ประมวลจากคําบรรยายของ
ฯพณฯ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ในการสัมมนา
“ เรือง : องค์การทีมีค ุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ”
จัดโดย สํานักพระราชวัง

สําหรับ
ข้าราชสํานักพึงน้อมรับใส่เกล้า ฯ เป็นแนวทางปฏิบตั ิ

พฤษภาคม 2550
*******************************

“ 60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สขุ ประชาราษฎร์ ”
( สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื!อประสานงานโครงการอันเนื!องมาจาก พระราชดําริ, 2549)

1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
การที!จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ!ง จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียด
อย่างเป็ นระบบ ทัง4 จากข้อมูลเบื4องต้น จากเอกสาร แผนที!
สอบถามจากเจ้าหน้าที! นักวิชาการ และราษฎรในพื4นที!ให้ได้รายละเอียด
ที!ถูกต้อง เพื!อที!จะพระราชทานความช่วยเหลือ
ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามความต้องการของประชาชน

2. ระเบิดจากข้างใน
หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที!เราเข้าไปพัฒนา
ให้มีสภาพพร้อม ที!จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การนําเอาความเจริญหรือบุคคล
จากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บา้ นที!ยงั ไม่ทนั ได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตัง4 ตัว

3. แก้ปั ญหาที!จุดเล็ก
ทรงมองปญหาในภาพรวม
( Macro ) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปั ญหาจะเริ!มจาก
ั
จุดเล็ก ๆ (Micro ) คือ การแก้ไขปญหาเฉพาะหน้
า ที!คนมักจะมองข้าม
ั
“ ...ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก...
ต้องแก้ไขการปวดหัวนี4ก่อน...
เพื!อให้อยูใ่ นสภาพที!คิดได้...”
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4.

ทําตามลําดับขัน4

ทรงเริ!มต้นจากสิ!งที!จําเป็ นที!สดุ ของประชาชนก่อน ได้แก่ สาธารณสุข
ต่อไปจึงเป็ นเรื!องสาธารณูปโภคขัน4 พื4นฐาน และสิ!งจําเป็ นสําหรับประกอบอาชีพ
การพัฒนาประเทศต้องสร้างพื4นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่ ก่อนจึงค่อยสร้าง ค่อยเสริม
ความเจริญและเศรษฐกิจขัน4 สูงโดยลําดับต่อไป

5. ภูมิสงั คม
การพัฒนาใด ๆ ต้องคํานึงถึง
(1) ภูมิประเทศของบริเวณนัน4 (ดิน, นํ4า, ป่า, เขา ฯลฯ )
(2) สังคมวิทยา (นิสยั ใจคอของผูค้ น ตลอดจนวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ!น)

6. องค์รวม
ทรงมีวธิ ี คิดอย่างองค์รวม ( Holistic ) หรือมองอย่างครบวงจร
ทรงมองเหตุการณ์ท!ีเกิดขึ4น และแนวทางแก้ไขอย่างเชื!อมโยง

7. ไม่ติดตํารา
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริมีลกั ษณะของการพัฒนาที!อนุโลม
และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติส! ิงแวดล้อมและสภาพของสังคม
จิตวิทยาแห่งชุมชน

“ ไม่ติดตํารา”
ไม่ผูกมัดกับวิชาการและเทคโนโลยีท!ีไม่เหมาะสม
กับสภาพชีวติ ความเป็ นอยูท่ !ีแท้จริงของคนไทย
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8. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สงู สุด
ทรงใช้หลักในการแก้ไขปญหาด้
วยความเรียบง่ายและประหยัด
ั
ราษฎรสามารถทําได้เอง
หาได้ในท้องถิ!น
และประยุกต์ใช้ส! ิงที!มีอยูใ่ นภูมิภาคนัน4 ๆ มาแก้ไขปญหา
ั
โดยไม่ตอ้ งลงทุนสูง หรือใช้เทคโนโลยีไม่ย่งุ ยากนัก
“ ให้ปลูกป่า โดยไม่ตอ้ งปลูกป่า
โดยปล่อยให้ข4นึ เองตามธรรมชาติ
จะได้ประหยัดงบประมาณ ”

9. ทําให้ง่าย – simplicity
ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงานการพัฒนาประเทศ
ตามแนวพระราชดําริโดยง่าย ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน ทรงโปรดที!จะทําสิ!งยาก
ให้กลายเป็ นง่าย ทําสิ!งที!สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย

“ ทําให้ง่าย ”
10. การมีสว่ นร่วม
ทรงเป็ นนักประชาธิ ปไตย เปิ ดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชน
หรือเจ้าหน้าที!ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี!ยวกับเรื!องที!ตอ้ ง
คํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชน
หรือความต้องการของสาธารณชน

“ ...ต้องหัดทําใจให้กว้างขวางหนักแน่น
รูจ้ ักรับฟงความคิ
ดเห็น
ั
แม้กระทั!งความวิพากษ์วจิ ารณ์จากผูอ้ !ื นอย่างฉลาด
เพราะการรูจ้ ักรับฟงอย่
ั างฉลาดนัน4
แท้จริงคือการระดมสติปั ญญาและประสบการณ์อันหลากหลาย
มาอํานวยการปฏิบตั ิบริหารงาน
ให้ประสบความสําเร็จที!สมบูรณ์น!นั เอง...”
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11.ประโยชน์สว่ นรวม
“ ... ใครต่อใครก็มาบอกว่า ขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยูเ่ รื!อย แล้วส่วนตัวจะได้อะไรขอให้คิดว่า
คนที!ให้เพื!อส่วนรวมนัน4 มิได้ให้แต่ส่วนรวมอย่างเดียว
เป็ นการให้เพื!อตัวเองสามารถที!มีส่วนรวมที!จะอาศัยได้ ...”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นสําคัญเสมอ

12. บริการที!จุดเดียว
ทรงให้ “ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื!องมาจากพระราชดําริ ”
เป็ นต้นแบบในการบริหารรวมที!จุดเดียว เพื!อประโยชน์ต่อประชาชน
ที!จะมาใช้บริการ จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆมาร่วมดําเนินการ
และให้บริการประชาชน ณ ที!แห่งเดียว
“... เป็ นสองด้าน ก็หมายถึงว่าที!สาํ คัญปลายทางคือ ประชาชนจะได้รบั ประโยชน์และ
ต้นทางของเจ้าหน้าที!จะให้ประโยชน์ ”

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
การเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ
ทรงมองอย่างละเอียดถึงปญหาของธรรมชาติ
ั
หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ
เช่น การแก้ไขปญหาป
่ าเสื!อมโทรม
ั
โดยพระราชทานพระราชดําริการปลูกป่าโดยไม่ตอ้ งปลูก (ต้นไม้)
ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื4 นฟูธรรมชาติ

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม
ทรงนําความจริงในเรื!องความเป็ นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็ น
หลักการและแนวปฏิบตั ิท!ีสาํ คัญในการแก้ปั ญหาและปรับปรุงเปลี!ยนแปลงสภาวะที!ไม่ปกติ
เข้าสู่ระบบที!เป็ นปกติ เช่น การทํานํ4าดีขบั ไล่นํ4าเสีย การใช้ผกั ตบชวาบาบัํดํ4นาเสีย
โดยดูดซึมสิ!งสกปรกปนเปื4 อนในนํ4า
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15. ปลูกป่าในใจคน
“...เจ้าหน้าที!ป่าไม้ ควรจะปลูกต้นไม้ ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านัน4
ก็จะพากันปลูกต้นไม้ ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ดว้ ยตนเอง...”
การที!จะฟื4 นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมา
จะต้องปลูกจิตสํานึกให้คนรักป่าเสียก่อน

16. ขาดทุนคือกําไร
“...ขาดทุนคือกําไร Our loss is our gain…
การเสียคือการได้ ประเทศที!จะก้าวหน้าและการที!คนจะอยูด
่ ีมีสขุ นัน4
เป็ นการนับที!เป็ นมูลค่าเงินไม่ได้ ...”
หลักการคือ “ การให้ ” และ “ การเสียสละ” เป็ นการกระทํา
อันมีผลเป็ นกําไร
คือ ความอยูด
่ ีมีสขุ ของราษฎร “...ถ้าเราทําอะไรที!เสีย แต่ในที!สดุ ที!เราเสียนัน4
เป็ นการได้ทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรงเงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ!ง
คือเงินของประชาชนถ้าอยากให้ประชาชนอยูด
่ ีกินดี ก็ตอ้ งลงทุน...”

17. การพึ!งตนเอง
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื!อแก้ไขปญหาในเบื
4 องต้น ด้วยการแก้ไขปญหา
ั
ั
เฉพาะหน้าเพื!อให้เขาแข็งแรง พอที!จะดํารงชีวติ ได้ต่อไป แล้วขัน4 ตอนต่อไปก็คือ
การพัฒนาให้เขาสามารถอยูใ่ นสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ
“พึ!งตนเองได้” ในที!สดุ

18. พออยูพ
่ อกิน
สําหรับประชาชนที!ตกอยูใ่ นวงจรแห่งความทุกข์เข็ญนัน4 ได้พระราชทาน
ความช่วยเหลือให้เขาสามารถอยูใ่ นขัน4 “พออยู่พอกิน” เสียก่อน
แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขดี สมรรถนะที!กา้ วหน้าต่อไป
“...ถ้าโครงการดี ในไม่ชา้ ประชาชนจะได้กาํ ไร จะได้ผล
ราษฎรจะอยู่ดีกินดีข4นึ จะได้ประโยชน์ต่อไป...”
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19. เศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นแนวทางการดําเนินชีวติ เพื!อสร้างความเข้มแข็ง
หรือภูมิคมุ้ กันทุกด้านซึ!ง จะสามารถทําให้อยูไ่ ด้อย่างสมดุล
ในโลกแห่งการเปลี!ยนแปลง
ปรัชญานี4ได้มีการประยุกต์ใช้ ทัง4 ระดับบุคคล องค์การ ชุมชน
และทุกภาคส่วนมาแล้วอย่างได้ผล

20. ความซื!อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
“ … ผูท้ !ีมีความสุจริตและบริสทุ ธิK ใจ แม้จะมีความรูน้ อ้ ย
ก็ยอ่ มทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผูท้ !ีมีความรูม้ าก
แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสทุ ธิK ใจ ... ” (18 มี.ค.2533)

21. ทํางานอย่างมีความสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทรงพระเกษมสําราญ
และทรงมีความสุข ทุกคราที!จะช่วยเหลือประชาชน

“… ทํางานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้
นอกจากการมีความสุขร่วมกัน
ในการทําประโยชน์ให้กบั ผูอ้ !ื น ... ”
22. ความเพียร : พระมหาชนก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทรงริเริ!มทําโครงการต่าง ๆ
ในระยะแรกที!ไม่มีความพร้อมนัก
และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทงั4 สิ4น
แต่พระองค์มิได้ทอ้ พระราชหฤทัย มุ่งมั!นพัฒนาบ้านเมือง
ให้บงั เกิดความร่มเย็น เป็ นสุข
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23. รู้ - รัก - สามัคคี
รู้

:

รัก

:

สามัคคี

:

การที!เราจะลงมือทําสิ!งใดนัน4 จะต้องรูเ้ สียก่อน รูถ้ ึง
ปจจั
และรูถ้ ึงวิธีแก้ปั ญหา
ั ยทัง4 หมด รูถ้ ึงปญหา
ั
เมื!อเรารูค้ รบด้วยกระบวนความแล้วจะต้องเห็นคุณค่า
เกิดศรัทธา เกิดความรักที!จะเข้าไปลงมือปฏิบตั ิ
แก้ปั ญหานัน4 ๆ
เมื!อถึงขัน4 ลงมือปฏิบตั ิ ต้องคํานึงเสมอว่าเราทําคนเดียวไม่ได้
ต้องร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคีกนั เป็ นหมู่คณะจึงจะเกิดพลัง
ในการแก้ปั ญหาให้ลลุ ่วงด้วยดี

***********************************
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