเพยีง 
                “...เมื่อปี 2517... วันนั้นได้พูดว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน...
พอมีพอกิน น้ีก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพยีง น่ันเอง. ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้. ย่ิงถ้า
ท้ังประเทศพอมีพอกินก็ย่ิงดี และประเทศไทยเวลาน้ันก็เร่ิมจะไม่พอมีพอกิน.  

บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...” 

           “...ค าว่า พอ ก็เพยีงพอ เพยีงนี้ ก็พอดังนั้นเอง. คนเราถ้าพอ ในความ
ต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย. ถ้าทกุประเทศมี
ความคิด อันนี้ ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพยีง หมายความว่า 
พอประมาณ ไม่สดุโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสขุ. พอเพยีงนี้อาจจะมีมาก อาจจะ
มีของหรหูราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน. ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ 
พูดจาก็พอเพยีง ท าอะไรก็พอเพยีง ปฏิบัติตนก็พอเพยีง... ฉะนั้น ความพอเพยีงนี้ ก็
แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล...” 

 

 



ท าไม ........“เศรษฐกิจพอเพยีง” 



“... ค าว่า  “ พอเพยีง ” 

มีความหมายกว้างขวางกว่า 

ความสามารถในการพึง่ตนเอง  

หรือ ความสามารถในการยืนบนขาของตัวเอง 

เพราะ  ความพอเพยีง  หมายถึง 

การท่ีมคีวามพอ  คือ  มีความโลภน้อย ...” 
 



การพฒันาประเทศตามแนวพระราชด าริ 

ต้ังอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ซ่ึงประกอบด้วย  

  ๑. ความพอประมาณ  

  ๒. ความมีเหตุผล  

  ๓. ภมูิคุ้มกัน 

  และอีก ๒ เง่ือนไข คือ          ๑. ความรู้       ๒. คุณธรรม  

แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 



ศกึษา 

สร้างต้นแบบ โครงการส่วนพระองค์ 

โครงการหลวง 

โครงการตามพระราชด าริ 

โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 

มลูนิธิชัยพฒันา 

แนวคิด     ...  การพฒันาฯ ท่ีอยู่บนความพอดี 

ค าสอน     ...  ให้รู้จักใช้  ความรู้ และเหตผุล  ในการพฒันาฯ 

แนวปฏิบติั ...  โครงการพฒันาฯ  เป็นทางเลือก  ให้กับประชาชน 

พระราชทาน 

ความรู้วิชาการ  
ความรู้ปฏิบัติการ   
ความรู้คิดอ่าน ตามเหตุผลความจริง 

ทรงท า.. อะไร  



ทรงท า.. อย่างไร  



“...ถ้าเราไม่ไปช่วยพัฒนาชนบท ประเทศไทยก็ต้องหายนะ 

จึงมคีวามจ าเป็นอย่างย่ิงทีจ่ะต้องไปพัฒนา ...  

เพราะว่าถ้าบ้านเมอืงเรามคีวามเจริญ มคีวามม่ันคงก็ท าให้เรา อยู่ได้ ... 

ความม่ันคงทีเ่ป็นปัจจัยส าคัญ คือ 

ความม่ันคงของประชาชนท่ัวไปในชนบท... เป็นประชาชนส่วนรวม 

ประชาชนส่วนรวมหรือประชาชนท้ังหมดน้ัน  คือ   ชาติ 

เราจึงต้องปฏิบัติให้ ชาติ คือประชาชนส่วนรวมม ีความม่ันคง 

เพือ่เราจะอยู่ได้...” 

 

 

ทรงท า.. ท าไม  




