
       หลัก 23 ขอ ในการทรงงานของในหลวง 
 
ขอที ่1 จะทําอะไรตองศึกษาขอมลูใหเปนระบบ 
  อดีตทําอะไรมาบาง ทั้งเอกสาร สอบถามเจาหนาที่และชาวบาน   เพื่อนําขอมูลไปใช
ประโยชนไดจริงๆ  เชนงานยาเสพติด ตองดูขอมูลใหลึกซึ้ง  ทําไมทํางานไมสําเร็จ  ตอง
ศึกษาขอมูลตาง ๆ ทั้งการพูดคุย   การดูตัวเลข  แตอยาใหตัวเลขมาหลอกเราได ผูยิ่งใหญ
เห็นแตภาพสวยหร ู แทที่จริงเละตุมเปะ แมทําไมได มีปญหา ตัวเลขก็สวยหรู เพราะมีการ
คาดโทษ  ตองยอมรับความจริงกอน แลวลงมือแกไข  
 

  
 
    
ขอที ่2 ระเบิดจากภายใน 
        สรางความเขมแข็งจากภายในใหเกิดความเขาใจ   และอยากทํา  มิใชสั่งใหทํา คนไม
เขาใจจะไมทํา     แยกใหออกระหวางคุณคากับมูลคา วามีเหตุผลอยางไรจึงควรทํา  
 
ขอที ่3 แกปญหาจากจุดเล็ก 
         มองภาพรวมกอนเสมอ แตการแกปญหาตองเริ่มจากจุดเล็กๆ ไมเริ่มทีเดียวใหญๆ และ
ควรมองในสิ่งที่มักจะมองขาม  ถาปวดหัวคิดอะไรไมออก ใหคิดแกปวดหัวกอน  เปนคําพูดท่ี
ฟงดูตลก แตลึกซึ้ง  คิดใหญทําเล็ก คิดกวางทําแคบ  คิดละเอียดทําหยาบ ลงมือทําในจุด
เล็กๆ กอน  สําเร็จแลวจึงคอยขยาย  มิใชสั่งทําพรอมกันทั่วประเทศ ดูดี  แตลงทุนสูงไดผล
นอย ในที่สุดทุกคนก็จะหมดแรง เพราะมีแตคนสั่งคนทํามีอยูไมกี่คน  
 



     
 
 ขอที ่4 ทําตามลําดับขั้น 
     เริ่มทําจากความจําเปนกอน    สิ่งที่ขาดคือสิ่งที่จําเปนเชน ประชาชนตองแกปญหา
เรื่องสุขภาพกอน  จากนั้นก็ไปแกที่สาธารณูปโภค แลวตอดวยการประกอบอาชีพ  ถาทําเปน
ขั้นเปนตอน ก็จะทําใหสําเร็จไดงาย เชน งานยาเสพติดรักษา --> สงเสริม --> ฟนฟ ู-->
กลับอยูในสังคมปกติ เปนคนดีของชาติ  

        



 
ขอที ่5 ภูมิสังคม ภูมิศาสตร สังคมศาสตร  
    การทํางานทุกอยาง ตองคํานึงถึงภูมิศาสตรวา  อยูแถบไหน   อากาศเปนอยางไร  ติด
ชายแดน  ติดทะเล  และสังคมของเราเปนอยางไร  นับถือศาสนาอะไร  คนนิสัยใจคอเปน
อยางไร รวมไปถึงพวกเรากันเองดวย  ถาไมรูเขารูเราจะรบชนะไดอยางไร สั่งทําโครงการทั่ว
ประเทศไมได ตองดูเฉพาะพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุขออกแบบสถานีอนามัยเหมือนกันทั่ว
ประเทศ บางครั้งก็ไมดีนัก   
 

        
                        
ขอที ่6 ทํางานแบบองครวม  
     โดยคิดความเชื่อมโยง  ทรงมองเหตุการณที่เกิดขึ้นและมีแนวโนมทางแกไขอยาง
เช่ือมโยง  
            ที่ฟงแลวโอเวอรไปหนอย แตก็จริง ทุกสิ่งลวนเกี่ยวพันกัน แยกออกจากกันโดย
เด็ดขาดมิได  
 
 ขอที ่7 ไมติดตํารา  
              ความรูทวมหัว เอาตัวไมรอด บางครั้งเรายึดทฤษฎีจนเกินไปทําอะไรไมไดเลย สิ่ง
ที่เราทําบางครั้งตองโอบออมตอสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สังคม จิตวิทยาดวย  

    



    
 
ขอที ่8 ประหยัด 
  เรื่องงายไดประโยชนสูงสุด   ทําไดเอง หาไดเองในทองถิ่น ใชเทคโนโลยีเรียบ
งาย  เชน ปลูกปาโดยไมตองปลูก ปลอยใหขึ้นเอง  บางครั้งมีพิธีกรรมใหญโตผูยิ่งใหญทําพิธี
ปลูกปา โดยนํารถไถไปไถที่ใหเรียบเพื่อปลูกปา  โดยทําลายตนไมไปมากมาย   นาตลกเรื่อง
เชนน้ียังมีในสังคมไทยมากมาย กรอบแนวคิด Input ----> Process ----> Output ประหยัด  
เรียบงาย ประโยชนสูงสุด  
 

    
 
ขอที ่9 ทําใหงาย 

ทําอะไรใหงายๆ ทําใหชีวิตงาย โปรดรับสั่งทําสิ่งยากๆ ใหกลายเปนสิ่งที่งายๆ 
นักขาวชาวฝรั่งเศสถามพระองควา  พระองคทรงงานแบบใด  ทานตรัสตอบเปนภาษาฝรั่งเศส
วาซิมปลีฟเย” ซึ่งภาษาอังกฤษแปลวา ซิมพลีฟาย(simplify) ภาษาไทยแปลวา ทําให
งาย   คนสวนใหญชวนทําสิ่งงายๆใหเปนสิ่งยากๆ  ผมบอกเจาหนาที่งานยาเสพติดวา ถาใคร
โทรศัพทมาของความชวยเหลือ  ใหถามเขาคําแรกวา “คุณจะใหผมไปหาคุณหรือคุณจะมา
หาผมเดี๋ยวนี้”  
 
ขอที ่10 การมีสวนรวม  
   เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น   หัดทําใจใหหนักแนน  รับฟงความคิดเห็นการรับฟง
คือการเก็บความคิด เราจะประมวลความคิดเพื่อมาใชประโยชน 
 

        



ขอ 11 ตองยึดประโยชนสวนรวม 
      จากพระราชดํารัส ใครตอใครชอบบอกใหนึกถึงประโยชนสวนรวม ใหสวนรวมคือการ
ชวยตัวเองดวย  เพราะเมือ่สวนรวมไดประโยชน  เราเองก็ไดประโยชน   การชวยกันแกปญหา
ยาเสพติด   สวนรวมไดประโยชน  ลูกหลานเราก็ปลอดภัยจากยาเสพติดดวยประเทศชาติยู
ไมได อยาหวังเลยวาเราจะอยูได 
 
ขอที ่12 บริการที่จุดเดียว 
      วันน้ีเราพูด วันสตอปเซอรวิส แตในหลวงตรัสไวเกิน20ปมาแลว ศูนยศึกษาพัฒนา 6
แหงทั่วประเทศใหบริการจุดเดียวมากกวา 20 ป ใครทันสมัยกันแน 
 

       
 
ขอที ่13 ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ 
    มองธรรมชาติใหออก   กกันํ้าตามลําธารชวยใหปาสมบูรณชวยใหชาวเขามีอาชีพ  
เราก็จะลดปญหายาเสพติดลงไป  การชวยดูแลผูติดยา เขาจะไมกลับไปเสพซ้ําและสามารถ
กลับมาชวยเราอีกแรง  ทําใหไดแนวรวมเพิ่มขึ้นอยูแบบสมดุล  ซึ่งการจะมองปญหาออกตอง
มีใจวาง  ไมลําเอียง ตองมีจิตอันพิสุทธิ์ 

     



ขอที ่14 ใชอธรรมปราบอธรรม 
     เอาผักตบชวาที่เปนปญหาของเราในประเทศ  มากาํจัดนํ้าเสียเอาปญหามาชวยขจัด
ปญหา  เอาปญหายาเสพติด มาชวยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยกันดีกวา  แผนดิน
ธรรมแผนดินทองควรจะเฟองฟูไดแลว 
    

     
 
                                                                          
ขอที ่15 ปลูกปาในใจคน 
      ตองปลูกปาที่จิตสํานึกกอน  ตองใหเห็นคุณคากอนที่จะลงมือทําการดูแลปญหา
ยาเสพติด  ถาคน ทําหนาที่น้ียังทําเพราะเปนหนาที่ งานสําเร็จไดยาก    แตถาทําดวยความดี
ใจที่ไดชวยลูกเขาใหกลับคืนสูออมอกพอแมไดเพียงหน่ึงคน ซึ่งคุมคากวาไดเงินทองเปน
ลาน  
แสดงวาพลังตอสูกับยาเสพติดไดเกิดขึ้นในใจของทานแลว  จงปลุกสิงโตทองคําในหัวใจ 
ใหตื่นขึ้นมาใหไดกอน  
                                                                            
ขอที ่16 ขาดทุนคอืกาํไร  
  อยามองที่กําไรขาดทุนที่เปนตัวเงินมากจนเกินไป บางครั้งเราไดกําไรจากการขาดทุน 
                          ลงทุนมหาศาล    ไดธรรมชาติกลับคืนมา 
                          ลงทุนมหาศาล    ไดลูกคืนมา 
                          ลงทุนมหาศาล    ไดคนดีๆ กลับมา 
                          ลงทุนมหาศาล    ไดความรูไวคอยชวยเหลือ 
 
 ขอที ่17 การพึ่งตนเอง 
      ในหลวงทรงสอนใหพวกเราพึ่งตนเอง   เพราะสังคมบริโภคจะเปนทาสของผูผลิต การ
พึ่งตนเองไดทําใหไมตองเปนทาสใคร เมื่อแกปญหาเฉพาะหนาแลวพยายามพึ่งตนเองใหได 
 

        
                                       



ขอที ่18 พออยูพอกิน 
    พออยูพอกินกอน   แลวคอยพัฒนาเราขอใหบําบัดใหไดกอน==> 
ประคับประคอง==> 
เปนที่ปรึกษา==>เปนผูชวยเหลือผูอื่นตอไป   
 
ขอที ่19 เศรษฐกิจพอเพียง 
   เปนแนวทางการตอสู  รับมือความเปลี่ยนแปลงของโลก   การจัดการกับปญหา
ยาเสพติด   ตองคํานึงถึงเรื่องความพอดีใหดีโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ขอที ่20 ความซื่อสัตยสุจริต จริงใจตอกัน 
     คนที่มีความรูมากแตโกง  สูคนที่ไมเกงแตดีไมได    วีรบุรษุ  วีรสตรีคือคุณธรรมที่ทํา
ประโยชนเพื่อผูอื่น  พวกเราที่ทํางานยาเสพติดคือ วีรบุรุษ วีรสตรีผูหนึ่ง 
 
ขอที ่21 ทาํงานอยางมีความสุข 
     “ทํางานกับฉัน ฉันไมมีอะไรจะให ฉันมีแตความสุขที่รวมกันในการทําประโยชนใหกับ
ผูอื่นเทาน้ัน”  ทําอะไรตองมีความสุขดวย  เพราะศกึครั้งน้ียาวนาน ถาเราทําอยางไมมี
ความสุขจะแพแตถาเรามี ความสขุ เราจะชนะ เพียงแตคนทํางานเกี่ยวของกับยาเสพติดมี
ความสุข  สนุกกับการทํางานเพียงเทานั้น ถือวาเราชนะแลว 
 

    
 
 
ขอที ่22 ความเพียร 
    กวา 60 ปที่ทรงงาน ในหลวงไมเคยทรงทอถอย    ไมมีการลาพักรอนหยุดงานสัก
เวลาเดียว 

     



ขอที ่23 รู รัก สามัคค ี
  คิดเพื่องาน 

รู  =  ตองรูปจจัย รูปญหา รูทางออกของปญหา 
รัก = เมื่อรูแลว  ตองเกิดความอยากในทางที่ดีกอนคือฉันทะเห็นวาเปน 

ประโยชนตอ  ประเทศชาติ  ภูมิใจ อยากทํา 
   สามัคคี = ลงมือปฏิบัติ  ตองรวมมือเพื่อเกิดพลัง  แยกกันไรคารวมกันไรเทียม
ทาน   คิดเพื่อตัวเราเอง 
                       รู = รูจักทุกคนทั้งหนาที่การงาน ชีวิตครอบครัวทําอยางไร  จึงจะรูจักใหดี
ได  
รูจุดออน จุดแข็ง โดยเฉพาะผูบังคับบัญชา 
                       รัก =  เนนความดี   ใสใจกันและกันมองกันในแงดี 
                       สามัคคี = จึงจะเกิด 
 

    


