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บทความน้ีไดกลาวถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจนอยใหญ ซึ่งแสดงถึงความเปนธรรมิกราชา สมบูรณ

ดวยทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช นอกจากน้ีบทความน้ียังแสดงถึงพระปรีชาสามารถ

ของพระองคทานในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทางธุรกิจและการบัญชี ซึ่งไดวางแบบอยางการจัดการทางธุรกิจที่เปน

ประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจ อันเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาท่ีสุดมิได

คําสําคัญ: การจัดการธุรกิจตามแนวพระราชดํารัส การบัญชีตามแนวพระราชดํารัส ทศพิธราชธรรม
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This article demonstrates the ten royal virtues of the king through behavior and various royal duties of 

His Majesty King Bhumibol Adulyadej. This article also presents abilities of His Majesty the King about 

business management and accounting by providing models of business management that society and 

economy have abundantly benefited from these models.
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พระปฐมบรมราชโองการ

ทรงประกาศ วันแรก ครองโดยธรรม
ทรงธรรมนํา เปนแบบอยาง เพื่อปวงชน
ทรงมุงมั่น เหน็ดเหนื่อย ทุกแหงหน
ทรงเปนพอ ของทุกคน บนแผนดิน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จ
พระเจ าอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกาศพระปฐม
บรมราชโองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ตลอดระยะเวลาของ
รัชสมัยพระองค พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจ
นอยใหญลวนแสดงถึงความเปนธรรมิกราชา ซึ่งสมบูรณดวย
ทศพิธราชธรรม1 ทั้ง 10 ประการ กลาวคือ

1. ทาน พระองคทรงบําเพ็ญทานบารมีมากมาย
จนเหลือท่ีจะพรรณนาไดสุดสิ้น ครบถวนท้ังสองประการ คือ 
“ธรรมทาน” โดยไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแฝง
ดวยคติธรรม เปนเครื่องเตือนใจในเร่ืองตาง ๆ  แกพสกนิกร
ตามสถานะและวโรกาสอยูเสมอ นอกจากธรรมทานแลว 
“อามิสทาน” หรือ “วัตถุทาน” ทรงมีพระเมตตาคุณใน
พระราชหฤทัยเปนลนพน ไดพระราชทานพระราชทรัพยและ
วัตถุสิ่งของตาง ๆ  เพื่อแกความทุกขยากขาดแคลนทางกาย
ใหแกพสกนิกรเสมอมา

2. ศีล พระองคทรงเครงครัดในการรักษาศีลและ
ทรงมีนํ้าพระทัยนับถือพระพุทธศาสนาโดยบริสุทธิ์ ดังจะ
เห็นไดจากการเสด็จออกทรงผนวชรักษาศีล 227 ขอ
ของพระภิกษุในบวรพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
พ.ศ. 2499 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ
ทรงผนวชแลวไดเสด็จมาประทับรักษาศีลตามพุทธบัญญัติ 
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร แมเมื่อทรงลาผนวชแลว พระองค
ยังคงเสด็จมาประทับนั่งสมาธิกรรมฐานเปนครั้งคราว เมื่อ

ทรงลาผนวชมาอยูพระราชฐานะแหงพระมหากษัตริยาธิราช
แลว พระองคยังทรงประพฤติอยูในศีลโดยบริสุทธิ์ กลาวคือ
ทรงประพฤติพระราชจริยาในทางพระวรกายและในทาง
พระวาจาใหสะอาดงดงามถูกตองอยูเปนนิจ

3. บริจาค ดวยเหตุที่พระองคทรงยึดถือประโยชนและ
ความเจริญของชาติ ศาสนา เปนสําคัญรวมทั้งประโยชนสุข
ของพสกนิกรสําคัญยิ่งกวาพระองคเอง พระราชกรณียกิจ
นานัปการจึงเปนไปเพ่ือความวัฒนา และประโยชนสุขของ
ชาวไทยและสถาบันดังกลาว ในดานการสงเคราะห ไดทรง
เสียสละพระราชทรัพยและสิ่งของจํานวนมากมาย เพื่อ
ดับความทุกขยากของพสกนิกรในยามประสบภัยพิบัติ
สละพระราชทรัพยเพื่อพัฒนาการศึกษาใหแกเยาวชนไทย 
โดยโปรดใหมีโครงการจัดตั้งโรงเรียนในถิ่นยากจนตาง  ๆ  
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน และทุนอานันท
มหิดล เพื่อสงนักเรียนไทยไปศึกษาตางประเทศ เปนตน

4. ความซื่อตรง ทศพิธราชธรรมขอท่ีสี่ คือ อาชชวะ 
หรือความซื่อตรงตอหนาที่ และจริงใจตอพสกนิกร พระองค
ไดทรงรักษาสัจจะที่ไดพระราชทานใหแกพสกนิกรอยาง
สมบูรณสมํ่าเสมอ พระองคไมเคยทรงทอดท้ิงพสกนิกร
ดวยทรงถือเอาความทุกขเดือดรอนของพสกนิกรเปนความ
ทุกขเดือดรอนของพระองคเอง ไมวาการสิ่งใดอันจะยัง
ความทุกขสงบมาสูพสกนิกร พระองคจะทรงปฏิบัติและการ
สิ่งใดท่ีทรงมีพระราชประสงคใหพสกนิกรประพฤติปฏิบัติ
ตาม ทรงพระราชทานกระแสพระราชดํารัสชี้แจงถึงเหตุ
และผลให  เข าใจ พสกนิกรผู ปฏิบัติจึงปฏิบัติด วยเห็น
ประโยชนแหงผลของการปฏิบัตินั้น ปฏิบัติดวยความเต็มใจ
และดวยความซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณ มิใชดวยความ
กลัวเกรงพระบรมเดชานุภาพ

5. ความออนโยน พระองคทรงมีพระราชอัธยาศัยออน
โยนเพียบพรอมทุกประการ ไมวาจะเปนความออนโยนใน
ความหมายทางโลกหรือความหมายทางธรรม ในความหมาย

1 ผูสนใจสามารถศึกษาอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหนังสือ “ทศพิธราชธรรมแหงรัชกาลที่ 9” เรียบเรียงโดย โรม บุนนาค สํานักพิมพ
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ทางโลก คือ ความออนโยนตอบุคคลอื่นในสังคมอันเปน
มารยาทที่บุคคลในสังคมจะพึงปฏิบัติต อกัน สวนความ
ออนโยนในทางธรรมนั้น หมายถึงความสามารถโอนออน
ผอนตาม นอมไป หรือเปลี่ยนไปในทางแหงความดี ทําให
เกิดการผสมผสานกันอยางดีในทางการงานและบุคคล
แกบุคคลทุกระดับชีวิต พระองคทรงเขาถึงธรรมะในขอนี้
เปนอยางดีและอยางถองถวนทุกระดับขั้น ขั้นแรก คือ
ความออนโยนทางพระวรกาย ขั้นที่สอง คือ ความออนโยน
ทางพระวาจา ขั้นที่สาม คือ ความออนโยนน่ิมนวลทางจิตใจ
และสติปญญา ทรงเขาพระทัยในธรรมะของชีวิตอยางลึกซึ้ง
วา แตละชีวิตยอมมีหนาที่หลายอยาง พระองคจึงทรงมี
สัมมาคารวะออนนอมแดผู เจริญโดยวัยและเจริญโดยคุณ 
และมีพระราชอัธยาศัยออนโยนตอบุคคลที่เสมอพระองค
และต่ํากวา ไมเคยทรงดูหมิ่น การท่ีทรงวางพระองคเชนนี้
จึงกอใหเกิดความสุขความเจริญแกบานเมือง และความปติ
ศรัทธาแกชาวไทยอยางไมมีอะไรจะเปรียบ

6. ความพากเพียร พระองค ทรงประกอบดวย
พระราชอุตสาหะวิริยภาพเปนอยางยิ่ง ไมทรงหมกมุนใน
ความสําราญและการปรนเปรอ ทรงพอพระราชหฤทัยใน
การเสด็จพระราชดําเนินออกทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในทองถิ่น
ตาง ๆ  แมในถ่ินทุรกันดารและหางไกล ขวางก้ันดวยผืนนํ้า
กวางใหญ ปาทึบ หรือเขาสูง สุดสายตาเพียงเพื่อใหทรง
ทราบถึงความทุกขสุขของราษฎร ดวยพระเนตรพระกรรณ
ของพระองคเอง เมื่อทรงทราบแลวก็มิได ทรงน่ิงนอน
พระราชหฤทัย แตไดทรงมีพระราชดําริริเริ่มสิ่งตาง ๆ  เพื่อ
ขจัดความทุกขเดือดรอนของราษฎรท้ังในดานการอาชีพ
ชีวิตความเปนอยู สุขภาพอนามัย การศึกษาและอ่ืน ๆ  ดวย
พระราชอุตสาหะวิริยภาพเชนนี้ พระองคจึงทรงขจัดความ
ขัดของความยากจนขัดสนทั้งหลายใหแกราษฎรไดโดยทั่วกัน

7. ความไมโกรธ พระองคทรงบําเพ็ญอักโกธะบารมี 
หรือความไมโกรธใหเปนที่ประจักษใจทั้งในหมูประชาชน
ชาวไทย และในนานาประเทศมาเปนเวลาชานาน แมมีเหตุ
อันควรใหทรงพระพิโรธยังทรง ขมพระทัยใหสงบไดโดย
สิ้นเชิง อยางที่ปุถุชนนอยคนนักจะทําได ดังเหตุการณที่

เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2505 เปนตน ซึ่งยังตราตรึงอยูในความ
ทรงจําของผูตามเสด็จทุกคน

วันนั้นวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2505 เปนวันแรก
ที่ทรงยางพระบาทสูดินแดนออสเตรเลีย พรอมดวยความ
เหน็ดเหนื่อยจากการเสด็จเยือนมาสามประเทศแลว จาก
รถพระท่ีนั่งขณะเสด็จไปยังท่ีประทับทรงทอด พระเนตร
เห็นชายคนหน่ึงชูปายเปนภาษาไทยขับไลพระองค แตก็มิได
ทรงหวั่นไหวดวยทรงพิจารณาวาเปน การกระทําของคน
เพียงคนเดียว มิใช ประชาชนทั้งประเทศ จึงทรงแยม
พระสรวลและโบกพระหัตถใหแกประชาชนอ่ืน ๆ  ที่โหรอง
รับเสด็จไปตลอดทาง ตอมาที่นครซิดนียเหตุการณอยาง
เดียวกันไดเกิดข้ึนอีก โดยกลุมคนท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
ลัทธิการเมืองท่ีตองการลมลางรัฐบาลไทย เริ่มจากการชูปาย
ขอความขับไล ผูเผด็จการเมืองไทย ในทันทีที่รถพระท่ีนั่ง
แลนเขาสูศาลากลางเทศบาล ซึ่งจัดไวเพื่อรับเสด็จ ติดตาม
ดวยใบปลิวมีขอความขับไลผูเผด็จการเมืองไทย และกลาวหา
รัฐบาลไทยวาเปนฆาตกรฆาผูบริสุทธิ์ ใบปลิวนี้โปรยลงมา
รอบพระองคขณะที่ตรัสตอบขอบใจนายกเทศมนตรี และ
ประชาชนกลางเวที แตพระองคยังคงตรัสตอไปเสมือนมิได
มีสิ่งใดเกิดข้ึน

เพียงเทานั้นยังไมพอ เมื่อเสด็จตอไปยังเมืองเมลเบิรน 
เพือ่ทรงรบัการถวายปรญิญานิตศิาสตรดษุฎบีณัฑติกิตติมศักดิ์ 
พระองคยังทรงถูกโหฮาปาจากกลุมนักศึกษา ซึ่งไมสุภาพ
ทั้งทาทางและการแตงกาย และเมื่ออธิการบดีกลาวสดุดี
พระเกียรติคุณของพระองค นักศึกษากลุ มเดิมไดโหฮา
ปากลบเสียงสดุดีเสีย แมเมื่อเสด็จพระราชดําเนินไปเพื่อ
ตรัสตอบ คนกลุ มนี้ยังโหฮาปาขึ้นอีก แตพระองคคงมี
สีพระพักตรเรียบเฉย ซํ้ายังทรงหันมาเปดพระมาลาท่ีทรงคู
กับฉลองพระองคครุยโคงคํานับคนกลุ มนั้นอยางสุภาพ 
พรอมกับตรัสด วยพระสุรเสียงท่ีราบเรียบมีใจความวา 
“ขอบใจทานทั้งหลายเปนอันมากในการตอนรับอันอบอุน
และสุภาพเรียบรอย ที่ทานแสดงตอแขกเมืองของทาน” 
เสียงฮาปาเงียบลงทันที นักศึกษากลุมนี้ไดพายแพแกอักโกธะ 
หรือความไมโกรธของพระองคโดยส้ินเชิง ครั้นถึงเวลาDo
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เสด็จกลับ ทุกคนในกลุมพรอมใจกันยืนคอยสงเสด็จดวย
สีหนาเจื่อน ๆ  บาง ยิ้มบาง โบกมือและปรบมือใหบางจน
รถพระท่ีนั่งแลนไปจนลับตา

8. ความไมเบียดเบียน พระองคทรงบําเพ็ญอวิหิงสา
บารมี คือไมเบียดเบียนใหผูอื่นลําบาก ไมกอทุกขยากใหแก
ผูใดแมจนถึงสรรพสัตว ดวยเห็นเปนของสนุกเพราะอํานาจ
แหงโมหะหรือความหลง ไมทํารายรังแกมนุษยและสัตวเลน
เพื่อความบันเทิงใจแหงตน ในสวนที่เกี่ยวกับสรรพสัตว 
พระองคไมเคยทรงกระทําการใดใหเปนที่ทุกขยากเจ็บปวด 
ไมเคยมีแมแตครั้งเดียวท่ีจะเสด็จออกประพาสปาลาสัตว
ตัดชีวิต จะมีก็แตการพระราชทานชีวิตใหเทานั้น ในรูป
ของโครงการพระราชดําริตาง ๆ  ที่เปนไปเพ่ือการอนุรักษปา 
อนุรักษแหลงนํ้าและอนุรักษสัตว เชน โครงการอนุรักษปา
และสัตวปา เปนตน การบําเพ็ญอวิหิงสาบารมีของพระองค
จึงปกปองคุมครองชีวิตไมวามนุษยหรือสรรพสัตวทุกชีวิต
บนผืนแผนดินไทย ใหดํารงอยู ไดดวยความสุขสงบและ
รมเย็น

9. ความอดทน ทรงมีพระขันติธรรมเปนยอดเย่ียม
อยางหาผูใดเสมอเหมือนมิได บางครั้งเปนเรื่องยากยิ่งสําหรับ
พระองคที่จะทรงอดทนได แตพระองคยังทรงอดทนรักษา
พระราชหฤทัย พระวาจา พระวรกาย และพระอาการให
สงบเรียบรอยงดงามไดในทุกสถานการณ ทรงอดทนตอ
โลภะ ดังจะเห็นไดวาพระองคไมเคยมีพระราชประสงคสิ่งใด
จากผูใด แมสิ่งของท่ีนํามาถวายหากมากเกินไปก็มิไดทรงรับ 
เชน รัฐบาลในสมัยหนึ่งจะถวายรถพระที่นั่งคันใหญเปน
พิเศษเพ่ือใหสมพระเกียรติยศ แตพระองคกลับมีพระราชดําริ
วารถพระที่นั่งนาจะเปนรถคันใหญพอประมาณและราคา
ไมแพงนัก เพือ่จะไดสงวนเงินไวพฒันาประเทศไดอกีสวนหนึง่ 
เป นตน ทรงอดทนตอความทุกขเวทนา ความลําบาก
ตรากตรําพระวรกายตาง  ๆ  เพ่ือทรงบําบัดทุกขบํารุงสุข
ใหแกพสกนิกรทุกแหงหน ทรงอดทนตอความหวาดหวั่น
ภยันตรายตาง ๆ  ดังเหตุการณที่เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2510 
เปนตน ซึ่งเปนระยะที่ผูกอการรายกําลังฮึกเหิม พระองคก็

มิไดทรงทอดท้ิงทหารตํารวจ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มิไดทรงกลัวเกรงภยันตรายใด ๆ  ไดเสด็จข้ึนเฮลิคอปเตอร
พระท่ีนั่งไปบินสํารวจเหนือจุดซองสุมของผูกอการราย ซึ่ง
เปนจุดท่ีเฮลิคอปเตอรของทางราชการเคยถูกยิงตกมาแลว 
ไมเพียงเทานั้น ยังทรงใหเฮลิคอปเตอรรับทหารผูบาดเจ็บ
ออกมารับการรักษาพยาบาลไดทันทวงทีดวย และแมในขณะ
ที่พายุฝนกระหน่ําอยางหนัก พระองคยังคงเสด็จฝาสายฝน
ไปเพ่ือทรงเย่ียมทหารตํารวจ ในสภาวะอันวิกฤตน้ันดวย
ขันติบารมีของพระองคเชนนี้ ทําใหราษฎรไมวาจะอยูใน
สภาวะทุกขยากทุรกันดารหรือตกอยูในภยันตรายเพียงใด
ยังเกิดความรู สึกอยู เสมอวาเขามิไดถูกทอดทิ้งใหว าเหว
ผจญชะตากรรมอยูเพียงลําพัง หากยังมีองคพระประมุขที่จะ
เสด็จมาประทับเคียงขาง และแผพระบารมีคุมครองใหเขา
รอดพนจากภยันตรายท้ังมวล

10. ความไมคลาดธรรม พระองคทรงบําเพ็ญอวิโรธนะ 
คือ ความเท่ียงธรรมไดอยางสมบูรณยิ่ง ซึ่งความเท่ียงธรรม
ในท่ีนี้ หมายถึง ความตรงตามความถูกตอง หรือความ
ไมผิดนั่นเอง พระองคทรงปฏิบัติพระองคถูกต องตาม
ขัตติยราชประเพณีทุกประการ ไมเคยทรงประพฤติผิดจาก
ราชจรรยานุวัตรนิติศาสตรและราชศาสตร ทรงปฏิบัติ
พระองคไดอยางงดงาม ไมมีความบกพรองใหเปนท่ีเสื่อมเสีย
พระเกียรติยศไดเลย ทรงรักษาพระราชหฤทัยไดบริสุทธิ์
ปราศจากกิเลสท้ังมวล จึงมิไดทรงหว่ันไหวตออํานาจแหง
อคติใด ๆ  อันมีความรัก ความชัง ความโกรธ ความกลัว
และความหลง เปนตน จึงไมมีอํานาจใดท่ีอาจนอมพระองค
ใหทรงประพฤติทรงปฏิบัติไปในทางท่ีมัวหมองไมสมควร 
หรือคลาดเคล่ือนไปจากความยุติธรรม ทรงอุปถัมภยกยอง
ผูควรอุปถัมภยกยอง ทรงบําราบคนมีความผิดควรบําราบ
โดยทรงทีเ่ปนธรรม และในพระราชฐานะแหงองคพระประมขุ
ของชาติไทยในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งตองมีพรรคการเมือง
ทั้งรัฐบาลและฝายคาน พระองคไดทรงดําริอยู ในความ
ยุติธรรม ทรงเปนหลักชัยของพรรคการเมืองทุกพรรค
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ธ ทรงธรรม ดุจ แสงเทียน

ในดานพระราชภารกิจตาง ๆ  ทรงปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
ไมมีผิด ดวยทรงสดับตรับฟง ทรงศึกษา ทรงแสวงหา
ความรูความถูกตองท้ังจากบุคคล ตํารา จากการท่ีทรง
สอบคนดวยพระองคเอง และทรงนํามาประมวลใครครวญ
ดวยพระปญญา ความรูที่ทรงไดจึงเปนความรูที่ชัดแจงและ
ถูกตอง ในการพัฒนาประเทศทรงพัฒนาอยางถูกตอง คือ 
ทรงพัฒนาประเทศไปพรอม  ๆ  กับการพัฒนาประชาชน
โดยทรงแนะนําตรัสสอนดวยพระองคเองและผานโครงการ
พระราชดําริตาง ๆ  เปนตน นอกจากนี้ในการพัฒนาแตละ
ทองถ่ิน พระองคยังไดทรงศึกษาถึงภูมิประเทศ ลมฟาอากาศ 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีความเปนอยู และความ
ตองการท่ีแทจริงของประชาชน การพัฒนาของพระองคจึง
เปนการพัฒนาดวยความเขาใจ เหมาะสมและเหมาะแก
ความจําเปนของทองถิ่นนั้น ๆ  การพัฒนาโดยวิธีทางท่ีถูกตอง
นี้เองทําใหการพัฒนาประเทศไดผลไมสูญเปลา สามารถชวย
ใหไพรฟาหนาใสไดโดยท่ัวหนากันสมดังพระราชประสงค 
ทั้งนี้ก็ดวยการบําเพ็ญอวิโรธนะของพระองคนี้เอง

พระปรีชาญาณทางด�านการบัญชีการบริหารจัดการ

ขาดทุน คือกําไร ชวนใหคิด
ทานสะกิด การจัดการ ตองมองไกล
ทรงวางแนว ความเปนธรรม ความโปรงใส
นอมนําไป ใชใหเปน ยั่งยืนเอย

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรทลูเกลาฯ ถวายปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต
กิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการ) แตพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ใจความสรุปในคําประกาศ
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณมีดังน้ี

“…พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประยุกตทฤษฎี
การบริหารเขากับภาวะปญหาของไทยไดอยางสมบูรณ
งานท่ีไดทรงเก่ียวกับดานบริหารนี้เปนการริเร่ิม และเปน

แบบอยางที่มีประโยชนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนวิชา
การจัดการ .... ดังจะประมวลไวโดยสังเขป ดังนี้

1 ทรงพระราชทานคติพจนที่วา สิ่งที่เราเสียเปนกําไร
ของเรา หรือ “Our Loss is Our Gain” คติพจนนี้มี
ความหมายแยงกันอยู ในดัวเอง ทําใหง ายตอการจดจํา
และชวยสะกิดเตือนใหนักธุรกิจไมคิดอยางส้ันถึงแตเพียง
ผลตอบแทนทางตรงของตนเพียงทอดเดียวเทานั้น หากแต
รูจักคิดถึงการลงทุน ซึ่งในช้ันตนนั้นตนจะเปนฝายตองเสีย 
แตสวนรวมเปนฝายไดและเม่ือสวนรวมดีขึ้นหรือพัฒนาข้ึน 
ผลดีนั้นจึงกลับมาตอบแทนธุรกิจอีกทอดหนึ่ง… เปนแนวทาง
สําหรับการบริหารธุรกิจในศตวรรษใหม ซึ่งจะยึดหลัก
การประกอบการท่ียั่งยืนแทนหลักการสรางกําไรสูงสุดดังท่ี
เปนมา

2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป นกรณี
ตัวอยางอันทรงคุณคาสําหรับการศึกษา ประการแรก ไดแก 
การบริหารองคกร ซึ่งมีลักษณะ “การยึดงานเปนหลัก” 
ประการท่ีสอง การบริหารงานอาศัยการปรึกษาหารือ
และการมีสวนรวม อีกประการหนึ่ง การบริหารโครงงานฯ 
ประกอบดวยการติดตามประเมินผล ซึ่งกระทําอย าง
ครบวงจรในทุกระดับ พระราชกรณียกิจในสวนหลังนี้
เรียกวา Performance Auditing เปนสิ่งท่ีโครงการฯ
ไดปฏิบัติเปนตัวอยางใหเห็นมาชานานแลว

3 พระองคทรงวางรากฐานการพัฒนาความสามารถ
ของชาวชนบททางดานธุรกิจควบคูไปกับดานเกษตรกรรม 
ทรงวาง “ทฤษฎีใหม” ซึ่งผนึกกลวิธีการผลิต การตลาด
การจัดหาเครื่องจักรและวัตถุดิบ ตลอดจนการลงทุน สําหรับ
เปนตนแบบการพัฒนาความเปนอยูของชาวชนบท ทรงมี

ขอสังเกตวา ชาวชนบทไมใครสนใจการบัญชี จึงทรงเนน
ใหชาวบานทําบัญชีการลงทุนการใชจ ายตาง  ๆ  เพื่อให
ทราบถึง ตนทุน กําไร สามารถปรับราคาใหสอดคลองกับ
การตลาดดวย ทรงพระราชดําริใหนักวิชาการคิดคนวิธีการ
ทําบัญชีรูปแบบใหม ซึ่งชาวบานจะสามารถเรียนรูและปฏิบัติ
ไดสะดวก
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นอกจากนี้ อีกหนึ่งกระแสพระราชดํารัสท่ีนิยมนํามา
เผยแพรดานการบริหารจัดการ คือ “การจะทําใหบานเมือง
มีความสงบเรียบรอย ดวยการทําใหทุกคนเปนคนดีนั้น
ทําไมได แตการทําใหบานเมืองเกิดความสงบได ดวยการ
สงเสริมคนดีใหไดมีโอกาสปกครองบานเมืองและปองกัน
คนไมดี ไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได”2 
นีค่อืพระราชประสงคทีต่องการใหคดัเลอืกคนด ีมาสูตาํแหนง
บริหารระดับสูง ซึ่งเปนแนวคิดที่ทุกองคกรควรนอมนํา
ไปปฏิบัติสําหรับเปนหลักเกณฑในการการทํา Succession 
Planning เชิงรุก เพื่อใหเกิดความย่ังยืนในระยะยาว

ดังนั้น การแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอพระองค
ตองกระทําตามแนวทางคําสอนที่พระองคทรงใหไว การ
มัวแตรํ่าไหโศกาอาดูรไมเกิดประโยชนอันใด ชวงเวลาน้ี
ประชาชนชาวไทยตองเขมแข็งทําหนาที่ตรวจสอบตรวจตรา 
เปนหูเปนตาใหประเทศชาติ เพ่ือใหผูดาํรงตําแหนงโดยเฉพาะ
ผูนําประเทศตองเปนคนดี กอปรดวยธรรมาภิบาล การที่เรา
ปลอยปละละเลยโดยถือวาธุระไมใชไมนําพาตอตานคนไมดี
ขึ้นมาเปนผู บริหารท้ังภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาค
เอกชนถือเปนการบั่นทอนทําลายประเทศชาติโดยทางออม
อยางไมรูตัว เพราะคนไมดียอมเขามาบริหารเพ่ือประโยชน
สวนตนโดยมีผลประโยชนทับซอนจนกอใหเกิดความวุนวาย
ดังที่พวกเราไดประสบพบเห็นกันมาโดยตลอด

พระทรงธรรมดังแสงเทียน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีความรูอยางแตกฉาน

ในทฤษฎีการประพันธ ทรงเปนผู นําในดานการประพันธ
ทํานองเพลงสากลของเมืองไทย โดยทรงใสคอรดดนตรี
ที่แปลกใหมและซับซอนทําใหเกิดเสียงประสานที่เขมขน

ในดนตรี เมื่อประกอบกับลีลาจังหวะเตนรําที่หลากหลาย 
ทําให ทรงพระราชนิพนธเพลงบรรเลงได อย างไพเราะ 
นอกจากน้ี พระองคทรงมีจินตนาการสรางสรรคไมซํ้าแบบ
ผูใดและแปลกใหมอยูตลอดเวลา ทรงเปนผูนําการประพันธ
เพลงในเมอืงไทยดวยระบบแบบสากลสบิสองเสยีง (Chromatic 
Scale) ที่มีตัว 7 โนตหลักกับ 5 ตัวโนตคร่ึงเสียง (แฟลช-b, 
ชารป #) ซึ่งเดิมนักประพันธเพลงบานเราสวนใหญจะนิยม
ประพันธเพลงดวยระบบตัวโนตหาเสียง (Pentatonic 
Scale) ที่เปนสุ มเสียงสําเนียงแบบไทย ๆ  ดั้งเดิม (ไมมี
ตัวโนตครึ่งเสียง)

สาํหรบัเพลง “แสงเทยีน” หรอื “Candlelight Blues” 
เปนเพลงพระราชนิพนธเพลงแรก ทรงพระราชนิพนธใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2489 ขณะทรงพระราชอิสริยยศเปน
สมเด็จพระอนุชาธิราช และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ (ขณะดํารง
พระยศเปนหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ ) นิพนธ
คํารองภาษาไทย แสงเทียนเปนเพลงพระราชนิพนธใน
ทวงทํานอง บลูส แมจะเปนเพลงพระราชนิพนธเพลงแรก 
แตเนื่องจากพระองคทานทรงมีพระราชประสงคที่จะทรง
แกไขทํานองและคอรดบางตอนใหดีกวาเดิม3 จึงยังไมทรง
โปรดเกลาฯ พระราชทานใหนําออกบรรเลง ตอมาในป
พ.ศ. 2490 ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานใหนําออกบรรเลง
เป นครั้งแรก จากนั้นในป พ .ศ . 2496 นางสาวสดใส
วานิชวัฒนา (รองศาสตราจารย สดใส พันธุมโกมล) ได
ประพันธคํารองภาษาอังกฤษถวาย จวบจนกระท่ังปจจุบัน 
เพลงนี้ยังคงเปนบทเพลงที่พระองคทรงมีพระราชประสงค
แกไขใหดีขึ้นกวาเดิมอยางตอเนื่องตลอดเรื่อยมาจวบจนทาน
เสด็จสวรรคต4

2 พระบรมราโชวาทในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512
3 เพลงแสงเทียนเปนเพลงที่ทรงใชโนต 12 เสียง ซึ่งลักษณะที่นิพนธลําบากและซับซอนมาก ในขณะท่ีเพลงอื่น เชน เพลงมหาจุฬาลงกรณ

ทรงใชโนตแค 5 เสียงพองกับดนตรีไทย สําหรับเพลงยูงทองทรงใชโนตเพิ่มมาอีกหนึ่งเปน 6 เสียง
4 จากรายการ Line กนก ชวง “ตามรอยเทาพอ” ของ รศ.ดร.ภาธร ศรีกรานนท ออกอากาศเม่ือ 20 พฤศจิกายน 2559Do
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ธ ทรงธรรม ดุจ แสงเทียน

พระอัจฉริยภาพด านดนตรีของพระบาทสมเด็จ
พระเจ าอยู หัวที่สะทอนถึงการทรงธรรมอยางลึกซึ้งใน
พระองคทานปรากฏชัดในบทเพลงพระราชนิพนธเพลง
บทแรกนี้ หากทานลองพิจารณาตามเนื้อหาในเพลงจะ
พบวาพระองคทรงแสดงหลักสัจธรรมที่ตรงกับคําสอน
พระบรมศาสดา พระองคทรงช้ีแนะทรงตัก เตือนใหทุกคน
ใชชีวิตอยางไมประมาทดวยชีวิตของคนเราเปราะบางดัง
แสงเทียนที่อาจดับวูบไปเวลาใดก็ได

พระองคทรงฝากเนื้อหาบทเพลงนี้ไวในโลกดนตรี ใน
ทอนสุดทายนั้น ฟงคราใดใหใหนํ้าตาไหลเมื่อพวกเรานึกถึง

การท่ีทานทรงตรากตรําพระราชกรณียกิจอยางตอเนื่อง
จนสงผลกระทบตอสุขภาพของพระองคทาน ถึงคราวที่ทาน
ตองเสด็จสวรรคต ทานไดสื่อความหมายเปนนัยใหพสกนิกร
ของพระองคทุกทานตระหนักถึงความเปนธรรมดาของชีวิต
มนุษย คือ การเกิด การแก การเจ็บ และการตาย

จากคําพอที่เคยทรงสอนวา “การทําดีนั้นทํายากและ
เห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความช่ัวซึ่งทํา
ไดง ายจะเขามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็ว
โดยไมทันรูสึกตัว แตละคนจึงตองตั้งใจและ เพียรพยายาม
ใหสุดกําลังในการสรางเสริม และสะสมความดี”5 พวกเรา

ชื่อเพลง : แสงเทียน
ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช
คํารอง : พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ

จุดเทียนบวงสรวงปวงเทพเจา สวดมนตคํ่าเชาถึงคราวระทมทน
โอชีวิตหนอลวนรอความตายทุกคน หลีกไปไมพนทุกขทนอาทรรอนใจ
ตางคนเกิดแลวตายไป ชดใชเวรกรรมจากจร
นิจจังสังขารน้ันไมเที่ยงเสี่ยงบุญกรรม ทุกคนเคยทํากรรมไวกอน
เชิญปวงเทวดาขาไหววอน ขอพรคุมไปชีวิตหนา
ทนทรมานมามากแลวจะกราบลา หนีปวงโรคาท่ีเบียดเบียน
แสงแววชีวาเปรียบแสงเทียน เปรียบเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเปา
ชีพดับอับเฉาเหมือนเงาไรดวงเทียน จุดเทียนถวายหมายบนบูชารองเรียน
โรคภัยเบียดเบียน แสงเทียนทานลมพัดโบย
โรครุมเรารอนแรงโรย หวนโหยอาวรณออนใจ
ทําบุญทําทานกันไวเถิดเกิดเปนคน ไวเตรียมผจญชีวิตใหม
เคยทําบุญทําคุณปางกอนใด ขอบุญคุมไปชีวิตหนา
ทนทรมานมามากแลวจะกราบลา
แสงเทียนบูชาจะดับพลัน
แสงเทียนบูชาดับลับไป

5 พระบรมราโชวาทพระราชทาน แกผูสําเร็จการศึกษา ที่โรงเรียนนายรอยตํารวจ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2525Do
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บทความวิชาการ

จึงควรรีบเรงขวนขวายประกอบกิจการงานใหอยูในครรลอง
ของคุณงามความดีตลอดเวลา เพื่อฝกจิตใหคุ นชินกับการ
ทําความดี เปนคนดีสมกับการท่ีไดเกิดมาเปนพสกนิกรใน
รัชสมัยของพระองคทาน

นับแตวันที่พระองคเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจน
วันที่พระองคเสด็จสวรรคต พระองคทรงดําเนินตามรอย
ธรรม ไมวาจะเปนพระปฐมบรมราชโองการ การปฏิบัติ
พระองคครบบริบูรณตามแนวทางหลักทศพิธราชธรรม
การใชหลักธรรมประยุกตเชื่อมสู การบริหารการจัดการ
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ รวมไปถึง
การสอดแทรกคติธรรมในบทเพลงตาง ๆ  เปนตน ทุกยางกาว
ที่ทานทรงพระราชดําเนินทุกสิ่งที่ทานทรงกระทําสะทอน
เปลงประกายแสงแหงธรรมดุจแสงเทียนท่ีเจิดจาสวางไสว
ไปท่ัว ในวันน้ีที่แสงเทียนแหงพระชนมพรรษาทานดับลง 
การมารวมกันจุดตอเทียนแหงธรรมท่ีทานทรงจุดไว ใน
ทุกวโรกาส ยอมเปนการแสดงออกถึงปฏิบัติบูชาอยางสูงสุด
เพ่ือนอมถวายแดพระองคทาน

ขอนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหา
ที่สุดมิได

เอกสารอ�างอิง
ภาษาไทยและการแปล
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ธ เสด็จ  กาวสู  สวรรคาลัย
ธ จากไกล  เตือนไทย  ใหรูรัก

ธ ทรงเปน  ราชันย  ลวนประจักษ
ธ พิทักษ  ปกเกลา  ทั้งกายใจ

ธ ทรงธรรม  สุกสวาง  ดังแสงเทียน
ธ ทรงเจียร  รอยธรรม  เปนรอยทาง

ธ ทรงทํา  แสนเหน็ดเหนื่อย  เปนแบบอยาง
ธ ทรงวาง  วิถีธรรม  ใหกาวตาม
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