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ค�ำน�ำ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มั่นคง  
และยั่งยืน เป็นพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเห็นได้จากการทรงงาน 
อย่างมุ ่งมั่นมิรู ้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข ของประชาชนตลอดระยะเวลา 
แห่งการครองราชย์ที่ยาวนานจนถงึปัจจุบนั 

ส�าหรบัหนงัสอื “แบบอย่ำงและแนวทำงเป็นคนดแีละคนเก่ง” โดย นายอ�าพล  เสนาณรงค์ 
องคมนตร ี เล่มนี้ ท่านได้รวบรวมและเรยีบเรยีงเนื้อหา โดยน�าเสนอ พระราชจรยิวตัร พระราช
กรณยีกจิการพฒันา หลกัการทรงงาน ทศพธิราชธรรม และการด�าเนนิตามรอยเบื้องพระยคุลบาท
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั จากพระบรมราโชวาทบางตอนลงในหนงัสอืฯ เล่มนี้ ความว่า

“...ในบ้ำนเมอืงนั้นมทีั้งคนดแีละคนไม่ด ีไม่มใีครจะท�ำให้คนทกุคนเป็นคนดไีด้ทั้งหมด 
กำรท�ำให้บ้ำนเมอืงมคีวำมปกตสิขุ เรยีบร้อย จงึมใิช่กำรท�ำให้ทกุคนเป็นคนด ีหำกแต่อยู่ที่กำร 
ส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้ำนเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอ�ำนำจ ไม่ให้ก่อควำม 
เดอืดร้อนวุ่นวำยได้...”  

นอกจากนี้ ท่านยังบอกเล่าถึงประสบการณ์การท�างาน การบรรยายในเวทีการสัมมนา
วิชาการในโอกาสต่าง ๆ รวมไปถึงความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และหลักการในการ
ประพฤติตนในสังคมที่ท�างานสนองพระราชด�าริมากว่า ๕๐ ปี ตลอดจนหลักธรรมในการ 
ด�าเนินชีวิต มาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจหลักการและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน 
ให้ด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมไทยตามแบบอย่างของคนดีและคนเก่ง ที่จะสามารถท�าประโยชน์แก่
ประเทศชาต ิอนัจะน�าไปสู่การพฒันาคุณภาพชวีติและสงัคมที่ยั่งยนืสบืต่อไป 

 ส�ำนกังำน กปร.
 ตลุำคม ๒๕๕๘



•  การประชุมคณะกรรมการ   ๗
 การประชุมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
•  ประสบการณ์จากการฟังและร่วมการอภิปราย   ๑๐
•  ค�าแนะน�าส�าหรับการประชุมวิชาการ   ๑๓
•  คุณภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์    ๑๙
•  บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการแก้ปัญหาวิกฤติทางสังคม  ๒๑
•  บทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนโยบายการพัฒนา  ๓๑
 มหาวิทยาลัย   
•  นโยบายพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ๓๖
•  เยาวชนไทยกับวิกฤตสังคม   ๔๓
•  อุดมศึกษากับการพัฒนาจริยธรรม    ๔๘
•  แนวทางการด�าเนินชีวิตในภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ    ๕๖
•  หลักในการท�างาน ขอให้ยึดหลัก อิทธิบาท ๔    ๖๒

๑๓

๓๖

๕๖

๔๘

๒๑ 



สารบัญ

๑๐๑

๑๒๒

๑๒๗

•  ๖ อ. แด่ผู้เกษียณอายุราชการ    ๖๔
•  แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  ๖๘
•  เยาวชนไทย หัวใจของชาติ  ๘๙
•  ค่านิยมสังคมไทยที่พึงปรารถนา : ข้าราชการไทยที่พึงประสงค์  ๑๐๑
•  ข้อคิดของงานวิจัย และนักวิจัย    ๑๑๑
•  พระราชอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ   ๑๑๕
•  คนดีสังคมไทย (บุคคลตัวอย่างแห่งปี ๒๕๕๘)     ๑๒๒
•  ข้าราชการไทยใสสะอาด ตามรอยพระยุคลบาท    ๑๒๗
•  ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อชาติและประชาชน   ๑๔๔
•  เก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องซ่ือสัตย์ สุจริตและดีด้วย   ๑๕๙
•  ทศพิธราชธรรม     ๑๖๘
•  พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ๑๗๖
  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคนดี เพื่อปกครองบ้านเมือง



 ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หว่ันไหว

ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ	 ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนง

	 จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด	 จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง

จะยอมตายหมายให้เกียรติด�ารง	 จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

	 ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร	 ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา

ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา	 ไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

	 น่ีคือปณิธานท่ีหาญมุ่ง	 หมายผดุงยุติธรรมอันสดใส

ถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด	 ยังมั่นใจรักชาติองอาจครัน

	 โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่าน้ีแน่	 เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน

คงยืนหยัดสู้ไปใฝ่ประจัญ	 ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย

ความฝันอันสูงสุด

ท�ำนอง  :  พระรำชนพินธ์ในพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั

เนื้อร้อง :  ท่ำนผู้หญงิมณรีตัน์ บุนนำค



ข้อดขีองการประชมุ
๑. ช่วยให้การบรหิารงานมปีระสทิธภิาพ การประชุมจะท�าให้ค�าสั่ง ค�าแนะน�า 

หรอืข่าวสารจากผูบ้งัคบับญัชากระจายไปสูผู่ใ้ต้บงัคบับญัชาโดยรวดเรว็และถกูต้อง 
เมื่อมปีัญหาอุปสรรคจะได้หาทางแก้ไขได้ทนัเหตุการณ์

๒. การประสานงานดขีึ้น การท�างานโครงการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ท�างาน
จ�านวนมากที่มีความรู้และพื้นฐานต่างกัน การประชุมจะช่วยท�าให้เกิดการเปลี่ยน

การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
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ความคดิเหน็ สนทิสนม มคีวามเข้าใจกนั ลดความขดัแย้งและหาลู่ทางแก้ปัญหาต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 
ท�าให้การด�าเนนิการของโครงการเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและบรรลุเป้าหมาย

๓. ระดมความรูแ้ละประสบการณ์ บางหน่วยงานอาจมเีจ้าหน้าที่สาขาวชิาต่างๆ ไม่เพยีงพอ 
การระดมความรู้และประสบการณ์ของข้าราชการจากกองหรือหน่วยงานอื่นมาประชุมท�างาน 
ในรูปกรรมการ จะช่วยท�าให้สามารถมองปัญหาได้ในแง่มุมและแนวความคดิต่างๆ กนั จะท�าให้
ได้ค�าแนะน�าหรอืวธิปีฏบิตังิานที่ถูกต้องและเกดิประโยชน์

๔. การตดิตามผล การประชุมจะเป็นการตดิตาม
ผลวธิหีนึ่ง ถ้าหากได้ท�าเป็นระยะๆ ทั้งนี้ เพื่อทราบความ
ก้าวหน้าของงานที่ได้รบัมอบหมาย และทราบปัญหาและ
อปุสรรคที่เกดิขึ้น เพื่อหาทางช่วยเหลอืผู้ใต้บงัคบับญัชา
ท�าให้มกี�าลงัใจ เพราะเกดิความรู้สกึว่าผู้บงัคบับญัชาให้
ความสนใจและไม่ทอดทิ้ง

๕. สร้างความสามคัค ีการประชุมท�าให้เกดิการ
พบปะและมคีวามสนทิสนมระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและ
เกดิการเข้าใจซึ่งกนัและกนั และหากมข้ีอข้องใจและขดัแย้งกนักอ็าจหาทางประนปีระนอมและลด
ข้อขดัแย้งได้ง่าย หรอืช่วยระบายความกดดนัทางจติใจอกีวธิหีนึ่ง

๖. บ�ารงุขวญั สมัพนัธภาพระหว่างผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชาและผู้ร่วมงานจะดี
ขึ้นเพราะทราบนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ท�าให้มีความพอใจในงาน  
มคีวามรูส้กึว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ตนท�าอยูแ่ละไม่ถกูทอดทิ้ง นอกจากนี้ยงัจะได้มโีอกาส
ทราบอุปนสิยัใจคอของผู้ร่วมงานแต่ละคนด้วย

๗. สนบัสนนุและส่งเสรมิระบอบประชาธปิไตย การประชุมเป็นการฝึกให้ผู้บงัคบับญัชา
รู้จักการฟังเสียงคนส่วนใหญ่ การท�างานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว และไม่เป็น
เผดจ็การ ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมหรอืผู้ใต้บงัคบับญัชากไ็ด้รบัการฝึกให้รู้จกัพูด รู้จกัฟัง และกล้า
ออกความเหน็ในสิ่งที่ถกูและควร นบัว่าเป็นการส่งเสรมิระบอบประชาธปิไตยและสนบัสนนุนโยบาย
ของรฐับาล
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ข้อเสยีของการประชมุ
๑. เสยีเวลา หากไม่มกีารน�ามตทิี่ประชุมไปปฏบิตัิ
๒. เสียเงินค ่า เบี้ยประชุม (ป ัจจุบันเบี้ยประชุมกรรมการบางคนเฉลี่ยครั้งละ  

 ๑๕๐ - ๔,๐๐๐ บาท)
๓. ในกรณทีี่ประธานเป็นเผดจ็การ มตขิองประธาน คอื มตขิองที่ประชุม
๔. ท�าให้ทราบนสิยัไม่ด ีการด้อยความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมประชุมบางคน

องค์ประกอบของการประชมุที่ดี
๑. ประธานต้องไม่มีนิสัยเผด็จการ ไม่ใช้อิทธิพลใดๆ เหนือกรรมการ ต้องมีเหตุมีผล  

มใีจกว้าง มขีนัต ิไม่โกรธง่าย และควรมคีวามรู้ความสามารถอย่างดี
๒. ประธานและผู้เข้าร่วมประชุมต้องทราบเรื่องที่จะประชุม แต่ไม่จ�าเป็นต้องเก่งที่สุด 

ในเรื่องนั้น
๓. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ควรมจี�านวนมากเกนิไป
๔. ควรจดัสถานที่ประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมโีอกาสเหน็หน้ากนัทุกคน
๕. การจะพจิารณาเรื่องใด ควรจะเริ่มหาข้อเทจ็จรงิของเรื่องนั้นก่อน โดยให้ผู้เข้าประชุม

หรอืเลขานุการได้ปูพื้นเรื่องนั้น
๖. พยายามให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมทกุคนได้แลกเปลี่ยนความคดิเหน็และประสบการณ์ในเรื่อง

นั้นอย่างเตม็ที่ ประธานอาจจะให้ผู้เข้าประชุมคนหนึ่งคนใดพูดกไ็ด้ โดยเฉพาะผู้ที่ชอบพูดซุบซบิ
กบัผู้ที่นั่งข้างเคยีง เพราะไม่กล้าออกความเหน็ต่อที่ประชุมโดยตรงหรอืมทีที่าว่าไม่เหน็ด้วย

๗. เมื่อคนหนึ่งพูด คนอื่นๆ ต้องฟังให้จบ ห้ามขดัจงัหวะถงึแม้จะไม่พอใจกต็าม ประธาน
จะต้องควบคุมระเบียบนี้โดยเคร่งครัด แต่ประธานก็มีสิทธิระงับการพูดของผู้เข้าร่วมประชุม 
บางคนได้ในกรณทีี่ใช้เวลานานเกนิก�าหนด พูดไม่เหมาะสมหรอืนอกประเดน็

๘. ควรจัดวาระประชุมให้พอเหมาะกับเวลา มิฉะนั้นจะท�าให้ประชุมเกินเวลา หรือการ
ประชุมขาดการพจิารณาที่รอบคอบ เพราะประธานรวบรดัปิดประชุม

๙. ส�าหรบัผูท้ี่รูต้วัวา่ยงัเป็นประธานที่ประชมุไม่ด ีหรอืเป็นผูเ้ข้าประชมุที่ไม่กล้าออกความ
เหน็ในที่ประชุมให้พยายามเข้าร่วมประชุมบ่อยๆ แล้วฝึกฝนและปรบัปรุงตวัเองอยู่เสมอ
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	 ากการที่ผู้เขยีนได้มโีอกาสร่วมฟังและร่วมการอภปิรายมาตั้งแต่ประมาณ	 
	 ปี	๒๕๐๔	จนถงึปัจจุบนั	นบัจ�านวนไม่ต�่ากว่า	๒๐๐	ครั้ง	ประกอบกบั
พจิารณาเหน็ว่าการจดัอภปิราย	เป็นวธิกีารจดัการประชมุ	และวธิกีารถ่ายทอดเทคโนโลยี	
และความรู้วธิหีนึ่งที่หน่วยราชการ	ภาคเอกชน	สมาคม	ชมรม	และกลุ่มชนกลุ่มต่างๆ	
นยิมจดักนัมากในโอกาสต่างๆ	

จ

ประสบการณ์จากการฟังและร่วมการอภิปราย
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ดงันั้น	จงึใคร่ขอน�าประสบการณ์และความรู้ที่ได้รบัมาแนะน�าและถ่ายทอด
สู่นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้ทราบ	 ซึ่งอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มาก 
กน้็อย	แก่การจดัการอภปิรายครั้งต่อๆ	ไปให้ประสบความส�าเรจ็	และเกดิประโยชน์
แก่ผู้ฟังมากที่สุดดงันี้

ผู้จดังาน

๑.	เลอืกหวัข้อเรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบนั
๒.	ตั้งหวัข้อการอภปิรายให้เร่งเร้าความสนใจ	หรอืเกดิความสงสยัแก่ผู้ฟัง
๓.	เลือกเชิญผู้ด�าเนินการอภิปรายที่มีความรู้และประสบการณ์	 หรือม ี

ชื่อเสียงในการด�าเนินการอภิปรายมาก่อน	 แต่สิ่งที่ควรทราบ	 คือ	 ผู้ด�าเนินการ
อภปิราย	หรอืนกัจดัรายการที่มชีื่อเสยีง	ย่อมม	ี“ค่าเวลา”	หรอื	“ค่าปรากฏตวั”	มาก
น้อยต่างกนัไป	นอกเหนอืจาก	“ของขวญั”	ที่มอบตามธรรมเนยีมแล้ว
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	 ๔.	 เลือกเชิญผู้ร ่วมอภิปรายที่มี 
ความรู ้และประสบการณ์	 และเคยมีผลการ
อภปิรายเป็นที่ยอมรบักนัมาก่อน	บางครั้งจะต้อง
เลอืกระหว่างผูร่้วมอภปิรายที่มคีวามรู้ทางวชิาการ	
แต่อภปิรายไม่เก่ง	กบัผู้ที่อภปิรายเก่ง	แต่ไม่ค่อย
มเีนื้อหาทางวชิาการ

	 ปัจจุบันผู้ร่วมอภิปรายบางสาขาวิชา	
ที่เป็นเอกชนเริ่มมีการเรียกร้อง	 “ค่าเวลา”	 หรือ	 
“ค่าปรากฏตัว”	 กันบ้างแล้ว	 ดังนั้นจึงควรตรวจ
สอบให้แน่ชดัทุกครั้งที่จะเชญิด้วย

	๕ . 	 ควรก� า หนด เ วล าขอ ง 
ผู ้อภิปรายแต่ละคนไม่ต�่ากว ่าคนละ	 
๒๐	 นาที	 อย่าให้จ�านวนผู้อภิปรายมาก
เกินไปจนอภิปรายได้คนละไม่กี่นาท	ี
เพราะจะไม่ได้เนื้อหา	 หรือเข้าประเด็น	
หรือไม ่คุ ้มค ่าใช ้จ ่าย	 ตัวอย ่างเช ่น	 
การอภิปรายบาง เรื่ องมี เ วลา เพียง	 
๒	ชั่วโมงครึ่งแต่มผีู้อภปิรายถงึ	๑๑	คน	 

หรือการอภิปรายบางเรื่องจัดที่ต่างจังหวัด	 ค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมอภิปรายคนละ 
ไม่ต�่ากว่า	 ๖,๐๐๐	 บาท	 แต่ผู้อภปิรายมโีอกาสอภปิรายคนละไม่ถงึ	 ๑๐	 นาท	ี
เป็นต้น
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรประชุมวิชำกำร

๑. ค�ำแนะน�ำทั่วไป
	 ๑.๑		ส�ำหรบัผู้บรรยำย		 	
	 	 ๑.๑.๑	กำรท�ำแผ่นใส
	 	 ๑.๑.๒	กำรท�ำสไลด์
	 	 ๑.๑.๓	วธิกีำรบรรยำย	และรกัษำเวลำ
	 ๑.๒		ประธำนต้องทรำบหวัข้อกำรบรรยำยและต้องรกัษำเวลำของผู้บรรยำย

๒. ค�ำแนะน�ำส�ำหรบัฝ่ำยจดัรำยกำร
	 ๒.๑	 กำรก�ำหนดวันเปิดกำรประชุมควรให้ประธำนมีเวลำที่จะมำถึงโดยสะดวก	 

ไม่เช้ำเกนิไป
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	 ๒.๒	การพกั	เครื่องดื่ม	ควรใช้เวลา	๒๐	-	๓๐	นาที
	 ๒.๓	 พักกลางวัน	 ถ้าจัดให้รับประทานอาหารใกล้ที่ประชุมใช้เวลา	 ๖๐	 นาที	 

แต่ถ้าต้องหาอาหารรบัประทานเองควรใช้เวลา	๙๐	นาที
	 ๒.๔	 การประชุมสถานที่ราชการ	 ควรเลิกไม่เกิน	 ๑๖.๓๐	 น.	 แต่ถ้าประชุม 

ต่างจงัหวดัหรอืที่โรงแรมอาจเลกิได้ถงึ	๑๗.๐๐	-	๑๘.๐๐	น.
	 ๒.๕	จดัเวลาส�าหรบัประธานกล่าวน�าประมาณ	๕	นาที
	 ๒.๖	ประธานควรรกัษาเวลาโดยเคร่งครดั
	 ๒.๗	ควรจดัเวลาส�าหรบัค�าถามและอภปิรายท้ายการบรรยายทุกภาค
	 ๒.๘	เมื่อผู้บรรยายบางท่านไม่มา	ไม่ควรเลื่อนผู้บรรยายถดัไปขึ้นมา	ควรพกั

หรอืเอาเรื่องของผู้บรรยายวนัอื่นมาแทน	และประกาศให้ทราบทั่วกนั
	 ๒.๙	ควรจดัโต๊ะลงทะเบยีนหลายๆ	โต๊ะ	ให้กระจายกนัออกไป	อย่าให้แออดั
	 ๒.๑๐	แยกโต๊ะลงทะเบยีนส�าหรบัแขกรบัเชญิ	หรอืผู้บรรยายอย่างชดัเจน
	 ๒.๑๑	หยุดการลงทะเบยีนก่อนพธิเีปิด	๕	-	๑๐	นาที

14 แบบอย่างและแนวทาง
เป็นคนดีและคนเก่ง



	 ๒.๑๒		ระหว่ำงพธิเีปิดควรปิดประตหู้องประชุมและงดกำรเข้ำออกโดยไม่จ�ำเป็น
จนกว่ำจะเสรจ็พธิี

	 ๒.๑๓	จอฉำยสไลด์ควรมขีนำดใหญ่กว่ำ
ปกต	ิและควรแยกกบัจอแผ่นใส	เลนส์	ส�ำหรบัฉำย
สไลด์ควรใช้แบบ	zoom

	 ๒.๑๔	 กำรสัมมนำทำงวิชำกำรควรเน้น
กำรแจกเอกสำรล่วงหน้ำและไม่แจกในห้องระหว่ำง
กำรบรรยำย

	 ๒.๑๕	 จดั	overhead	ส�ำหรบักำรประกำศ
ทั่วไปต่ำงหำกจำกเครื่องที่ผู้บรรยำยก�ำลงัใช้

	 ๒.๑๖	 ผู้จัดหรือประธำน	 ควรก�ำหนด
เนื้อหำและขอบเขตของผู้ร่วมอภปิรำยแต่ละคน	และแจ้งให้ผู้ร่วมอภปิรำยทกุคนทรำบล่วงหน้ำ 

หรืออย่ำงน้อยประธำนควรมีโอกำสพบ 
และตกลงกับผู้ร่วมอภิปรำยทุกคนก่อนถึง
เวลำอภปิรำย

	 ๒.๑๗	 ควรส ่งประวัติ ผู ้ร ่วม
อภปิรำยให้ประธำนทรำบล่วงหน้ำ

	 ๒.๑๘	 ควรมีแผ ่นประกำศ
ส�ำหรบัตดิประกำศให้ผู้เข้ำร่วมประชมุทรำบ
ตลอดกำรประชุม

	 ๒.๑๙	 ไม่ควรจดักำรประชมุอื่น
ซ้อนกำรประชุมใหญ่ในเวลำเดยีวกนั

	 ๒.๒๐		ควรจดัผู้ด�ำเนนิรำยกำร
เพื่อเชิญประธำนและผู ้ร ่วมอภิปรำยขึ้นท�ำหน ้ำที่ของแต ่ละภำค	 และขอบคุณ 
เมื่อเสรจ็ภำรกจิ

เมื่อผู้บรรยายบางท่านไม่มา
 ไม่ควรเลื่อนผู้บรรยาย

ถัดไปขึ้นมา ควรพักหรือเอาเรื่อง
ของผู้บรรยายวันอื่นมาแทน
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๓. ประธำนกำรประชมุ
	 ๓.๑	นอกจำก	ข้อ	๑	และ	๒	แล้ว	ประธำนควรก�ำหนดเวลำของผู้อภปิรำยแต่ละ

คนให้ทรำบล่วงหน้ำ
	 ๓.๒	 ควรแบ่งเวลำ

อภปิรำยของแต่ละคนออกเป็น	๒	
รอบ	รอบแรกประมำณ	๒๐	นำท	ี
รอบหลังประมำณ	 ๕	 นำที	 หำก
เวลำเหลอืจงึจะเพิ่มเตมิ

	 ๓.๓	 ประธำนต ้อง
ควบคุมเวลำของผู้อภิปรำยแต่ละ
คน	 เพรำะกำรอภิปรำยเกินเวลำ
เป ็ นก ำ ร เ สี ยม ำ รย ำท 	 และ 
เอำเปรยีบผู้อภปิรำยคนอื่น

	 ๓.๔	ประธำนต้องไม่ใช้
เวลำของตัวเองเกินที่ก�ำหนดไว	้
(รวมกันจะต้องไม่เกินเวลำของ 
ผู้อภิปรำยแต่ละคน)	 ไม่ท�ำตัวเป็นผู้อภิปรำยเพิ่มอีกคนหนึ่ง	 และไม่จ�ำเป็นต้องสรุปเนื้อหำ 
ผู้อภปิรำยแต่ละคน	ถ้ำกำรสรุปใช้เวลำยดืยำวเกนิไป	หรอืไม่มปีระเดน็ที่ควรเน้น

	 ๓.๕	 หำกจะถำมค�ำถำม	 หรือขอให้ผู้ร่วมอภิปรำยให้ควำมเห็นเรื่องใดเป็นพิเศษ
นอกเหนือจำกที่ตกลงกันไว้	 ถ้ำท�ำได้ประธำนควรจะแจ้งหรือส่งบันทึกข้อควำมให้ผู้ร่วม
อภปิรำยได้ทรำบล่วงหน้ำ

๔. ผู้เข้ำร่วมอภปิรำย
	 ๔.๑	ต้องทรำบขอบเขตของกำรอภปิรำย	และเวลำที่ได้รบัจดัสรรล่วงหน้ำ
	 ๔.๒	 ท�ำหัวข้อย่อยของเรื่องที่จะอภิปรำย	 หรือเตรียมข้อมูล	 ตัวเลข	 ที่ส�ำคัญไว้ 

ให้พร้อม
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	 ๔.๓	 ต้องควบคุมเวลำของตัวเอง	 และพยำยำมก�ำหนดกำรอภิปรำยให้อยู่ใน
ประเดน็และภำยในเวลำที่ก�ำหนด

	 ๔.๔	หำกมผีู้ซกัถำม	หรอืกล่ำวพำดพงิ	ให้บนัทกึข้อควำมหรอืประเดน็ไว้รอฟัง 
ให้จบอย่ำรีบตอบทันที	 คิดให้
รอบคอบก่อนตอบ

	 ๔.๕	หำกอภปิรำยหวัข้อ
คล ้ ำยคลึ งกันกับ เ รื่ อ งที่ เคย
อภิปรำยมำก่อน	 ควรปรับปรุง 
วิธีกำรน�ำเสนอ	 และเนื้อหำให้ 
แตกต่ำงกนับ้ำง	เพรำะผู้ฟังมกัจะ
อยู่ในกลุ่มเดยีวกนั

๕.  ส�ำหรบัผู้บรรยำย
		 ๕.๑	ต้องศกึษำกำรท�ำ

สไลด์	และแผ่นใสให้ถูกต้อง	เพื่อ
ให้ผู้ฟังกำรบรรยำยเห็นภำพและ

ตวัอกัษรอย่ำงชดัเจน	หำกมองเหน็ไม่ชดัจะท�ำให้เกดิควำมร�ำคำญมำกกว่ำสนใจฟัง
	 ๕.๒	ต้องปรบักำรบรรยำยให้พอเหมำะกบัเวลำที่ก�ำหนดให้ไม่ว่ำเรื่องจะยำวหรอื

ยำกเพยีงใด	อย่ำใช้เกนิเวลำเพรำะผู้ฟังจะร�ำคำญ
	 ๕.๓	กำรเสนอผลงำนที่สมบูรณ์แบบ	จะต้องเสนอสไลด์หรอืแผ่นใสค�ำบรรยำย

พร้อมกบัสไลด์ภำพ	และค�ำบรรยำยไปพร้อมๆ	กนัทั้ง	๓	อย่ำง	แต่ถ้ำไม่สะดวกหรอืไม่ถนดั
จะบรรยำยอย่ำงเดยีว	หรอืบรรยำยประกอบสไลด์	หรอืแผ่นใสเพยีงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งกไ็ด้	
ควรมผีู้ช่วยฉำยแผ่นใสและสไลด์

	 ๕.๔	หำกบรรยำยไม่คล่องจะใช้อ่ำนกไ็ด้
	 ๕.๕	ควรมกีำรฝึกซ้อมด้วยตนเองก่อน	และจบัเวลำให้พอดี
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	 ๕.๖	 กำรติชมจำกผู้ฟังมีประโยชน์มำกในกำรปรับปรุงตัวเอง	 ควรรับฟังด้วย 
และคดิให้ดกี่อนตอบ

๖. ส�ำหรบัฝ่ำยทศันศกึษำ
	 ๖.๑		ควรจดัรำยกำรให้พอเหมำะกบัเวลำ	และรกัษำเวลำ
	 ๖.๒		ควรรบัจ�ำนวนแต่ละคณะให้เหมำะกบังำนที่ไปศกึษำ	หรอืยำนพำหนะที่ม	ีเช่น	

จ�ำนวนต่อรถบัส	 ๑	 คัน	 ต่อรถไมโครบัส	 ๒	 คัน	 เป็นต้น	 	 กำรดูงำนคณะที่ใหญ่เกินไป 
จะไม่ได้ประโยชน์มำกนกั

	 ๖.๓	 หำกมีผู ้สนใจทัศนศึกษำมำกควรจัดแบ่งเป ็นหลำยคณะแยกกันไป 
คณะละเวลำ	หรอืคนละสถำนที่

	 ๖.๔	 ควรรบัแจ้งควำมจ�ำนงกำรไปทศันศกึษำล่วงหน้ำ	และถอืหลกัใครสมคัรก่อน
มสีทิธิ์ก่อน

๗. ส�ำหรบัฝ่ำยอำหำร
	 ๗.๑	 ถ้ำเป็นอำหำรแบบบุฟเฟ่ต์	 ควรจัดตั้งหลำยๆ	 โต๊ะ	 เพื่อไม่ให้แถว 

ควิยำวและรอนำนเกนิไป
	 ๗.๒	 ควรจัดเป็นแบบนั่งโต๊ะและตักอำหำรวำงเป็นชุดล่วงหน้ำก็จะสะดวก 

และประหยดัอำหำรกว่ำให้ตกัเอง

๘. ส�ำหรบัผู้เข้ำร่วมประชมุ
	 ๘.๑	 วันเปิดกำรประชุม	 ควรมำก่อนพิธีเปิดกำรประชุม	 และแต่งกำยให้สุภำพ 

พอสมควร	 เช่น	 เสื้อพระรำชทำน	 เสื้อซำฟำรี	 หรือเสื้อเชิ้ตผูกเนคไท	 เพื่อให้เกียรติแก่ 
ประธำนพธิี	ไม่สวมเสื้อสจีดั	เสื้อลำย	หรอืเสื้อยดื

	 ๘.๒	ระหว่ำงกำรบรรยำยไม่ควรเข้ำห้องประชุมหรือลุกออกจำกห้องประชุมช่วง
นั้น	ควรรอจนกว่ำจะเปลี่ยนผู้บรรยำยคนต่อไป

	 ๘.๓	ไม่ควรพูดคุยหรอืสูบบุหรี่ระหว่ำงฟังกำรบรรยำย

18 แบบอย่างและแนวทาง
เป็นคนดีและคนเก่ง



	 	 มขอขอบคุณสมาคมเกียรตินิยมการศึกษาที่ได้ให้เกียรติ	 เชิญผมมาเป็นประธาน 
	 	 เปิดการสมัมนาและเสนอข้อคดิเหน็แก่ที่ประชุมในวนันี้	

ผมไม่ได้อยู่ในสายงานของการบรหิารการศกึษาโดยตรง	แต่เป็นนกัวชิาการและนกับรหิาร
ทางวิชาการเกษตรตั้งแต่เริ่มชีวิตราชการจนกระทั่งเกษียณ	 และได้มีโอกาสท�างานใกล้ชิดกับ
มหาวิทยาลัยที่มีคณะเกษตรมาบ้าง	 ดังนั้น	 ข้อคิดเห็นของผมในวันนี้	 จึงเป็นความเห็นส่วนตัว 
ที่ได้จากความรู้และประสบการณ์ของการท�างานดงักล่าวตลอดเวลาเกอืบ	๖๐	ปีที่ผ่านมา

โลกยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว	 ทั้งในด้านวิทยาการ	 ด้าน
เทคโนโลย	ีและการตดิต่อสื่อสาร	เป็นยคุที่ประเทศต่างๆ	ไร้พรมแดนมากขึ้น	ความรู้ทุกอย่างของ
ทุกมุมโลกได้แพร่หลายสู่กนัและกนัอย่างรวดเรว็และมากมาย	การวเิคราะห์	การกลั่นกรอง	และ

ผ

คุณภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ในยุคโลกาภิวัตน์๑

๑	ค�าบรรยายในการสัมมนาเรื่อง	 การปรับปรุงคุณภาพทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา	 เมื่อวันที่	 ๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๓๕	 

เวลา	๐๙.๐๐	-	๑๐.๓๐	น.	ณ	ห้องภานุรงัษ	ีโรงแรมรอยลัรเิวอร์	กรุงเทพมหานคร
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จดัระบบข้อมลูอนัมหาศาลไม่อาจปฏบิตัด้ิวยวธิกีารแบบ
ดั้งเดิมเหมือนแต่ก่อน	 จะต้องอาศัยเทคโนโลยีและ 
เครื่องมือต่างๆ	 เข้ามาช่วยอย่างอเนกประการ	 แต่ขณะ
เดยีวกนัในด้านสงัคม	เศรษฐกจิและสิ่งแวดล้อมกม็กีาร
เปลี่ยนแปลง	 ไร ้พรมแดนและเสรีมากขึ้นเช ่นกัน	 
ระบบการเงนิและการลงทนุจะมกีารท�าธรุกจิข้ามประเทศ
มากขึ้น	มกีารตกลงทางภาษศีลุกากร	และตั้งองค์กรต่างๆ	
ในรูปการสนับสนุนการค้าเสรีเพิ่มมากขึ้น	 แต่ประเทศที่
ร�่ารวยและบริษัทข้ามชาติยังคงอาศัยความได้เปรียบทาง
เศรษฐกิจหาประโยชน์จากประเทศที่ยากจนกว่าเหมือน
เดมิ	เช่น	การกดีกนัทางการค้า	การออกภาษตี่อต้านการ
ทุม่ตลอด	(Anti-dumping	Duty)	การลงทนุในประเทศ
ที่แรงงานถูก	แต่ยงัอุดมด้วยทรพัยากรธรรมชาตมิากขึ้น	
ใช้อิทธิพลเข้าแทรกแซงนโยบายเศรษฐกิจและการเมือง
ของประเทศ	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ของตัวเองมากกว่า
ประเทศเจ้าของทรัพยากรในเกือบทุกด้าน	 บางกรณี
ปฏิบัติตัวเสมือนไม่มีสัญชาติ	 ดังนั้น	 ความแตกต่าง
ระหว่างสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศที่ร�่ารวยกับ
ประเทศที่ยากจนจงึยงัคงมชี่องว่างเหมอืนเดมิ

ส�าหรบัภายในประเทศเอง	ความแตกต่างระหว่าง
คนรวยและคนจน	 ระหว่างคนเมืองและคนชนบทและ
ระหว่างภาคธุรกิจและภาคเกษตรยังมีความแตกต่างกัน
มากเหมือนเดิม	 ท�าให้นโยบายการกระจายความเจริญ 
ไปสู่ชนบทของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยยังไม่ประสบ
ความส�าเรจ็เท่าที่ควร

เป็นยุคที่ประเทศต่างๆ 
ไร้พรมแดนมากขึ้น 

ความรู้ทุกอย่าง
ของทุกมุมโลก
ได้แพร่หลาย

สู่กันและกันอย่างรวดเร็ว
และมากมาย

20 แบบอย่างและแนวทาง
เป็นคนดีและคนเก่ง



	 ญหาวิกฤตการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน	 เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบพัฒนา 
	 เศรษฐกิจและสังคมในระยะที่ผ่านมา	 ท�าให้แรงงานหนุ่มพากันเข้ามาหางาน 
ในเมือง	 และต่างประเทศ	 เพื่อหารายได้มาทดแทนและสนับสนุนครอบครัว	 คงเหลือแต่ 
คนสูงอายุและเดก็เลก็ในชนบท	ท�าให้ครอบครวัเกดิความแตกแยก	ขาดความอบอุ่น	บางคน
ถงึกบัชวีติล่มสลาย	แรงงานเกษตรที่เหลอืกข็าดประสทิธภิาพ	ส่วนแรงงานหนุม่สาวที่เข้าในเมอืง

บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ในการแก้ปัญหาวิกฤติทางสังคม๑

ปั

๑	ค�าบรรยายในการสัมมนาวิชาการ	 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 แห่งประเทศไทย	
ครบ	๑๙	ปี	เรื่อง	“บทบาทของสถาบนัอุดมศกึษาในการแก้ปัญหาวกิฤตทางสงัคม”	เมื่อวนัที่	๑๘	พฤศจกิายน	๒๕๓๙	
ณ	โรงแรมสยามซติี้	กรุงเทพมหานคร
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และเขตอุตสาหกรรม	 กพ็บกบัปัญหาของที่อยู่อาศยั
ที่แออัด	 รับมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม	 ขยะ	 น�้าเน่า	 
กลิ่น เหม็น	 อากาศเป ็นพิษ	 
ควนัจากท่อไอเสยี	เสยีงจากยาน
พาหนะ	 และภัยของเสียงและ 
ของเสยีจากโรงงาน	สงัคมที่ต่างคน
ต่างอยู่	 แย่งกันกินแย่งกันอยู่	 
พบปัญหายาเสพตดิ	ยาบ้า	เฮโรอนี 
โสเภณีเด็ก	 ผู้ใหญ่	 หญิง	 ชาย	 
ทั้ งที่ถู กบั งคับและสมัครใจ	
ปัญหาแรงงานข้ามชาต	ิแรงงานเดก็ 
ปัญหาการพนัน	 บ่อนการพนัน	
หวยใต้ดิน	 การพนันบอล	 ซึ่ง 
ล้วนเป็นบ่อเกิดอาชญากรรม	 
ระบบเรียกค่าคุ้มครองมือปืนรับจ้าง	 นักการเมืองที่
เป็นนกัการพนนั	นกัเสี่ยงโชค	และค้าสิ่งผดิกฎหมาย	
หรืออยู่ในสังกัดของเจ้าพ่อที่สังคมรู้	 แต่ผู ้รักษา
กฎหมายท�าอะไรไม่ได้	เพราะยงัไม่ได้ท�าผดิให้จบัได้	
บุคคลที่ควรจะเป็นผู้น�าในทางสังคม	 กลับแสดง
พฤตกิรรมฉ้อราษฎร์บงัหลวง	แทนที่จะป้องกนั	กลบั
เป็นตวัการเสยีเอง	ท�าตวัเป็นคนรดีไถเกบ็รายได้จาก
ข้าราชการประจ�าอกีต่อหนึ่ง

นอกจากนี้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่ก�าลงั
ได้รบัความนยิมมากในปัจจุบนั	กม็ทีั้งข้อดแีละข้อเสยี	
อาจใช้ในการพนัน	 หรือการให้ข่าวที่รวดเร็วแต่ขาด
ข้อมูลที่ประกอบการวินิจฉัยความถูกต้อง	 เป็น

การดำารงชีวิตในเมือง
จึงเต็มไปด้วยความแออัด 

แข่งขัน แก่งแย่ง 
ชิงดีชิงเด่น 

เอาเปรียบสังคม
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อนัตรายของคนที่ไม่มศีลิปะในการถ่ายทอดข้อมลู	และจะยิ่งมอีนัตรายถ้าสื่ออยูภ่ายใต้อทิธพิล
ของเจ้าพ่อหรือผู้บริหารที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม	 อาจมีการชี้ทางที่ผิดหรือหลงทาง 

ได้ง่าย
	บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการแก้

ปัญหา	 หรือมีส่วนในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ทาง
สังคมในปัจจุบัน	 จึงต้องเป็นไปตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา	 คือ	 จะต้องเปลี่ยนจากระบบการ
สอนการเรียนเพื่อรับประกาศนียบัตร	 หรือรับ
ปรญิญา	แล้ว	“จบหลกัสตูร”	หรอืหยุดการเรยีนแล้ว
ออกไปท�างาน	 มาเป็นระบบ	 “การเรียนรู้หาวิชา 
และประสบการณ์ตลอดชวีติ”	เพื่อปรบัตวัให้ทนัโลก	

ก้าวให้ทันโลก	 การจัดและการบริหารเน้นหนักในเมืองใหญ่ๆ	 ท�าให้ชาวชนบทต้องมาหา 
งานท�าในเมอืง	การด�ารงชวีติในเมอืงจงึเตม็ไปด้วยความแออดั	แข่งขนั	แก่งแย่ง	ชงิดชีงิเด่น	
เอาเปรยีบสงัคม	 เหน็แก่ตวั	 เหน็แก่เงนิ	 ไม่มกีารเสยีสละเพื่อสงัคมและส่วนรวม	 บุคคลที่ 
อยู่ในวงการรฐับาล	 ข้าราชการ	 และสงัคม
ชั้นสงูบางส่วนกไ็ม่บ�าเพญ็ตนเป็นตวัอย่างที่
ด	ีด้วยการเหน็แก่ตวั	แก่งแย่งต�าแหน่ง	การ
ท�าตวัไร้ศกัดิ์ศร	ี ไร้อุดมการณ์	 ไร้มารยาท	
และสมบัติผู้ดี	 มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง
อย่างชาญฉลาด	 การท�าบุญเอาหน้าหรือ 
หวงัผลตอบแทน	และการฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย
เกนิขอบเขต

สิ่งเหล่านี้ท�าให้การพัฒนาในด้าน
วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและเศรษฐกจิได้
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็แต่การพฒันาในด้านสงัคม	จติใจ	และคุณธรรมกลบัด้อยไป	และ
ไม่สอดคล้องกนั	หากเป็นเช่นนี้ต่อไป	อาจท�าให้การพฒันาประเทศไปในทศิทางและเป้าหมาย
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ที่ผดิพลาดได้	และพาประเทศไปสู่ความวบิตัไิด้	
ดงันั้น	การจดัหลกัสูตรและการเรยีนการสอนใน
ชั้นอดุมศกึษาให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั
และอนาคตจงึมคีวามส�าคญัมาก

ในด้านของคุณภาพ	 และคุณสมบัติของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในอนาคตอาจมีหลาย
ประการ	 แต่ผมจะขอเน้นในหัวข้อที่เห็นส�าคัญ
เพยีง	๓	ประการคอื

๑. ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ในด้านคอมพวิเตอร์ โทรคมนาคม และสื่อ
ต่างๆ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็น 
เครื่องมอืส�าคญั	ที่ช่วยในการบรหิารจดัการของภาครฐั 
และเอกชนทุกสาขา	เพราะเพิ่มสมรรถนะในการ
ท�างาน	เพิ่มความจ�าของมนุษย์	เพิ่มความเรว็ใน
การค้นหาความรู้	การตดัสนิใจ	ลดความซ�้าซ้อน	
และยุง่ยากของระบบการจดัเกบ็เอกสาร	และเมื่อ
น�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาเชื่อมกับระบบ
โทรคมนาคมสมัยใหม่	 และระบบสื่อต่างๆ	 เข้า
ด้วยกัน	 ก็ท�าให้ขีดความสามารถในการท�างาน
ของเทคโนโลยี ได ้ทวีคูณเพิ่มขึ้นอย ่ างน ่ า
มหศัจรรย์	เช่น	ท�าให้มนุษย์ซึ่งอยู่คนละซกีโลก

สามารถสื่อสาร	แลกเปลี่ยนข้อมูล	ข้อความ	
ในรูปของตัวอักษร	 ภาพสี	 เสียง	 หรือ
สญัญาณวดิโีอได้ในเวลาไม่กี่นาที	 แทนที่จะ
เป็นวันๆ	 เหมือนที่เคยปฏิบัติในระบบที่ 
เรียกว่า	 internet	 และสื่อหลายแบบ	 หรือ
คอมพวิเตอร์หลายสื่อ	(Multimedia)	ท�าให้
เกิดการสอนและศึกษาระยะไกล	 (Distant	
learning)	 บริการแพทย์ทางไกล	 (Tele	
medicine)	 หรือแพทย์ชนบท	 การประชุม
ทางไกล	 (Video	 Conference)	 ซึ่งท�าให้
ประหยัดเวลา	 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ 
เดนิทางของทั้งวทิยากรและผูร้บั	และแก้ปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรระดับผู้เชี่ยวชาญได้
ในระดับหนึ่ง	 ในด้านการวิจัยและอุปกรณ์
ช่วยการเรียนการสอน	 ท�าให้เกิดการให้
บรกิารข้อมูลข่าวสารแบบ	Bulletin	Boards	
และระบบสื่อหลายแบบที่ตอบได้	 (interact	
computer)	 การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิ เล็กทรอนิกส ์ 	 (E lect ronic	 Data	
Interchange)	การตรวจค้นเอกสาร	บรกิาร	
postax	postvoice	และอื่นๆ	ซึ่งรวมทั้งการ
จดับรรจุข้อมูลข่าวสารลงในแผ่น	CD-ROM	
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เช่น	ต�ารา	หลกัสูตรการเรยีนการสอนต่างๆ	
(interactive)	สารานุกรม	(encyclopedia)	
รวมทั้งพระไตรปิฎกทั้ง	๑๓๐	เล่ม	โดยบรรจุ
ลงในแผ่น	Compact	disk	ที่มขีนาดวางบน
ฝ่ามอืได้	 เทคโนโลยดีงักล่าวซึ่งปัจจุบนัมชีื่อ
เรยีกกนัหลายชื่อ	เช่น	Net,	Web,	Matrix,	
Electronic	 frontier,	 information	
superhighway,	Cyberspace,	etc.	ส�าหรบั
ในประเทศไทยเข้าใจว่าใช้ค�าว่า	 “เทคโนโลยี
สารสนเทศ”	(Information	Technology-IT)	
และมี	NECTEC	(National	Electronics	
and	 Computer	 Technology	 Center)	
หรอืศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาต	ิและ
ท�าหน้าที่วจิยัพฒันา	และส่งเสรมิเทคโนโลยี
ด้านนี้	และได้มผีลงานส�าคญั	คอื	การจดัท�า
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติเสนอ
รฐับาล	และจดังาน	IT	เฉลมิพระเกยีรตไิป
แล้วเมื่อต้นปี	๒๕๓๘

	 เทคโน โลยี ส ารสน เทศ	 เป ็ น
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชนทุกอาชีพ
และทุกสาขา	ทั้งภาครฐัและเอกชน	เช่น	การค้า 
การธนาคาร	 การอุตสาหกรรม	 การโรงแรม	

การขนส่ง	การคมนาคม	การศกึษา	การสื่อสาร
มวลชน	 การทหาร	 การส�ารวจภูมิศาสตร์	 การ
สาธารณสุขและการแพทย์	 สาธารณูปโภค	 การ
บนัเทงิ	อตุนุยิมวทิยา	การต�ารวจ	การเกษตร	การ
วจิยั	การศาสนา	และงานศาล	เป็นต้น	แต่ในภาค
ราชการจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทุกกระทรวง
และหลายกรม	 แต่ก็นับว่าค่อนข้างล้าหลังกว่า
ภาคเอกชนและรฐัวสิาหกจิ	ถงึแม้จะเริ่มมผีูเ้ข้าใจ
ในระบบ	IT	มากขึ้น	เริ่มมกีารเรยีนการสอน	IT	
กันในหลายสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ	
เริ่มการลงทุนในด้าน	 hardware	 เพิ่มมากขึ้น	
เช่น	คอมพวิเตอร์	และระบบสื่อสารทางดาวเทยีม	
ทางสายเคเบิล	 และเส้นใยแก้วน�าแสง	 เป็นต้น	
ส่วนในด้านบุคลากร	เมื่อเรว็ๆ	นี้ได้เริ่มมรีะเบยีบ
ให้ข้าราชการระดบั	๕	และ	๖	ต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ระยะสั้น	 แต่เนื่องจาก
บุคลากรและสถานที่ท�าการสอนยังขาดแคลน	
การฝึกอบรมโดยรบีเร่งและเร่งรดัจงึขาดคณุภาพ	
และใช้ระยะเวลายาวนาน	 นอกจากนี้บุคลากร 
ในภาคราชการและในภาคอื่นๆ	ที่ยงัไม่มคีวามรู้
พื้นฐานอกีมาก	เช่น	คร	ูอาจารย์	นกัธรุกจิ	ทหาร	
นักการเมือง	 เป็นต้น	 ที่จ�าเป็นจะต้องมีความรู้ 
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ในด้านนี้เช่นกนั	สิ่งส�าคญัอกีประการหนึ่ง	ความ
รู้ในด้าน	 IT	 ขณะนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลา	 เครื่องมือและอุปกรณ์ล้าสมัยเร็ว	
ต�าราและแผ่น	 CD-ROM	 ส่วนใหญ่เป็นภาษา
อังกฤษ	 ต�าราและบุคลากรไทยยังไม่เพียงพอ	
ขาดนักกราฟิกคอมพิวเตอร์	 ขาดนักถ่ายภาพ 
วดิโีอ	ต้องสร้างบุคลากรขึ้นมาโดยเรว็	และควร
มีหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับ	 อย่าง 
น้อยเพื่อให้นกัเรยีนและนกัศกึษาที่จบไปมคีวามรู้
พื้นฐานของการใช้เครื่องมือ	 IT	 ที่ทันสมัย
สามารถน�าไปใช้ได้ทนัทเีมื่อเริ่มท�างาน	หรอือย่าง
น้อยก็เข้าใจระบบและช่วยลดดุลการค้า	 แทนที่
จะน�าเข้าเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีจาก 
ต่างประเทศตลอดไป

๒. ความรอบรู้เรื่องเมอืงไทย
“เรา”	ประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่จดั

ได้ว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดม
สมบรูณ์	ตั้งอยูใ่นเขตร้อนชื้น	การเกษตรเป็น
อาชีพหลักของประชาชน	 สามารถเพาะปลูก
ได้ตลอดปี	 มีป่าไม้ร้อนชื้นซึ่งทั่วโลกเหลือ
เพยีง	๗	เปอร์เซน็ต์	มใีนไทยกว่า	๘๐	ล้านไร่ 
เป ็นป่าไม ้ซึ่งมีคุณค่าสูงมากในแง ่ความ 
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ	 
แต ่ประ เทศไทยมีพล เมื อ งและอัตร า 
การเพิ่มพลเมืองที่ค่อนข้างสูง	 การบริหาร 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในช่วงที่ผ่านมาไม่อยู่ในเกณฑ์ 
ที่ดปีระกอบกบัมผู้ีที่รู้เท่าไม่ถงึการณ์	มผู้ีเหน็
แก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าความหายนะ
ของทรพัยากรธรรมชาตอิยู่	ดงันั้น	หลงัการ
พัฒนาประเทศในช่วง	 ๓๐	 ปีที่ผ ่านมา	
ประชาชนได้แย่งกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างฟุ่มเฟือย	 และหมดเปลืองไปอย่าง
รวดเรว็และรุนแรง	 ป่าไม้	 และผนืดนิได้ถูก
ท�าลาย	 และสูญเสียไปมหาศาล	 เกิดผล 
กระทบและความไม่สมดลุในหลายด้าน	โดย
เฉพาะระบบนเิวศ	สภาพดนิฟ้าอากาศ	สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทั้งใน 
เมอืงหลวงและชนบท	เกดิมลภาวะและความ
เสื่อมโทรม	 ตลอดจนปัญหาเดือดร้อนต่างๆ	
ประดงัประเดทบัถมต่อเนื่องกนันานปัการ

การแก้ปัญหาเหล่านี้
จำาเป็นจะต้องทราบสาเหตุ
ของปัญหาเข้าใจปัญหา 

และความร่วมมือ
ของบุคคลทุกๆ ฝ่าย

26 แบบอย่างและแนวทาง
เป็นคนดีและคนเก่ง



นักศึกษาและบัณฑิตในอนาคต	
จ�าเป็นจะต้องเรยีนรูส้ภาวะของเมอืงไทยให้มี
พื้นฐานที่ดพีอสมควร	ทั้งในด้านกายภาพและ
ชวีภาพ	ทั้งเศรษฐกจิและสงัคม	เพื่อให้ทราบ
ถงึปัจจยัต้นเหตขุองปัญหาต่างๆ	ในบ้านเมอืง	
รู้จักชีวิตและสังคมดีขึ้นทราบความแตกต่าง
ของสงัคมในเมอืงใหญ่กบัชนบท	ซึ่งมช่ีองว่าง
ห่างกนัมาก	ทราบปัญหาของความเสื่อมโทรม	
และแย่งกันใช ้ทรัพยากรธรรมชาติของ
ประชาชนในชนบท	 ปัญหาต่างๆ	 เหล่านี้ม ี
ต้นเหตุและปัจจัยต่างๆ	 ซับซ้อนกันอยู ่	
นอกจากนี้ความขดัแย้งของบุคคลกลุ่มต่างๆ	
เช่น	นกัอนรุกัษ์กบันกัพฒันา	คนเมอืงกบัคน
ชนบท	ชาวนาข้าวกบัชาวนาเกลอื	กรมประมง
กบักรมป่าไม้	ตลอดจนข้าราชการการเมอืงกบั
ข้าราชการประจ�า	มสีาเหตเุกดิจากการขดัแย้ง
ผลประโยชน์บางส่วนเกดิจากการได้รบัข้อมลู
ที่ไม่ถูกต้อง	 การแก้ปัญหาเหล่านี้จ�าเป็นจะ
ต้องทราบสาเหตขุองปัญหาเข้าใจปัญหา	และ
ต้องมีความร่วมมือของบุคคลทุกๆ	 ฝ่าย	 
ช่วยกนัปฏบิตัช่ิวยกนัให้ข้อมลูที่ถกูต้อง	ช่วย
กนัหาทางแก้ปัญหาต่างๆ	ให้ลุล่วงไปหรอืให้
ลดน้อยลง	เพื่อให้ความเจรญิและความกนิดี
อยู ่ดีมีสุขกระจายไปสู ่ชนบทให้มากขึ้น	 
เพื่อให้ช ่องว่างด้านเศรษฐกิจและสังคม	 
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมืองและคนชนบท

แคบลง	 ขณะเดียวกันชีวิตคนในเมืองหลวงมี
ความสุข	 และมีบ้านเมืองสะอาดรื่นรมย์อย่าง
แท้จรงิมากขึ้น

หลกัสตูรในเรื่องนี้จะต้องน�าอปุกรณ์และ
เทคโนโลยสีมยัใหม่มาช่วย	CD-ROM,	Video	
tape,	การสอนระยะไกล	ประกอบกบัหลกัสูตร
ที่ดไีม่ใช่เหน็แต่หน้าผูบ้รรยายเท่านั้น	รวมทั้งการ
จัดทัศนศึกษากึ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต	ิ

(Ecotourism)	 กึ่งโบราณคดี	 หลักสูตรการ
ฝึกงานในชนบท	 โดยรัฐบาลจะต้องให้การ
สนบัสนุนในด้านความสะดวกและปลอดภยัของ
การเดนิทางและที่พกั

	 การเดนิทางไปท่องเที่ยวหรอืทศันศกึษา
ในต่างประเทศเป็นสิ่งดแีละมปีระโยชน์	แต่ถ้าผู้
ที่เดินทางไม่รู้จักเมืองไทยและรู้เรื่องเมืองไทย 
ดีพอ	 การทัศนศึกษาเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์
อย่างสมบูรณ์
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๓. การมีจริยธรรม คุณธรรม และ 
ศลีธรรม

ในสังคมที่ เทคโนโลยีก ้ าวหน ้าและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็อทิธพิลด้านเศรษฐกจิ
และวัฒนธรรมไหลบ่าท่วมท้นมาจากแหล่งอื่น	
และสภาพทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสูญ
เสยีอย่างรุนแรงเช่นนี้	ถงึแม้บ้านเมอืงหรอืองค์กร
จะมีกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด
เพยีงใด	หากประชาชนหรอืบุคลากรซึ่งมคีวามรู้
และความสามารถเพียงใด	 ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพ
หรือต�าแหน่งใด	 ปราศจากเสียซึ่งจริยธรรมและ
คุณธรรมที่ดีและมั่นคงอยู่ในใจแล้ว	 ก็ยากที่จะ

เป็นคนดีและมีความสามารถของบ้านเมืองและ
องค์กรนั้นได้	ซ�้ายงัอาจเป็นอนัตรายแก่ผู้อื่นและ
อันตรายแก่สังคมอีกด้วย	 ในสถานการณ  ์
บ้านเมอืงขณะนี้คนที่ขาดจรยิธรรม	คณุธรรม	และ
ศลีธรรม	หากใฝ่ในอ�านาจจะมอีนัตรายเท่ากบัผู้ที่มี

อ�านาจแล้วขาดจริยธรรม	 คุณธรรม	 และ 

ศีลธรรม	 และอาจน�าประเทศชาติไปสู่ความ

ล่มจมได้

ดงันั้น	การฝึกอบรมให้บณัฑติเป็นผู้

ที่มศีลีธรรม	ตั้งอยูใ่นจรยิธรรมและคณุธรรม	

จงึมคีวามจ�าเป็น	รวมทั้งการให้เป็นผู้มคีวาม

เสยีสละ	เหน็ประโยชน์ของประเทศชาตบ้ิานเมอืง

เหนือประโยชน์ส่วนตัวรักความเป็นธรรม	

กล้าต่อสูก้บัความอยุตธิรรม	เคารพความจรงิ

และความถกูต้อง	รูจ้กัพจิารณาตดัสนิปัญหา

ต่างๆ	ด้วยสตปิัญญา	และยอมรบัความคดิ

เหน็และประโยชน์ของคนส่วนใหญ่

ในอนาคตจะมีการใช้ข้อมูลสื่อสาร

แบบต่างๆ	 มากขึ้นอย่างท่วมท้น	 จะม ี

นกัโฆษณาชวนเชื่อ	อาชพีนกั	lobby	มากขึ้น 

หากบัณฑิตมีแค่วิชาอย่างเดียวคงจะไม่

เพยีงพอในการด�ารงชวีติ	คงต้องมศีลีธรรม

จรยิธรรม	และคุณธรรมมากขึ้นด้วย

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ดูเหมือน

จะพูดง่ายแต่ท�ายาก	 แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเหลือ

วิสัยนัก	 ซึ่งถ้าได้ปัจจัยอื่นๆ	 มาประกอบ	

เช่น	หากประชาชนช่วยกนัหาระบบที่สามารถ

สรรหาและสร้างนักการเมือง	 โดยเฉพาะ

นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร	ีซึ่งถอืว่าเป็นผู้น�า

ของประชาชนในด้านบริหารให้เป็นคนดี	 มี
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ความสามารถ	มคีณุภาพ	มศีลีธรรม	จรยิธรรม
และคุณธรรม	 และมีประวัติที่ดีงามก็จะเป็น
ตัวอย ่างป ัจจัยที่ช ่วยในการเสริมสร ้าง 
ศลีธรรม	จรยิธรรม	และคณุธรรมของประชาชน
ได้อย่างดี	 การเป็นข้าราชการหรือนักธุรกิจ
ระดับสูงจะต้องผ่านการกลั่นกรองมาหลาย
ขั้นตอนเป็นระยะเวลาที่
ย าวนาน	 แต ่การ เป ็น 
นักการเมือง	 ในปัจจุบันมี
ระบบการสรรหาที่แตกต่าง
กัน	 ดังนั้น	 หลายท่านจึง 
ข าดคุณภ าพแล ะ ข าด
คุณลักษณะที่เป็นผู้น�าของ
ป ร ะ ช า ชนที่ ดี 	 ร ะ บบ
กา ร เมื อ งที่ ยั ง ไม ่ แยก
อ�านาจนติบิญัญตั	ิตุลาการ	
ออกจากกนัอย่างเดด็ขาด	และข้าราชการกบั
ธรุกจิออกจากกนัได้	จะไม่สามารถสร้างระบบ
ของสงัคมที่ดงีามได้

การฝึกอบรมหลกัสูตรวชิานี้	นอกจาก
จะต้องอาศัยอุปกรณ์เทคโนโลยี	 IT	 และ
หลักสูตรที่ดีเหมือนวิชาอื่นๆ	 แล้ววิธีการ
อบรมบ่มนิสัยในด้านอื่นๆ	 ที่ควรแฝงเข้าไป
ในชีวิตและกิจกรรมประจ�าวันของนักศึกษา 
กค็วรมปีระกอบอกีมาก	เช่น

๑.	การตรงต่อเวลา	การเปิดอบรม	สมัมนา 
การเรียนการสอน	 และการนัด	 ควรฝึกให้ตรง 
ต่อเวลา

๒.	การจดันทิรรศการหรอืประชมุวชิาการ	
ควรจะได้จัดการแสดงทางศาสนาหรือเรื่อง
คุณธรรม	และจรยิธรรมสอดแทรกอยู่บ้าง	 เช่น	

พุทธประวัติ	 ประวัติชีวิตของ 
ผู้ที่ท�าความด	ีเป็นต้น

๓.	 การเข ้าแถวตาม
ล�าดบัมาถงึก่อนหลงั	(Queue)	
เช่น	 การเข้าประชุม	 การลง 
ทะเบียน	 การรอรับบริการ	 
การขึ้นยานพาหนะ	 การจัด
หมายเลขหรอืรายชื่อให้นั่งตาม
ล�าดับ	 เป็นต้น	 ควรจะต้องหา
กศุโลบายฝึกให้เป็นนสิยั	การที่

คนไทยไม่รู ้จักการเข้าคิว	 มีส่วนท�าให้ระบบ
ราชการเต็มไปด้วยการวิ่งเต้นไปสู ่ต�าแหน่ง 
โดยทางลดั	และไม่ยอมปรบัระบบคุณธรรม

	 ๔.	ระบบอภสิทิธิ์	 :	การจดัการพฒันา
ของประเทศสามารถจัดด้วยระบบอภิสิทธิ์	
ประเทศที่พฒันาแล้วจะไม่มรีะบบอภสิทิธิ์	ได้แก่	
การฝากงาน	การฝากเข้าเรอืน	การไม่ผ่านระเบยีบ
วธิปีฏบิตั	ิซึ่งประชาชนทั่วไปควรปฏบิตัิ	เช่น	การ
ตรวจหนังสือเดินทาง	 การตรวจภาษีศุลกากรที่
ด่านต่างๆ	การใช้รถต�ารวจจราจรฝ่าไฟแดงหรอื
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วิ่งในช่องทางที่สวนมา	ตลอดจนการให้สทิธิ์
บุคคลส�าคญัมาก	 (VIP)	 โดยพร�่าเพรื่อหรอื
มากเกนิไป	ระบบอภสิทิธิ์เช่นนี้ส่วนใหญเ่ป็น
บุคคลในราชการ	 และเป็นเหตุน�าไปสู่การ 
ฉ้อราษฎร์บงัหลวงในที่สุด

	 ๕.	การปฏบิตัติวัเป็นตวัอย่างของผู้
ที่เป็นผู้น�า	หรอืผู้บงัคบับญัชา	ในสิ่งที่ดงีาม
และถูกต้องในด้านจรยิธรรม	คุณธรรม	และ
ศลีธรรม

	 ๖.	การน�ากรณศีกึษามาชี้ให้เหน็ผล
ของการประพฤตผิดิ	เช่น	ผลการตดัสนิของ
ศาล	เป็นต้น

	 ๗.	การมวีนิยัและเคารพกฎจราจร
	 บณัฑติในยุคโลกาภวิตัน์	ควรจะมี

คุณลักษณะที่ส�าคัญและจ�าเป็นอีกหลาย
ประการ	 เช่น	 การมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ด	ี
มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพที่ลึกซึ้งและ
แตกฉาน	 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี	
เป็นต้น	แต่คุณลกัษณะ	๓	ประการ	ที่ผมได้
กล่าวมาข้างต้นนบัว่าเป็นคณุลกัษณะที่ส�าคญั
และจ�าเป็นมาก	ทั้งนี้	เพื่อให้สามารถปรบัตวั
ให้เหมาะกบัความเจรญิและเปลี่ยนแปลงของ
โลกและสังคมในอนาคต	 และเพื่อให้เป็น

ทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญที่จะช่วยกันพัฒนา
ประเทศชาตใิห้เจรญิก้าวหน้าทนัและทดัเทยีม	
ไม่เพียงแต่ประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น	 แต่ให้
ทันและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
ทั้งปวงด้วย

อย่างไรก็ตาม	 การมองคุณภาพและ
คณุลกัษณะของบณัฑติของเราในอนาคตนั้น	
เป็นสิ่งที่ไม่ยากนัก	 เราจะวาดรูปลักษณ์ไว้
สวยงามอย่างใดกไ็ด้	แต่ปัญหาที่ส�าคญัและ
น่าให้ความสนใจกว่า	ได้แก่	ท�าอย่างไรเราจะ
ปรับปรุงระบบการศึกษาในป ัจจุบันให ้
สามารถผลติบณัฑติให้มคีวามรูแ้ละคณุภาพ
สมกับปริญญาที่ได้รับ	 เพื่อออกมาท�างาน 
รับใช้ประเทศชาติและสังคม	 แทนการผลิต
บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเพิ่มขึ้นจ�านวนมาก	
แต่ไม่มีความรู ้และความสามารถสมกับ
ศกัดิ์ศรขีองปรญิญานั้นอย่างแท้จรงิ	

ผมขอยุตกิารบรรยาย	เรื่อง	“คุณภาพ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์”	
ไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้	 ขอขอบพระคุณ 
ทุกท่านที่ให้เกยีรตฟิังการบรรยาย	หวงัว่าจะ
เกิดประโยชน์แก่ท่านบ้างตามสมควร	 และ 
ขอความสุขสวสัดจีงมแีก่ทุกท่านตลอดไป
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บทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย๑

บทบาท
องค์ประกอบและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบัน เป็นไปตามพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิ 
ฉบบัที่ ๑๘๐ พ.ศ. ๒๕๑๕)
องค์ประกอบ

๑. นายกสภามหาวทิยาลยั
๒. เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิอธกิารบด ีรองอธกิารบด ีคณบด ีผูอ้�านวยการ

สถาบนั และผู้อ�านวยการส�านกั ในมหาวทิยาลยั เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง รวม ๓๑ คน
๓. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ รวม ๙ คน
   รวมประมาณ ๔๑ คน

๑ เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “บทบาทของสภามหาวทิยาลยัและนโยบายการพฒันามหาวทิยาลยั” ต่อสภาข้าราชการ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เมื่อวนัพุธที่ ๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคาร
สุวรรณวาจกกสกิจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
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อ�านาจและหน้าที่ ควบคุมดูแลกจิการทั่วไปของมหาวทิยาลยั ดงันี้
๑. จัดหาวิธีการอันจะท�าให้การศึกษา อบรมและการวิจัย (ทุกกิจกรรม) ของ

มหาวทิยาลยัให้เจรญิยิ่งขึ้น
๒. เสนอการจดัตั้ง ยุบรวมและเลกิ คณะ บณัฑติวทิยาลยั สถาบนั ส�านกัและภาค

วชิา
๓. จัดวางระเบียบและข ้อ

บงัคบัของมหาวทิยาลยั
๔. จัดวางระเบียบเกี่ยวกับ

การเงนิและทรพัย์สนิของมหาวทิยาลยั
๕.  พิจารณาการแต่งตั้งและ

การถอดถอนอธิการบดี รองอธิการบด ี
คณบด ี รองคณบด ีผู้อ�านวยการสถาบนั 
ผู ้อ�านวยการส�านัก หัวหน้าภาควิชา 
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ที่จะปล่อยให้เป็น

หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรอืบคุคลใดบคุคลหนึ่ง และไม่ควรสิ้นหวงัหรอืท้อแท้ 
แต่จะต้องช่วยกันตามก�าลังและความสามารถของแต่ละ
บุคคล ซึ่งย่อมมสีถานภาพแตกต่างกนั

การศึกษาจะไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และทบวงมหาวทิยาลยัแต่เพยีงอย่างเดยีว ต่อไปสถาบนั
อุดมศึกษาจะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบแค่การสอนในรั้วของ
สถาบนั/มหาวทิยาลยัเท่านั้น แต่จะต้องมบีทบาทร่วมกบั
หน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงอื่นๆ ภาครฐั ภาคเอกชน 
สถาบนัศาสนา สื่อมวลชน ชุมชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ทุกระดบั เพื่อแก้ปัญหาของสงัคมทุกชั้น
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ระบบการเรยีนรู้ของสถาบนัการศกึษาที่ควรมโีดยสรปุ ดงันี้
๑. ภายในสถาบัน จะต้องปรับปรุงให้มีระบบที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีการประกัน

คุณภาพและควบคุมคุณภาพ ร่วมมือกันผลิตหลักสูตรการศึกษาด้านปริญญาโทและเอก  
ให้คนจนมโีอกาสรบัการศกึษาเท่าคนรวย ผูบ้รหิาร
ควรแสดงให้เห็นถึงความมีหลักการที่ถูกต้อง ยึด
ในหลกัคุณธรรม จรยิธรรมและยุตธิรรม ส่งเสรมิ
สนบัสนุนบุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถ และ
ช่วยกันยกสถานภาพของบุคลากรทั้งในด้านสังคม 
และเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกับบุคลากรที่อยู ่ใน 
อาชพีอื่น

ส�าหรับคุณภาพของบัณฑิตที่ออกไปรับใช้
สังคม ผมคงจะยึดแนวทางการบรรยาย เรื่อง 
“คุณภาพของบัณฑิตที่พึ งปร ารถนา ในยุค 
โลกาภวิตัน์” ในการสมัมนา เรื่อง “การปรบัปรงุคณุภาพ
ทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา” ของสมาคม
เกยีรตนิยิมการศกึษา วนัที่ ๖ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพฯ กล่าวโดยสรุป 

ควรมกีารเรยีนการสอน ดงันี้
 ๑.๑ เน้นการศึกษาวิชาพื้นฐานที่จ�าเป็น เช่น เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ 

คณติศาสตร์ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ภาษาองักฤษ ภาษาไทย 
เป็นต้น

 ๑.๒ ความรอบรู้เรื่องเมอืงไทย สิ่งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาต ิความเป็นไทย 
การท่องเที่ยวกึ่งอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิกึ่งโบราณคด ีรู้จกัตวัเองและความสมัพนัธ์กบั
ชนชาตอิื่น

 ๑.๓ ความมจีรยิธรรม คุณธรรม และศลีธรรม โดยสอนด้วยกลวธิตี่างๆ
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๒.  นอกมหาวทิยาลยั/สถาบนัการศกึษา จะตกีรอบอยู่ในรั้วสถาบนัไม่เพยีงพอ จะ
ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และบุคลากรที่มีเหนือกว่า ช่วยเอื้อเฟื้อ และสงเคราะห์สังคม
แวดล้อมที่ด้อยโอกาสกวา่ตามก�าลงัที่พอจะท�าได้ โดยเฉพาะในบรเิวณที่อยู่ใกล้สถาบนั หรอื
วดั โดยอาจจดัเป็นโครงการพเิศษเลก็ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ระดบั ดงันี้

 ๒.๑ เดก็เลก็ หรอืวยัก่อนการศกึษาภาคบงัคบั โดยเฉพาะในชุมชนแออดัทั้งใน
เมอืง และชนบท ซึ่งมคีวามส�าคญัในการอบรมบ่มนสิยั ปัจจุบนัเดก็เลก็ในกรุงเทพฯ กว่า  
๒ ใน ๓ อยู่ในครอบครวัที่แตกแยก หรอืขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ที่ต้องใช้ชวีตินอกบ้าน 
ครอบครวัที่ไม่มโีอกาสส่งลกูเข้าอนบุาลหรอืสถานเดก็เลก็ ควรมกีารจดักจิกรรมในด้านพฒันา
สขุภาพอนามยั และจติใจ ความรูแ้ละปัญญา โดย
เฉพาะเดก็ที่พ่อแม่ต้องท�างานทั้งคู่ เช่น การจดัตั้ง
สถานที่ดูแลเดก็อ่อนให้แก่ พนกังาน และคนงาน

 ๒.๒ ผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่นกัศกึษา หรอืผู้ที่
จบการศกึษาภาคบงัคบัแล้ว และหมดโอกาสศกึษา
ต่อ ปัจจุบันชาวชนบทได้เปลี่ยนจาก “ชาวนาที่มี
ฝีมือมาเป็นคนงานที่ไร ้ฝ ีมือ” มากขึ้นเรื่อยๆ 
ปัจจุบันมีประมาณ ๒๐ ล้านคน แต่เป็นคนงาน
ออกกฎหมาย นอกความคุ้มครองของกฎหมาย 
๔.๔ ล้านคน สถาบนัอุดมศกึษาควรช่วยฝึกอบรม
แรงงานที่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคบรกิารเหล่า
นี้ ให้มคีวามรู้พื้นฐาน ให้มทีกัษะ และฝีมอืให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถผลติสนิค้าส่งออกที่มี
ระดบัและคุณภาพแข่งขนักบัประเทศอื่นๆ ได้

ด้านเกษตรกเ็ช่นเดยีวกนัถงึแม้เกษตรกรจะเปลี่ยนอาชพีไปเรื่อยๆ แต่อาชพีเกษตรก็
ยังเป็นอาชีพส�าคัญและมีความจ�าเป็นส�าหรับประเทศไทย แต่เป็นอาชีพที่มีรายได้และฐานะ 
ในสังคมต�่าเกือบที่สุด สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้การสนับสนุนการฝึกอบรมเช่นเดียวกัน 
เพื่อเพิ่มระดบัความรู้ความสามารถในการผลติ
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วัดในอดีตเคยมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของชุมชนและสังคมในชนบททั้งด้าน
การศาสนา การศึกษา การแพทย์ ฯลฯ แต่ต่อมาเมื่อบ้านเมืองพัฒนาขึ้นความส�าคัญ 

ของวัดในการบริการสังคม 
ได้ลดน้อยลง การปฏิรูปการ
ศึกษาในอนาคตจะต้องเน้น
ความส�าคัญของวัดให้กลับมา
มีบทบาทในด้านการเรียนรู ้
ให ้มากขึ้นอีก และสถาบัน
อุดมศึกษาจะต้องพัฒนาให้
พระสงฆ์มีบทบาทในการช่วย
พัฒนาจิตใจและคุณภาพของ
ประชาชน

สถาบนัอดุมศกึษาที่อยู่
ในภูมิภาค จะต้องร่วมมือกับ

ภาคอื่นๆ ผลติสื่อการศกึษา และเป็นแกนในการถ่ายทอดความรู้ และสารสนเทศแก่ชุมชน
ให้กระจายทั่วถงึท้องถิ่นต่างๆ ตามความรู้ความถนดั

สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นแนวทางโดยสรุป ของบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่ควรจะ 
มีต่อสังคมของเราที่ก�าลังจะมีวิกฤตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะปัญหาของสังคมในปัจจุบันและ
อนาคตก�าลงัรนุแรง และร้ายแรงเกนิที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่ควรสิ้นหวังหรือท้อแท้ แต่จะต้องช่วยกันตามก�าลัง 
และความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งย่อมมสีถานภาพแตกต่างกนั
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นโยบายพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์๑

การพฒันาบคุลากร

๑. การจ�าแนกประเภท
	 ทุกสาขาวชิา	:	
	 ด้านวชิาการ	:	จดัโดยคณะและส�านกัต่างๆ	ที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา	รวมทั้งด้าน

การวจิยั	และด้านการรกัษาและจรรโลงศลิปวฒันธรรมและสิ่งดงีามของประเทศ
	 ด้านบริหาร	 :	 เช่น	 การบริหาร	 การพัฒนาสังคม	 การบริหารวิชาการ	 และถ่ายทอด

เทคโนโลย	ีงบประมาณ	การเงนิ	บญัช	ีการบรหิารบคุลากรรวมทั้งเทคโนโลยสีารสนเทศ	และภาษา
องักฤษ

๑	 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อการพัฒนาบุคลากร”	 ในการสัมมนา 
เรื่อง		“โครงการพฒันาข้าราชการในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์”	เมื่อวนัที่	๒๔	พฤษภาคม	๒๕๔๐	เวลา	๐๘.๔๐	-	๐๙.๒๐	น. 
ณ	D.M.Y.	บชี	รสีอร์ท	จงัหวดัระยอง
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ทุกสาย	:	ก)	อาจารย์		 ข)	นกัวจิยัและนกัวชิาการ	 	 ค)	ธุรการ
ทุกระดบั	:	ซ	ี๑	-	๑๑
๒. วธิกีารพฒันา
 การศกึษาและฝึกอบรม :	ทั้งภายในและต่างประเทศแบบเฉพาะวชิา	และแบบสหวชิา
 วธิกีารอื่นๆ :	 เช่น	ทศันศกึษาและดูงาน	การสมัมนา	

การใช้สื่อต่างๆ	(เอกสาร	วทิยุ	โทรทศัน์	วดีทิศัน์	CD-ROM	และ	
Internet	เป็นต้น)

 วตัถปุระสงค์ เพื่อพฒันาให้เป็นคนด	ีและคนเก่ง
	 พหูสูต	 :	 ฟังได้	 ฟังมากจ�าได้	 จ�ามากสามารถท่อง 

สาธยายได้
	 ๒.๑	จดัการเรยีนการสอนและผลติบณัฑติ
	 ๒.๒	ท�าวจิยัและพฒันา
	 ๒.๓	พฒันาสงัคมและบรกิารทางวชิาการ
	 ๒.๔	รกัษาและจรรโลงไว้ซึ่งศลิปวฒันธรรมอนัดงีามของประเทศเพื่อให้ประโยชน์เกดิ

แก่ประเทศชาตแิละประชาชนเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด

๓.  มหาวทิยาลยั ควรจะด�าเนนิการตามแนวทาง ดงันี้
	 ๓.๑		ด้านบรหิาร
	 	 -	จดัสถานที่ให้สะอาด	สวยงาม	ร่มรื่น	ลดมลภาวะ	การจราจรที่ด	ีเป็นระเบยีบ	

ความปลอดภยั	ตลอดจนรกัษาขนบธรรมเนยีมอนัดงีามเพื่อเป็นตวัอย่าง
	 	 -	 พัฒนาบุคลากร	 ทุกสาขาวิชา	 ทุกระดับ	 แบบเฉพาะและแบบบูรณาการ	 

เน้นคุณภาพพหูสูต	ความสามคัค	ีความเป็น	“คนด”ี	และ	“คนเก่ง”	ปรบัรายได้
	 	 -	พฒันาหลกัสูตร	เป็นการรู้จกัตวัเอง	รู้จกัเพื่อนบ้าน	ทนัโลกและเป็น	“คนด”ี
	 	 -	พฒันาวตัถุ	 งบประมาณ	ระบบสารสนเทศ	ความทนัโลก	วทิยาการ	แต่เน้น

ความประหยดัและการจดัล�าดบัความส�าคญั
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	 	 -	พฒันาความสมัพนัธ์กบัหน่วยงาน	ทั้งภายในและภายนอก	การกระจาย 
อ�านาจ	แต่มรีะบบตดิตามงาน	การประชาสมัพนัธ์	ข่าวสารและวารสาร	ส�านกังานประสาน
งานภาครฐัและเอกชน	การสมัมนา	การสนทนา	(ธรรม)	ตามกาล

	 ๓.๒	ด้านการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต	 เน้นคุณภาพ	 ความเป็นเลิศ
ทางวชิาการ	การเป็นคนด	ีการรู้จกัตวัเอง	และทนัโลก

	 ๓.๓		ด้านการวจิยัและพฒันา	ความเป็นเลศิและใช้ประโยชน์ได้	ความเป็นสากล	
ทันโลก	 รู้จักทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 พลังงาน	 รู้จักวิธีแก้ปัญหาโดยอริยสัจสี่	 
(ทุกข์	สมุทยั	นโิรธ	มรรค)

	 ๓.๔	ด้านการพฒันาสงัคมและบรกิารวชิาการ	ช่วยสงัคมรอบตวัให้มากขึ้น	เช่น	
เด็กก่อนวัยเรียนและบุคคลนอกวัยการศึกษา	 หรือด้อยโอกาสการศึกษา	 โรงเรียนสาธิต 
เป็นอสิระ

ต้องควบคุมให้ผู้บริหารทำางานด้วยความโปร่งใส 
ซื่อสัตย์ สุจริตและเห็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

มากกว่าของพรรคพวกและตัวเอง
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 ๓.๕	ด้านการรกัษาและจรรโลงไว้ซึ่งศลิปวฒันธรรมอนัดงีามของประเทศ	การจดัท�า
หอเกียรติยศ	 อนุสาวรีย์	 พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรม	 การจัดนิทรรศการและ
ทศันศกึษาเกี่ยวกบัศลิปะ	วฒันธรรม	โบราณคดแีละธรรมชาตขิองไทย	การประสานประโยชน์
ระหว่างมนุษยศาสตร์	 สังคมศาสตร์	 ศิลปศาสตร์กับวิทยาศาสตร์	 เกษตรศาสตร์และ 
วนศาสตร์

นโยบายของสภามหาวทิยาลยั
๑.	 ควบคุมดูแลให้มหาวิทยาลัย	 ด�าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้ง	 ๔	 ข้อ	 

ตามเป้าหมายก�าหนดเวลาและมาตรฐานที่วางไว้
๒.	พจิารณาการรบับณัฑติวทิยาลยั	วทิยาลยัหรอืสถาบนัการศกึษาชั้นสูง	เข้าสมทบ

ในมหาวทิยาลยั
๓.	เสนอการจดัตั้ง	ยุบรวมและเลกิ	บณัฑติวทิยาลยั	คณะ	ส�านกั	สถาบนัและภาควชิา
๔.	อนุมตัใิห้ปรญิญา	ประกาศนยีบตัรชั้นสูง	อนุปรญิญาและประกาศนยีบตัร
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ข้อด ีข้อเสยี ของโครงสร้างปัจจบุนั
๑.	ระดมประสบการณ์และความรู้
๒.	ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกดขีึ้น	มทีศันวสิยักว้างและไกลขึ้น
๓.	ส่วนใหญ่เป็นการเหน็ชอบมตขิองที่ประชุมคณบด	ีและ	อ.ก.ม.
๔.	คณะกรรมการมากเกนิไป	ไม่คล่องตวั

องค์ประกอบใหม่ของสภามหาวิทยาลัย	 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	ฉบบัร่าง	ประกอบด้วย

๑.	นายกสภามหาวทิยาลยั
๒.	กรรมการสภามหาวทิยาลยัโดยต�าแหน่ง	ประมาณ	๗	-	๘	คน
๓.	รองอธกิารบด	ีท�าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ	๑	คน
๔.	กรรมการสภา	เลอืกจากต�าแหน่งบรหิาร	๔	คน
๕.	กรรมการสภา	เลอืกจากผู้ที่มไิด้ต�าแหน่งบรหิาร	๓	คน
๖.	ผู้ทรงคุณวุฒิ	เลอืกจากบุคคลภายนอก	๑๑	คน	รวมประมาณ	๒๗	-	๒๘	คน
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ข้อคดิเหน็เกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์และวธิกีารได้มาซึ่งผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัในปัจจบุนั
๑.	ความเจรญิก้าวหน้าของมหาวทิยาลยั	คณะ	ส�านกัและสถาบนั	ขึ้นอยูก่บัผูบ้รหิาร

เป็นส่วนใหญ่	ผู้บรหิารจงึต้องเป็น	“คนด”ี	และ	“คนเก่ง”
๒.		คุณลกัษณะของผู้บรหิาร
	 ๒.๑	“คนด”ี	ควรม	ีเช่น
	 	 •	คุณธรรม	จรยิธรรม	ศลีธรรม
	 	 •	ความซื่อสตัย์	สุจรติ
	 	 •	ความมวีนิยั
	 	 •	ความรบัผดิชอบ
	 	 	 -	ความกล้า
	 	 	 -	เกยีรตภิูมิ
	 	 ฯลฯ
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	 ๒.๒	“คนเก่ง”	ควรม	ีเช่น
	 	 -	ความรู้และประสบการณ์ทางวชิาการ
	 	 -	วสิยัทศัน์กว้าง
	 	 -	ความเป็นนกัประชาธปิไตย
	 	 -	มนุษยสมัพนัธ์ที่ดี
	 	 -	ความสามารถในการปรบัตวั
	 	 -	ความสามารถในการประนปีระนอม
	 	 -	ความสามารถในการบรหิารงาน
	 	 ฯลฯ
	 ๒.๓		มสีุขภาพ	กาย	ใจ	เป็นปกติ
	 ๒.๔		พร้อมและเสยีสละที่จะท�างาน
๓.	ระบบการสรรหาและคดัเลอืกในปัจจุบนั
	 -	 เป็นระบบที่ดี
	 -	 เป็นประชาธปิไตย
	 -	วาระน่าจะมากกว่า	 ๒	 ปี	 แต่ต้องเพิ่ม

มาตรการตรวจสอบได้
๔.	เหน็ควรระมดัระวงั
	 -	อย่าให้ระบบต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยการใช้อามสิและสนิจ้างต่างๆ	ซื้อต�าแหน่ง
	 -	 ต้องควบคมุให้ผูบ้รหิารท�างานด้วยความโปร่งใส	ซื่อสตัย์สจุรติและเหน็ประโยชน์

ของมหาวทิยาลยัมากกว่าของพรรคพวกและตวัเอง
	 -	ผู้บรหิารจะต้องปฏบิตังิานด้วย	 “ความด”ี	และ	 “ความเก่ง”	ตลอดเวลาเพื่อการ

ท�างานที่ต่อเนื่อง
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เยาวชนไทยกับวิกฤตสังคม๑

	 ากผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
 สงัคมแห่งชาติ	ฉบบัที่	๑	ซึ่งเริ่มเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๐๔	จนสิ้นสุดแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	๗ 
ในเดอืนกนัยายน	๒๕๓๙	ได้มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเกดิขึ้นในด้านเศรษฐกจิและสงัคม
ทั้งในทางบวกและทางลบ	ในระยะแรกมกัจะเน้นกนัในด้านบวก	เช่น	มกีารก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ	
ที่อ�านวยความสะดวกในการพฒันา	 เช่น	ถนน	ทางด่วน	สะพาน	ท่าอากาศยาน	ท่าเรอื	อาคาร
ชุมชน

เพื่อธุรกจิและที่อยู่อาศยั	โรงเรยีน	โรงพยาบาล	เขื่อนและอ่างเกบ็น�้า	เป็นต้น	ตลอดจนรายได้
ของประชาชาติ	 และเฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีได้เพิ่มขึ้น	 แต่ต่อมาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ 

๑	 เอกสารประกอบค�ากล่าวเปิดสัมมนา	 “เยาวชนไทยกับวิกฤติสังคม”	 ของสมาคมเกียรตินิยมการศึกษา	 (ประเทศไทย)	
เมื่อวนัที่	๑๔	มถิุนายน	๒๕๔๐	ณ	โรงแรมดเิอมเมอรลั	กรุงเทพมหานคร

จ
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พฒันาในทางลบได้ปรากฏเด่นชดัมากขึ้น	เช่น	ความ
ล่มสลายของชีวิตสังคมในชนบท	 และในเมืองหลวง	
การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ไปอย่างรุนแรง	 ความแตกต่างของรายได้ระหว่าง
คนจนและคนรวยระหว่างคนในเมืองและคนชนบท	
ได้เพิ่มช่องว่างขึ้นอย่างมาก	 ความขัดแย้งของสังคม
กลุ่มต่างๆ	 ทวีเพิ่มขึ้น	 การกระจายรายได้จากเมือง
ใหญ่ๆ	 ไปสู ่ชนบทประสบความล้มเหลว	 ท�าให้
ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรพากันหลั่งไหลเข้าสู่
เมืองหลวงในอัตราสูง	 และท�าให้ชีวิตของคนที่อยู่ใน
เมอืงใหญ่ๆ	เกดิปัญหาทางสงัคมปัญหาทางเศรษฐกจิ
อย่างรนุแรง	และนบัวนัที่จะทวคีวามเลวร้ายยิ่งขึ้นตาม
ล�าดับ	 บางอย่างก็ต้องยอมรับว่าเป็นความผิดพลาด
ของแผนพฒันาฯ	ในบางเรื่องอย่างแท้จรงิ

ปัญหาสังคมไทยนับวันจะมีความซับซ้อนและ
นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น	 จะมีผลกระทบแก่
บุคคลในทุกอาชพี	 ทุกระดบั	 และทุกวยั	 โดยเฉพาะ
เยาวชนของชาติที่อยู่ในวัยเรียน	 ปัญหาต่างๆ	 ได้
ปรากฏเป็นข่าวเพิ่มขึ้นในสื่อต่างๆ	อยูทุ่กวนั	นบัว่าเป็น
เรื่องที่น่าเป็นห่วงและจะมีผลกระทบต่ออนาคตของ
ประเทศชาตอิย่างแน่นอน

ข้อมลูข่าวสารในเรื่องนี้	ปัจจบุนัต้องขอยอมรบั
ว่าประสบการณ์ด้วยตนเองน้อยมาก	แม้แต่บุคคลใน
ครอบครัวก็ไม่มากนักเพราะเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้ว	
ต้องขอขอบคุณเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและ

ค่านิยมที่ไม่น่านิยม
ในวงสังคมปัจจุบัน 

เช่น การเคารพบูชาเงิน 
การทำาตัวที่ไร้ศักดิ์ศรี
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สื่อมวลชนสาขาต่างๆ	ที่ได้น�าข่าวสารและข้อมูลต่างๆ	เกี่ยวกบัเรื่องนี้มาประมวล	ท�าให้
ทราบว่าปัญหาส�าคญัได้เกดิขึ้นกบัเยาวชนในวยัเรยีนมากมาย	เช่น	นกัเรยีนบางส่วนมกั
จะหนีการเรียนไปมั่วสุมตามศูนย์การค้าต่างๆ	 บางกลุ่มเพียงแต่ต้องการหลีกเลี่ยง 
การเรียนที่ไม่น่าสนใจ	 บางกลุ ่มรวมตัวเป็นกลุ ่มก่อกวนความสงบสุขของสังคม	 
มพีฤตกิรรมก้าวร้าว	รุนแรง	ยกพวกตกีนั	ท�าร้ายกนัด้วยอาวุธ

๑.	พัฒนาวัตถุ	 :	 ให้ได้รับงบประมาณและมีประสิทธิภาพของการใช้ระบบ
สารสนเทศความทนัโลก	แต่เน้นความประหยดั	และตามล�าดบัความส�าคญั

๒.	พัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงาน	 :	 ทั้งภายในและภายนอก	 การกระจาย 
อ�านาจแต่มรีะบบตดิตามงานที่ด	ีการประชาสมัพนัธ์	ใช้สื่อต่างๆ

๓.	พฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั	:	ความมรีะเบยีบ	สวยงาม	ร่มรื่น	และ
ปราศจากมลภาวะ	มคีวามปลอดภยั	การจราจรที่ไม่คบัคั่ง

ตวัอย่างโครงการฝึกอบรมบางโครงการของกองการเจ้าหน้าที่	ประจ�าปี	๒๕๔๐
•	การท�างานอย่างมคีวามสุข	๔	รุ่น
•	การใช้คอมพวิเตอร์ส�าหรบัผู้บรหิารระดบัสูง	๑	รุ่น
•	การฝึกอบรมคอมพวิเตอร์แก่ข้าราชการมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	๙	รุ่น
•	ปฐมนเิทศข้าราชการมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	๒	รุ่น
สามารถเพ่งพนิจิพจิารณาได้
สามารถเข้าใจปัญหาได้ถูกต้อง
ฯลฯ
มกีารสนทนา	(ธรรม)	ตามกาล	ประชุมบ่อยโดยพร้อมเพรยีงกนั	รู้เรื่องที่พูดด	ี

อดทนต่อค�าพูดที่รุนแรง	มคี�าพูดที่ไพเราะ	มจีติเมตตาให้อภยั	ไม่ยกตนข่มท่าน	ไม่พูด
นอกประเดน็	ไม่พูดจนน่าเบื่อ	ฯลฯ	มคีวามสามคัคี
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	 •	การสร้างอาจารย์รุ่นใหม่
	 •	รบัจากเกยีรตนิยิมอนัดบั	๑	และที่	๑	ของคณะเป็นอาจารย์
	 •	 ให้ทุนส�าหรับนิสิตคะแนนเฉลี่ยเกิน	 ๓.๗๕	 ให้ไปศึกษาต่างประเทศ 

แล้วกลบัมาเป็นอาจารย์
	 •	เพิ่มประสทิธภิาพของบุคลากร
	 •	การเลื่อนระดบัให้ได้รบัความเป็นธรรม
	 •	มรีะบบให้มคีวามก้าวหน้าในต�าแหน่ง
	 •	ให้สวสัดกิาร	ที่พกั	การศกึษาของบุตร
	 •	มรีายได้เหมาะสม

ปัจจยัประกอบการพฒันาบคุลากร
	 •	 พฒันาหลกัสูตร	 :	 ให้นสิติรู้จกัตวัเอง	 รู้จกัเพื่อนบ้าน	 ทนัโลก	 และเป็น	 

“คนดี”	 หรืออาจเกิดจากการเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีในวงการบริหารของบ้านเมือง	 ค่านิยมที่ 
ไม่น่านยิมในวงสงัคมปัจจุบนั	เช่น	การ
เคารพบูชาเงิน	 การท�าตัวที่ไร้ศักดิ์ศร	ี 
ไร้อุดมการณ์	 ไร้มารยาท	 ไร้สมบัติผู้ดี
แย่งกนัเป็นใหญ่	การฉ้อราษฎร์บงัหลวง
อย่างไร้ความละอาย	 และการฟุ้งเฟ้อ	
ฟุ่มเฟือยของผู้ที่ควรจะอยู่ในฐานะผู้น�า
ของประชาชนบางคนหรอือาจจะเกดิจาก
ระบบการสื่อสารที่รวดเร็ว	 สะดวกและ
มากมายในปัจจุบันและกระแสหลั่งไหล
ของวัฒนธรรมต่างแดน	 ซึ่งไม่เพียงแต่
เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลอย่างเดียวเท่านั้น	 แต่ก็อาจจะเกิดโทษมหันต์ได้เช่นกัน	 
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โดยเฉพาะภาพและข่าวในแง่เสื่อมเสียศีลธรรมและประเพณีอันงดงามของชาติ	 และ
ข่าวที่บดิเบอืน

ดงันั้น	ประเดน็ที่น่าจะควรจะพจิารณา	ได้แก่	สถาบนัอุดมศกึษาทั้งหลาย	ควรจะ
มีแนวทางหรือกุศโลบายในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างใดบ้าง	 การก�าหนดวิชา
จรยิธรรมลงในหลกัสูตรการเรยีนการสอนอย่างเดยีวจะเป็นวธิกีารที่เพยีงพอหรอืไม่

ผมยนิดทีี่เหน็มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้จดัการสมัมนาเรื่องนี้ขึ้นในวนันี้	โดย
มผีู้ทรงคุณวุฒจิากสถาบนัต่าง	ๆ	ให้เกยีรตมิาเป็นองค์ปาฐก	มาให้ข้อคดิเหน็	และให้
มมุมองในด้านต่าง	ๆ 	ล้วนแต่เป็นหวัข้อ	มปีระโยชน์และก่อให้เกดิความคดิและปัญญา
แก่ผู้เข้าร่วมสมัมนา	 นอกจากนี้	 คณาจารย์ของมหาวทิยาลยั	 ซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญใน
หลากหลายสาขากจ็ะได้มโีอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสอน	
และร่วมกันพัฒนาแนวทางและหลักสูตรการเรียนการสอนด้านจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคณะต่าง	 ๆ	 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้เพื่อช่วยกันสร้าง
บณัฑติของเราให้มคีุณธรรมและจรยิธรรมควบคู่กบัความรู้ทางวชิาการ	เพื่อให้พร้อม
ก่อนออกไปรบัใช้สงัคมและประเทศชาตขิองเราต่อไป

ผมขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ	 วิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติแก่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรใ์นครั้งนี้	และขอขอบคณุแก่ผูร่้วมสมัมนาทุกท่านที่ให้ความสนใจ	ขอให้
กศุลกรรมครั้งนี้จงดลบนัดาลให้การสมัมนา	ประสบความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ที่ได้
ตั้งไว้ทุกประการ	และขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสวสัดโีดยทั่วกนั

ผมขอเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง	 “อุดมศึกษากับการพัฒนาจริยธรรม”	 
ณ	บดันี้
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อุดมศึกษากับการพัฒนาจริยธรรม๑

	 ระผมมีความยินดีที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ	 
	 เรื่อง	อดุมศกึษากบัการพฒันาจรยิธรรม	ขึ้นในวนันี้เพราะพจิารณาเหน็ว่าเป็นกจิกรรม
ที่มปีระโยชน์มาก	โดยเฉพาะในยุคที่ประเทศชาตกิ�าลงัประสบวกิฤตการณ์ในด้านต่างๆ	อยู่ขณะนี้ 
และเป็นการสนับสนุนภาระหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน	 และสอดคล้องกับ
บทบาทของผู้ที่เป็นผู้น�าทางวชิาการของสงัคมเป็นอย่างยิ่ง

๑ค�ากล่าวเปิดการสมัมนาทางวชิาการ	เรื่อง	“อุดมศกึษากบัการพฒันาจรยิธรรม”	ณ	ห้อง	๑๐	อาคารสารสนเทศ	๕๐	ปี	
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	บางเขน	กรุงเทพมหานคร

ก
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ในแผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา	
ฉบับที่	 ๘	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 -	 ๒๕๔๔)	 ของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ได้ก�าหนดจุดเน้น
ในวตัถุประสงค์	๘	ประการ	แต่มเีป้าหมาย
รวมเพื่อเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ในระดับชาติและระดับสากล	 ให้มีคุณธรรม	
จรยิธรรม	สามารถชี้น�าแก่สงัคมได้	เป้าหมาย
ดังกล่าวมีความหมายมากกับความอยู่รอด
ของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดไป

ด้วยกระแสหมนุเวยีนของโลกปัจจุบนั	
ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว	 ทั้งในด้านวิชาการ	 ด้านเทคโนโลยี

และด้านเศรษฐกิจ	 แต่การพัฒนาในด้านสังคม	
จิตใจและคุณธรรม	 ไม่ได้รับการพัฒนาให ้
เท่าเทยีมกนั	 จนท�าให้ปัจจุบนัเกดิปัญหาในด้าน
สังคมอย่างรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้น	 และมีผล 
กระทบในทางลบต่อประชากรทุกอาชพี	 ทุกเพศ
และทุกวัยโดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่อยู ่ใน 
วยัศกึษา

สาเหตุของปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิดจาก
หลายปัจจยัด้วยกนั	เช่น	อาจเกดิจากสภาพของ
ครอบครัวที่ขาดความใกล้ชิดขาดความอบอุ่น	
และขาดการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่	อาจเกดิจาก

สภาพของสิ่งแวดล้อมในเมอืงใหญ่ๆ	ที่
ขาดการเอื้ออาทรต่อกนั	มแีต่การเอารดั
เอาเปรยีบ	 แก่งแย่งกนักนิกนัอยู่	 เพื่อ
ความอยู่รอดของชวีติ

การแก้ไขปัญหาของเยาวชน
ต่างๆ	เหล่านี้	ความจรงิเป็นเรื่องที่ทราบ
กันในหมู่นักวิชาการ	 แต่ขั้นตอนการ
ปฏิบัติมักจะค่อนข้างล่าช้า	 และสะสม
ทับทวี	 เหมือน	 “ดินพอกหางหมู” 
(เหมือนปัญหารัฐบาล)	 ขั้นตอนในการ
แก ้ไขก็ผ ่านระบบระเบียบราชการ

มากมาย	 เข้าท�านอง	 “กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้” 
ดงันั้น	การแก้จะต้องท�าอย่างจรงิจงั	ต่อเนื่อง	และ
แบบบรูณาการ	และผมขอเสนอแนะบางข้อ	ดงันี้
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•	หามาตรการที่สามารถสรรหาผู้ใหญ่	“ที่
ด”ี	และ	“ที่เก่ง”	มาเป็นผู้บรหิาร	เพื่อเป็นตวัอย่าง
ของสงัคม	และต้องปฏริูปการเมอืง	ปฏริูประบบ
ราชการ	ปฏรูิประบบการศกึษา	ปฏรูิปสงัคม	และ
ปฏริูปกระบวนการยุตธิรรม

•	 พัฒนาบุคลากรและเยาวชนของชาต ิ
ให้เป็น	“คนเก่ง”	และ	“คนด”ี	ให้มากขึ้น

•	กระจายความเจรญิทางเศรษฐกจิออกสู่
ชนบท	 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้สามารถเป็น
อาชีพที่ด�ารงชีวิตอยู่ได้ในชนบท	 ให้เกษตรกรมี
ความกนิด	ีอยู่ด	ีมสีุข	อยู่ในท้องถิ่นโดยไม่ต้อง
สละถิ่นฐานมาหาชวีติที่ดกีว่า

มาตรการเหล่านี้เป็นหลักการใหญ่ๆ	
โดยทั่วไป	 แต่การที่จะให้บังเกิดผลในการ
ปฏบิตัจิ�าเป็นจะต้องมแีผนปฏบิตัแิยกออกไป
อีกเป็นจ�านวนมาก	 แต่ก็ขอฝากไว้ในหมู่
นกัการศกึษา	และนกัสงัคมศาสตร์เพื่อหาทาง
ปฏบิตัใิห้เป็นรูปธรรมต่อไปให้จงได้

นักเรียนวัยรุ ่นจ�านวนไม่น ้อยที่ม ี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร	 บางกลุ่มมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ	 หันไปนิยม 
รักร่วมเพศ	 ซึ่งความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ท�าให้
จ�านวนเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์ในระหว่างการ
เรียนโดยไม่มีพ ่อรับผิดชอบ	 ปีละกว ่า	
๔๐,๐๐๐	 คน	 และการท�าแท้งในระหว่าง 
วัยรุ่นได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง	 เกิดการ
ส�าส่อนทางเพศ	ตดิโรคเอดส์	และอตัราการ
ฆ่าตวัตายมมีากขึ้น

นอกจากเดก็ที่อยูใ่นโรงเรยีนแล้ว	เดก็
วยัรุน่ที่อยูน่อกโรงเรยีนเพราะด้อยโอกาสและ 
ยากจน	เดก็ที่อยูใ่นชนบทกบัญาตผิูใ้หญ่	เช่น	
ปู่	ย่า	ตา	ยาย	เพราะพ่อแม่ต้องเข้ามาหางาน
ในเมืองใหญ่	 หรือต่างบ้านเกิด	 มีชีวิตขาด
ความอบอุ่น	 เด็กวัยรุ่นที่ต้องมาท�างานใน
ธรุกจิการค้า	อตุสาหกรรม	ปัจจบุนัมมีากกว่า	
๑.๕	ล้านคน	เดก็วยัรุน่ที่เข้ามาท�างานในธรุกจิ
บนัเทงิ	ธุรกจิเพศพาณชิย์มากกว่า	๕	หมื่น

เยาวชนส่วนหนึ่งจากภูมิภาค 
ต้องเดินทางมาศึกษาต่อ

หรือหางานทำาในเมืองหลวง 
ซึ่งมีสังคมที่ดิ้นรน 

แก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบ
ขาดการเอื้ออาทร
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คน	เดก็เหล่านี้ต้องดิ้นรนเพื่อช่วย
ตัวเองและครอบครัว	 เพื่อให ้
สามารถด�ารงชีวิตในสังคมและ
เศรษฐกจิที่บบีรดัอยูข่ณะนี้แต่ส่วน
ใหญ่จะถูกเอารัดเอาเปรียบ	 ถูก
ทารุณทางกายและจติใจ	 และขาด
การคุ้มครองจากรฐัที่เพยีงพอ

นอกจากนี้ความรวดเร็ว
และสะดวกของระบบสื่อสารใน
ปัจจุบนั	 ไม่เพยีงแต่เกดิประโยชน์
แก่สังคมอย่างมหาศาลอย่างเดียว
เท ่านั้น	 ในด้านโทษที่มีมหันต์
ตั วอย ่ า งป ั จ จุบันมี ข ่ า วสารที่
บั่นทอนศรัทธา	 และความเคารพ
ต่อสถาบันศาสนา	 และสถาบันครู
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	 เช่น	 ข่าวพระ 
เมาเหล้า	พระฆ่าพระ	พระเที่ยวโสเภณ	ีพระนอน
กบัสตรใีนกฏุ	ิพระแย่งกนัรบับาตร	ครขู่มขนื
ลูกศิษย์	 ครูใหญ่ข่มขืนครูน้อย	 ครูโกงเงิน
สหกรณ์	ฯลฯ	ข่าวเหล่านี้จะเป็นจรงิหรอืเทจ็
อย ่ า ง ไ ร ก็ ต าม 	 แต ่ เ มื่ อ ป ร ากฏข ่ า ว 
และภาพออกไป	 ก็มีส่วนท�าให้ความเคารพ	
ศรัทธา	 และการเชื่อฟังของเด็กในวัยเรียน 
วัยรุ่นต่อสถาบันทั้งสอง	 และต่อไปอาจจะมี
สถาบนัอื่นๆ	อกีสั่นคลอนไปได้	สถาบนัต่างๆ	

เหล่านี้เคยเป็นหลักที่เคยกล่อมเกลา	 ปลูกฝัง
ความดี	 ความงาม	 แก่เยาวชนของชาติสืบมา 
ช้านาน	 หากต้องผุกร่อนพังทลายไปก็เป็นสิ่ง 
ที่น่าเสยีดายและน่าวติกอย่างยิ่ง

แต ่อย ่ างไรก็ตามก็หวั งว ่ าข ่ าวตาม
สื่อมวลชนต่างๆ	 ในเรื่องต่างๆ	 ที่กล่าวนี้อาจจะ
เป็นการขยายความเกนิความจรงิ	อาจเป็นเหตุที่
เกดิแก่กลุม่คนชั่วจ�านวนน้อยในหมูเ่ยาวชนส่วน
มากที่ยังยึดมั่นอยู่ในศีลธรรม	 จริยธรรม	 และ
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คุณธรรมความดี	ซึ่งมกัจะไม่เป็นข่าวเหมอืนผู้กระท�าความชั่ว	ดงัจะเหน็ว่าปีหนึ่งๆ	มผีู้
ได้รบัรางวลัดงีามต่างๆ	มากมายหลายรอ้ยรางวลั	แต่ไม่ค่อยมรีายการเจาะข่าวเกี่ยวกบั
คุณความดขีองคนเหล่านี้ให้สาธารณชนได้ทราบมากนกั	ดงันั้น	เหตุการณ์อาจจะยงัไม่
สายเกินแก้	 ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันแก้เสีย	 บัดนี้อันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตและทรัพย์สิน	 
บางกลุม่มพีฤตกิรรมเหมอืนโจรด้วยการรวมกลุม่ข่มขูท่�าร้ายแย่งทรพัย์สนิจากนกัเรยีน
ที่มวียัและก�าลงักายน้อยกว่า

ด้วยความบบีคั้นทางเศรษฐกจิและสงัคมในปัจจุบนั	ท�าให้เดก็ถูกทอดทิ้ง	ขาด
ความอบอุ่นจากครอบครัว
เ ย า วชนส ่ วนหนึ่ ง จ าก
ภูมิภาคต ้องเดินทางมา
ศึกษาต่อหรือหางานท�าใน
เมืองหลวง	 ซึ่งมีสังคมที่
ดิ้นรน	แก่งแย่ง	เอารดัเอา
เปรียบ	 ขาดการเอื้ออาทร	
เด็กจะว้าเหว่	 ถูกทอดทิ้ง	
บางคนต ้องอาศัยตาม
หอพักที่ขาดการควบคุม	
ท�าให้นักเรียนส่วนหนึ่งได้

รับเคราะห์กรรม	 ถูกท�าร้ายร่างกายและจิตใจ	 ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวและชักจูงให ้
ค้าประเวณี	 หรือประพฤติผิดกฎหมาย	 บางส่วนก็เป็นไปด้วยความสมัครใจเพื่อหา 
รายได้	นกัเรยีนส่วนหนึ่งต้องตกเป็นทาสของยาเสพตดิ	ซึ่งปัจจบุนัได้แพร่หลายไปตาม
สถานศกึษาอย่างกว้างขวาง	 จากข่าววทิยุของทางราชการเมื่อเรว็ๆ	นี้	 กล่าวว่าปัจจุบนั
เดก็นกัเรยีนที่อยูใ่นวยักวา่	๑๑	ขวบขึ้นไปตดิยาเสพตดิกว่า	๑	ล้านคน	ผู้ที่จ�าหน่ายบาง
ส่วนกแ็ฝงตวัอยู่ในคราบของนกัเรยีน	 นอกจากนี้ผู้ใหญ่บางคนที่ควรจะมสี่วนควบคุม	
ดูแล	ช่วยเหลอื	เอื้ออาทร	เช่น	เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	ครู	เจ้าพนกังานของราชการบางแห่งที่
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อาศยัความได้เปรยีบของอ�านาจและหน้าที่ฉวยโอกาสก่อกรรมท�าเขญ็เสยีเอง
การเปลี่ยนแปลงของสงัคมและการถ่ายเททางวฒันธรรมจากต่างแดน	ซึ่งเป็น

ไปอย่างรวดเรว็และง่ายดาย	และการขาดตวัอย่างที่ดใีนวงการของผู้ใหญ่ระดบับรหิาร
และสงัคมชั้นสงู	ท�าให้เกดิค่านยิมที่ไม่ถกูต้อง	เช่น	ความฟุ่มเฟือย	นยิมแฟชั่น	และ
ของมยีี่ห้อต่างประเทศที่มรีาคาแพง	การเที่ยวกลางคนื	การเข้าดสิโกเธคและผบั	การ
กินการดื่มที่ไม่เหมาะสมกับวัย	 โดยเฉพาะผู้ที่พ่อแม่มีรายได้สูง	 รักและตามใจลูก
เกนิพอดี	อนุญาตให้ใช้บตัรเครดติเสรมิได้ในวงเงนิไม่จ�ากดั	อนุญาตให้ใช้รถยนต์
ราคาแพงเกินความ
จ�าเป็นน�าไปใช้อย่าง
เสร	ีเช่น	น�าไปแข่งขนั
ท�าความเดือดร ้อน
และอันตรายให้แก่ 
ผู ้สัญจรและผู ้ที่อยู ่
ใกล้เคียง	 ท�าให้เกิด
อั น ต ร า ย แ ก ่ ชี วิ ต 
และทรัพย ์สินของ 
เจ้าหน้าที่และบุคคลที่
ไม่เกี่ยวข้อง	ท�าภาระให้แก่รฐับาลและเจ้าหน้าที่ของรฐัโดยไม่สมควร	สิ่งเหล่านี้ท�าให้
เกดิลทัธเิอาอย่าง	การแข่งขนักนัในหมู่นกัเรยีนสร้างความเดอืดร้อนให้แก่ผูป้กครอง
และโรงเรียนอย่างมาก	 ผู้ที่ไม่มีเงินก็จ�าเป็นต้องแสวงหาโดยผิดกฎหมายและผิด 
ศลีธรรม

นอกจากนี้กริยิาและมารยาทของนกัเรยีนในปัจจบุนักเ็ปลี่ยนแปลงไป	ใช้ภาษา
หยาบกระด้างและวิปลาสไม่เหมาะสมกับเพศกับวัย	 ขาดสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส	
และความเกรงใจต่อผู้อื่น	การแต่งตวักพ็ยายามท�าให้อยู่นอกระเบยีบและกฎเกณฑ์	
เช่น	ใส่รองเท้าแตะเข้าห้องเรยีน	ปล่อยเสื้อออกนอกกางเกงหรอืกระโปรงเป็นต้น
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หรอือาจเกดิจากการเหน็ตวัอย่างที่ไม่ดใีนวงการบรหิารของบ้านเมอืง	ค่านยิมที่
ไม่น่านิยมในวงสังคมปัจจุบัน	 เช่น	 การเคารพบูชาเงิน	 การท�าตัวที่ไร้ศักดิ์ศรี	 
ไร้อุดมการณ์	ไร้มารยาท	ไร้สมบตัผิู้ดี	แย่งกนัเป็นใหญ่	การฉ้อราษฎร์บงัหลวงอย่าง
ไร้ความละอาย	และการฟุ้งเฟ้อ	ฟุ่มเฟือยของผู้ที่ควรจะอยู่ในฐานะผู้น�าของประชาชน
บางคน

หรืออาจจะเกิดจากระบบการสื่อสารที่รวดเร็ว	 สะดวกและมากมายในปัจจุบัน
และกระแสหลั่งไหลของวฒันธรรมต่างแดน	ซึ่งไม่เพยีงแต่เกดิประโยชน์อย่างมหาศาล
อย่างเดียวเท่านั้น	 แต่ก็อาจจะเกิดโทษมหันต์ได้เช่นกัน	 โดยเฉพาะภาพและข่าวในแง่
เสยีหายและเสื่อมเสยีแก่ศลีธรรมและประเพณอีนัดงีามของชาตแิละข่าวที่บิดเบอืน
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ดงันั้น	ประเดน็ที่น่าจะควรพจิารณา	ได้แก่	สถาบนัอุดมศกึษาทั้งหลาย	ควรจะ
มแีนวทางหรอืกศุโลบายในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างใดบ้าง	การก�าหนดวชิาจรยิธรรม
ลงในหลกัสูตรการเรยีนการสอนอย่างเดยีวจะเป็นวธิกีารที่เพยีงพอหรอืไม่

ผมยินดีที่เห็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการสัมมนาเรื่องนี้ขึ้นในวันนี้ 
โดยมผู้ีทรงคณุวุฒจิากสถาบนัต่างๆ	ให้เกยีรตมิาเป็นองค์ปาฐก	มาให้ข้อคดิเหน็และให้
มมุมองในด้านต่างๆ	ล้วนแต่เป็นหวัข้อที่มปีระโยชน์และก่อให้เกดิความคดิและปัญญา 
แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา	 นอกจากนี้	 คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญใน 
หลากหลายสาขากจ็ะได้มโีอกาสมาพบปะ	แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสอน	และ
ร่วมกันพัฒนาแนวทางและหลักสูตรการเรียนการสอนด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ในคณะต่างๆ	ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	ทั้งนี้เพื่อช่วยกนัสร้างบณัฑติของเราให้
มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับความรู้ทางวิชาการ	 เพื่อให้พร้อมก่อนออกไปรับใช้
สงัคมและประเทศชาตขิองเราต่อไป

ผมขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ	 วิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติแก่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ในครั้งนี้	และขอขอบคุณแก่ผู้ร่วมสมัมนาทุกท่านที่ให้ความสนใจ	ขอให้
กุศลกรรมครั้งนี้จงดลบันดาลให้การสัมมนาประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ตั้งไว้ทุกประการ	และขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสวสัดโีดยทั่วกนั

ผมขอเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง	 “อุดมศึกษากับการพัฒนาจริยธรรม”	 
ณ	บดันี้
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	 มเชื่อว่าทุกท่านที่ร่วมประชุมอยู่ในที่นี้	 คงจะทราบถึงสาเหตุและผลกระทบของ 

	 ความตกต�่าและภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันอยู่บ้างแล้วไม่มาก 

กน็้อย	ตลอดจนทราบถงึแนวทางการแก้ไขของรฐับาลในด้านต่างๆ	ไปบ้างแล้ว	เช่น	๑)	การปิดและ

ควบคุมธนาคารและสถาบนัการเงนิที่อ่อนแอ	๒)	การระดมทุนทั้งภายในและจากต่างประเทศ	๓) 

การเร่งการส่งออก	๔)	 การลดการน�าเข้า	 ๕)	 การลดการท่องเที่ยวต่างประเทศ	 ๖)	 การเพิ่มการ 

ท่องเที่ยวภายในประเทศ	๗)	การประหยดัและเพิ่มประสทิธภิาพการใช้งบประมาณ	๘)	การรณรงค์ให้

ประชาชนประหยดั	๙)	การปราบและป้องกนัการทุจรติ	ทั้งภาครฐัและภาคเอกชน	และ	๑๐)	การ

ผ

แนวทางการด�าเนินชีวิตในภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ๑

๑เอกสารประกอบการบรรยาย	 เรื่อง	 “แนวทางการด�าเนินชีวิตในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน”	 ณ	 ที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ	
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล	ครั้งที่	๑๕	เมื่อวนัที่	๑๒	กุมภาพนัธ์	๒๕๔๑	ณ	โรงแรมปางสวนแก้ว	จงัหวดัเชยีงใหม่	และเรื่อง	
“แนวทางการด�าเนนิชวีติในสภาวะเศรษฐกจิวกิฤต”ิ	ณ	ที่ประชมุวชิาการเรื่อง	“ข้าวโพดหวาน	ครั้งที่	๕	”	เมื่อวนัที่	๑๖	กมุภาพนัธ์	
๒๕๔๑	ณ	อาคารกล้วยไม้	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	จงัหวดัเชยีงใหม่
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ปฏริปูระบบการเมอืงและระบบเศรษฐกจิของ

ชาต	ิเป็นต้น	แต่สิ่งที่ผมอยากจะขอกล่าวถงึ

ในเช้าวันนี้	 คือ	 มาตรการที่ข้าราชการและ

ประชาชนสามัญโดยทั่วๆ	 ไป	 ควรจะมี

แนวทางด�าเนนิชวีติอย่างไร	จงึจะสามารถช่วย 

ตวัเองให้ประคองตวัฝ่าภาวะวกิฤตนี้ไปได้

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ฟังทุกคน	 ผม

ใคร่ขออัญเชิญพระราชด�ารัสของพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัที่พระราชทานแก่ปวงชน

ชาวไทย	เมื่อวนัที่	๔	ธนัวาคม	๒๕๔๐	และ

เมื่อวนัที่	๓๑	ธนัวาคม	๒๕๔๐	มาเพื่อทราบ

โดยทั่วกนัตามล�าดบั	และใคร่ขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต	 ขยายความและ 

เพิ่มเติมความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องบาง

ประเดน็	ดงันี้

“...ทุกคนต้องรับรู้ความจริง เตรียมตัว 

เตรียมใจที่จะเผชิญกับภาวะนี้อย่างผู ้มี 

สติปัญญา มีความเข้มแข็งและกล้าหาญ 

เพื่อประคบัประคองตวัให้อยู่รอด...”

ทรงให้ก�าลังใจแก่ประชาชนและทรง

แนะให้ทุกคนจะต้องท�าใจ	 เพื่อให้มีจิตใจ

มั่นคง	ยอมรบัความผดิพลาดที่ทุกคนมสี่วน

ร่วมไม่มากกน้็อย	และจะต้องถอืเป็นบทเรยีน

ส�าหรบัการลกุยนื	เพื่อกา้วหน้าที่มั่นคงต่อไป

ในอนาคต	 โดยจะต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาด

ซ�้าอกี

ส�าหรับเรื่องนี้	 พวกเราคงจะต้องมองถึง

สภาพของคนอื่นที่อาจมสีภาพเลวร้ายกว่าเราด้วย	

เช่น	 พนักงาน	 ลูกจ้างในสถาบันการเงินและ

ธนาคารที่ต้องเลกิกจิการ	ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์	

ธุรกิจการน�าเข้าและธุรกิจการค้าอีกหลายแห่ง 

ที่ต้องเลิกกิจการ	 เป็นต้น	 ซึ่งอาจมีผลกระทบ

มากกว่าเรามากนกั

ส�าหรบัผูท้ี่มผีลกระทบอย่างหนกัจนจติใจ

หวั่นไหว	ใคร่ขอให้ยดึหลกัพระพุทธศาสนา	ใน

เรื่องของไตรลกัษณ์	ได้แก่	อนจิจตา	(ความเป็น
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ของไม่เที่ยง)	 ทุกขตา	 (ความเป็นทุกข์)	 และ

อนตัตา	(ความเป็นของไม่ใช่ตน)	ซึ่งเป็นวถิชีวีติ

ของมนุษย์ทั่วไป	 ที่จะประสบอยู่เสมอ	 มากบ้าง

น้อยบ้าง	 และจะมีสองด้านอยู่ตรงข้ามกันอยู่

เสมอ	เช่น	มเีกดิ-มดีบั	มลี้ม-มลีุก	มสีุข-มทีุกข์	

มรีวย-มจีน	เป็นต้น	ทุกสิ่งจะไม่มร้ีายหรอืดเีพยีง

อย่างเดยีวตลอดไป

ส�าหรบัข้าราชการสามญัโดยทั่วๆ	 ไป	 ที่

ปฏิบัติตัวเป็นข้าราชการที่ดีมาตลอด	 คงจะไม่

กระทบกระเทอืนมากนกั

“ท�างานในหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความ

อดทน เสียสละ มีระเบียบวินัย สามัคคี

ปรองดองกนัและเหน็อกเหน็ใจกนั ประสานงาน

กบังานของคนอื่นด้วย”

ไม่จำาเป็นต้องนำาหรือซื้อ
เทคโนโลยีที่แพงๆ 
มาจากต่างประเทศ

เหมือนในภาคอุตสาหกรรม 
ในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤติ

“พึ่งตนเอง ยืนบนขาของตนเอง 

ผลติให้พอกนิพอใช้ ไม่ต้องสั่งของจากต่าง

ประเทศเข้ามามากลดการน�าเข้า....ในเมือง

ไทยนี้มทีี่ดนิกว้างขวางพอสมควร...แต่ที่ดนิ

ส่วนมากเป็นที่ดนิแร้นแค้นที่ไม่ด ีบางแห่ง

ก็เปรี้ยว บางแห่งก็เป็นด่าง บางแห่งก็เค็ม

หรือบางแห่งก็ไม่มีที่ดินเลย...เป็นดาน...

แต่...การใช้วิทยาการสมัยใหม่สามารถที่จะ

ได้ผลผลติดขีึ้น...”

ได้ทรงเน้นให้ประชาชนพึ่งตนเอง	พอ

มกีนิมใีช้	ให้รู้จกักลบัไปสูธ่รรมชาต	ิรู้จกัการ

บริหารทรัพยากรธรรมชาติ	 รู้จักการรักษา

คว ามสมดุ ลของธรรมช าติ 	 ดั งที่ ไ ด ้

พระราชทานค�าแนะน�าการเกษตรแบบ	

“ทฤษฎีใหม่”	 การเลือกผลิตพืชและสัตว์ให้

เหมาะกับสภาพท้องถิ่น	 ให้นักวิชาการ 
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ช่วยเหลือในการปรับปรุงพันธุ์	 ปรับปรุงวิธี

เพาะปลกู	เพื่อให้ผลผลติดขีึ้น	ถ้าสามารถผลติ

จนเหลือกินเหลือใช้	 ก็จะช่วยลดการน�าเข้า

และอาจเหลอืส่งเป็นสนิค้าออกน�าเงนิตราเข้า

ประเทศเพิ่มขึ้นตามล�าดบั

ในอนาคตอุตสาหกรรมอาหารจะมี

ความส�าคัญมากขึ้นตามล�าดับ	 โดยเฉพาะ

ปลา	 ผักและผลไม้	 และยิ่งถ้าเป็นผักและ 

ผลไม้ประเภทสุขภาพและอนามยั	และการผลติ

ไม่ท�าลายธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมกจ็ะมผีูน้ยิม

บรโิภคทั้งภายในและต่างประเทศ	ดงันั้น	จงึเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ควรส่งเสริมการ

ผลติและการบรโิภคให้มากขึ้น

ในเรื่องนี้หน่วยราชการ

ที่ท�าหน้าที่วิจัยและพัฒนาการ

เกษตร	 เช ่น	 กรมวิชาการ

เกษตร	และมหาวทิยาลยัต่างๆ	

จะมบีทบาทที่ส�าคญัมาก	และ

ได้ด�าเนินรอยตามเบื้องพระ

ยุคลบาทมาอย่างใกล้ชิดและ

ถู กต ้ อ งม า แล ้ ว 	 เ พ ร า ะ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของการวจิยัหลกั	จะมุ่งพฒันา

เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับ

สภาพของท้องถิ่น	 การใช้ง่าย	

ป ร ะ ห ยั ด แ ล ะ ป ล อ ดภั ย	 

ไม ่ จ� า เป ็นต ้องน� าหรือซื้อ

เทคโนโลยทีี่แพงๆ	มาจากต่างประเทศเหมอืนใน

ภาคอุตสาหกรรม	 ในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤต	

เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบกระเทือนน้อยที่สุด	

อย่างน้อยก็ไม่อดอาหารเหมือนในบ้านเมืองอื่น	

นอกจากนี้	 หากผลิตสิ่งใดเหลือกินเหลือใช้ก็
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สามารถส่งไปจ�าหน่ายต่างประเทศได้เกือบ 

ทุกอย่างและในราคาที่ดดี้วย

ในประเด็นนี้	 ผลิตผลบางอย่างที่ 

ผูบ้รโิภคค่อนข้างจะมรีายได้ด	ีราคาภายใน

ประเทศอาจจะต้องพิจารณาปรับให้สูงขึ้น

บ้าง	เช่น	ข้าวหอมมะลแิละน�้าตาล	เพื่อให้

ผู ้ผลิตมีรายได ้เพิ่มขึ้นและมีปริมาณ 

ส่งออกมากขึ้น	เพื่อน�าเงนิเข้าประเทศเพิ่ม

ขึ้นด้วย

“กินอยู ่ตามอัตภาพ ประหยัด 

ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ อย่าก่อหนี้

โดยเฉพาะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ อย่า

ท�าโครงการอะไรที่ใหญ่เกินตัว ต้องให้

เหมาะสมกบัอตัภาพและสิ่งแวดล้อม”

ทรงเน้นในด้านการประหยัด	 ความ

เรยีบง่าย	มกัน้อย	ซึ่งคงรวมถงึการใช้ของที่

ผลติในประเทศ	การท่องเที่ยวภายในประเทศ	

ตลอดจนการส่งเสรมิให้เกดิการท่องเที่ยวใน

แง่มุมต่างๆ	 เช่น	 การรักษาความสงบและ

ความปลอดภัย	 การรักษาและส่งเสริม 

ศลิปวฒันธรรม	มารยาทและขนบธรรมเนยีม

ประเพณทีี่ด	ีธรรมชาตทิี่สวยงาม	อาหารและ

เครื่องดื่มไทยที่อร่อยและน่าสนใจ	เป็นต้น

วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ
ของประเทศครั้งนี้ 

จะเห็นได้ว่า สาเหตุส่วนใหญ่
เกิดจากบุคคลจำานวนไม่มาก

กลุ่มหนึ่งเท่านั้น 
ที่เห็นประโยชน์ส่วนตัว
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“มคีวามขยนั หมั่นเพยีร”

นอกจากใจความในพระราชด�ารัสทั้ง	

๒	 องค์	 ดังกล่าวมานี้	 ในภาวะวิกฤตเช่นนี้	 

ผมใคร่ขอถือโอกาสอัญเชิญพระราชด�ารัสที่

ส�าคัญอีกครั้งหนึ่ง	 ในพิธีเปิดงานชุมนุม 

ลกูเสอืแห่งชาต	ิครั้งที่	๖	ณ	ค่ายลกูเสอืวชริาวธุ 

อ�าเภอศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 เมื่อวันที่	 ๑๑	

ธันวาคม	 ๒๕๑๓	 มาเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่ง	

ดงันี้

“...สิ่งส�าคัญในการปกครองก็คือ 

บ้านเมอืงนั้นมทีั้งคนดแีละคนไม่ด ีไม่มใีคร

จะท�าให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การ

ท�าให้บ้านเมืองมีความสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่

การท�าให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู ่ที่ 

ส่งเสรมิคนด ีให้คนดไีด้ปกครองบ้านเมอืงและ

ควบคมุคนไม่ดไีม่ให้มอี�านาจ ไม่ให้ก่อความ

เดอืดร้อนวุ่นวายได้...”

วิกฤติการณ์เศรษฐกิจของประเทศ

ครั้งนี้	จะเหน็ได้ว่า	สาเหตุส่วนใหญ่เกดิจาก

บุคคลจ�านวนไม่มากกลุ่มหนึ่งเท่านั้น	 ที่เห็น

ประโยชน์ส่วนตวั	เหน็ประโยชน์แก่พวกพ้อง

และวงศาคณาญาติ	 มากกว่าประโยชน์ของ

ประเทศชาติและของประชาชนส่วนใหญ่	

ประกอบกับมีความไม่สุจริตและขาดคุณธรรม	

บางคนก็อยู่ในต�าแหน่งที่มีอ�านาจหน้าที่ในการ

บริหารบ้านเมือง	 หรือรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศ	แต่ด้วยขาดความรู้	ความสามารถ	

และไร้วิจารณญาณที่ดี	 จึงท�าให้บ้านเมืองใกล้

ล่มจม	ปวงชนเกดิความเดอืดร้อนทุกหย่อมหญ้า

ดงัเช่นทุกวนันี้

หน้าที่ของประชาชนทกุคนขณะนี้	จงึต้อง

พยายามช่วยกันหาตัวผู้รับผิดชอบและผู้ทุจริต

เหล่านี้ออกมารบัโทษทณัฑ์ให้ได้	ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม	 เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป	 และ

พยายามป้องกนัไม่ให้มโีอกาสกลบัเข้าไปท�าความ

เสียหายให้แก่เศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมและ

ประเทศชาตขิองเราได้อกี

ผมมั่นใจว ่าหากพวกเราได ้พยายาม 

น้อมรบักระแสพระราชด�ารสัต่างๆ	เหล่านี้มาปกเกล้า

ปกกระหม่อมและยึดเป็นแนวทางในการด�ารง

ชีวิตต่อไป	 เราคงสามารถช่วยตัวเองและช่วย

ประเทศชาติให้ฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ให้

ลุล่วงไปได้อย่างแน่นอน

ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีอุปสรรคและ

ปัญหากระทบน้อยที่สุดและผ่านพ้นภาวะวิกฤติ

ไปด้วยดแีละสู่สวสัดภิาพทุกประการ
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หลักในการท�างาน ขอให้ยึดหลัก อิทธิบาท ๔

ฉนัทะ  พอใจรกัใคร่ในสิ่งนั้น
วริยิะ  เพยีรประกอบในสิ่งนั้น
จติตะ  เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น (หมั่นตดิตาม ดแูล ตรวจสอบ)
วมิงัสา  หมั่นตรติรอง พจิารณาเหตผุลในสิ่งนั้น (น�าผลไปใช้มอีปุสรรคปัญหา
 กแ็ก้ไขปรบัปรงุ)

หลกัเหล่านี้ใช้ได้ทั้งการท�างานบรหิารและงานวชิาการ
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บทบาทมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ที่มตี่อการแก้ปัญหาเศรษฐกจิและสงัคม

ปัจจุบันวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม ยังเป็นปัญหาที่ส�าคัญของประเทศ  

มีผลกระทบต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า มากบ้างน้อยบ้างตามปัจจัยและองค์ประกอบ 

ชวีติของแต่ละคน

มหาวทิยาลยัเป็นสถาบนัการ

ศึกษาที่ส�าคัญและมีชื่อเสียงแห่ง

หนึ่งของประเทศและเป็นผู้น�าแก่

สังคมในด้านวิชาการเกษตรและ

สาขาต่างๆ หลายสาขา จึงควรมี

บทบาทส�าคัญในการช่วยแก้ปัญหา

เศรษฐกจิและสงัคมเหล่านี้

วธิกีารแก้ปัญหาต่างๆ มอียู่

บ้างแล้วในนโยบายและแผนปฏิบัติ

งานของมหาวิทยาลัยทั้งแผนระยะ

สั้น ระยะกลางและระยะยาว แต่ 

วธิกีารที่ส�าคญัวธิหีนึ่ง คอื บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยทุกระดับ ทุก

ประเภท จะต้องท�าตวัให้เป็นตวัอย่างที่ดแีก่สงัคม โดยยดึหลกัคุณธรรมในการท�างาน 

ได้แก่ความซื่อสตัย์สุจรติ ความรูจ้กัข่มใจตนเองให้ประพฤตอิยูใ่นความดงีาม รูจ้กัอดทน

อดกลั้น ที่จะไม่ประพฤตคิวามสจัความสุจรติ รู้จกัอดทน ประหยดั ไม่ว่าเงนิส่วนตวั

หรืองบประมาณราชการ รู้จักและวางความชั่วความทุจริตและอุทิศกายใจให้ราชการ 

ให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของชาตบิ้านเมอืง
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	 นวนัที่	๓๐	กนัยายนของทุกปี	จะเป็นวนัครบก�าหนดเกษยีณอายุราชการของข้าราชการ 
	 จ�านวนหนึ่ง	ซึ่งเป็นการเปลี่ยนครั้งส�าคญัครั้งหนึ่งในชวีติของข้าราชการและมผีลกระทบ
ทางด้านจิตใจ	 อารมณ์และสุขภาพพอสมควรหากไม่สามารถปรับตัวปรับใจให้เข้ากับสภาวการณ์
ใหม่ได้ดพีอ	เนื่องจากผมได้ผ่านสภาวะนี้มาเป็นเวลาย่างเข้าปีที่	๘	แล้ว	จงึใคร่ขอให้ค�าแนะน�าแก่
ท่านผู้ที่จะเกษยีณอายุราชการบ้างเพราะอาจจะเกดิประโยชน์บ้างไม่มากกน็้อย

สิ่งที่ควรปฏบิตัหิลงัเกษยีณ	ขอเรยีกว่า	“๖ อ.”	เดมิมผีู้แนะน�า	“๕ อ.”	และผมจ�าไม่ได้ว่า
ผู้ใดเป็นผู้เริ่มต้นก่อน	 แต่เมื่อน�ามาพิจารณาและปฏิบัติดูแล้วพบว่ามีประโยชน์	 ผมขอเพิ่มอีก	 
“๑ อ.”	จงึเป็น	“๖ อ.”	ดงันี้

 ใ

๖ อ. แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
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๑. “อารมณ์” จะต้องพยายามท�าอารมณ์ให้ดอียู่เสมอ	อย่าเคร่งเครยีดมองโลก 
ในแง่ด	ีพยายามหาอารมณ์ข�าหรอืเรื่องสนุกๆ	มาคุยกนั	หลกีเลี่ยงคุยกบัคนขี้บ่นละเว้น
การคยุเรื่องที่เป็นปัญหาขดัแยง้	เช่น	เรื่องการเมอืง	ศาสนา	เรื่องของผูบ้รหิารคนใหม่	(ในกรณี 

ที่เราไม ่ชอบ)	 โดยเฉพาะระหว ่าง 
รับประทานอาหารหรือดื่มแอลกอฮอล์ 
(เหล้า	 เบียร์	 ไวน์)	 พยายามหาเพื่อน
ร่วมสนทนาที่ถูกใจ	ไม่ขดัคอกนั	หาก
จ�าเป็นจะต้องพูดหรือหารือเป็นการ 
เป็นงาน	 ก็พูดในที่ประชุมตามเวลาที่
ก�าหนดไว้	 เมื่อหมดเวลากค็วรเปลี่ยน
เรื่องไปเป็นเรื่องเบาๆ	ทนัที

เมื่อเกษียณอายุราชการใหม่ๆ	
จะเป็นการเปลี่ยนชีวิตประจ�าวันหลาย
อย่าง	 อาจจะเหงา	 ควรเตรียมหางาน
อดิเรกท�า	 เช่น	 เขียนหนังสือ	 อ่าน
หนงัสอื	ปลูกต้นไม้	ฯลฯ	เมื่อพบหรอื

คุยกับอดีตเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาบางคน	 การกระท�าหรือค�าพูดบางค�าของ
เขา	อาจท�าให้เรารูส้กึน้อยใจหรอืสะเทอืนใจบ้าง	อย่าโต้ตอบ	พยายามสะกดกลั้น	ให้อภยั
หรือท�าใจให้ได้	 โดยคิดว่าสักวันหนึ่งคนพวกนี้เมื่อถึงเวลาเกษียณอายุราชการ	 จะยิ่ง 
ได้รบักว่าที่เราได้รบัหลายเท่านกั

ปัญหาเงินค่าใช้จ่ายอาจจะมีบ้าง	 หากไม่มีรายได้อื่นเลยนอกจากเงินบ�านาญ 
แต่ความเป็นจรงิแล้ว	หากพยายามจดัการและปรบัชวีติให้เหมาะสม	เช่น	ลดงานสงัคม
ลงบ้าง	ลดงานที่ฟุ่มเฟือยลงบ้าง	รายได้และรายจ่ายกน็่าจะสมดุล

๒. “อาหาร” พยายามลดอาหารประเภทเนื้อสตัว์	 ไขมนั	 ไปเพิ่มอาหารประเภท
ปลาและอาหารที่มเีส้นใย	เช่น	ผกั	ผลไม้	ข้าวกล้อง	เป็นต้น	อาหารปรุงให้สุกและเปื่อย	
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ลดอาหารดิบๆ	 สุกๆ	 และรสจัด	 เคี้ยวอาหารให้ละเอียด 
ก่อนกลนื	ไม่จ�าเป็นต้องรบัประทานแต่ละมื้อให้อิ่มเกนิไปนกั

๓. “ออกก�าลงักาย”	พยายามหาโอกาสออกก�าลงักาย
ทกุวนัหรอืวนัเว้นวนั	การเดนิดทีี่สุด	ถ้ามสีถานที่ดพีอ	ถนน
ในกรงุเทพฯ	ตอนสายๆ	ไม่ขอแนะน�าให้ใช้เป็นที่เดนิ	เพราะ
ควนัรถยนต์มาก	เสยีงอกึทกึและอาจได้รบัอนัตราย

ถ้าไม่มีที่เดินที่เหมาะสม	 ให้หากลอุบายท�างานหรือเดินในบ้านมากๆ	 เช่น	 
จดับ้าน	จดัหนงัสอื	ท�าความสะอาดบ้าน	ปลูกต้นไม้	ไม่จ�าเป็นไม่น่าจะใช้คนอื่นท�าแทน

เครื่องออกก�าลงักายมจี�าหน่าย
หลายชนดิ	แต่ราคาค่อนข้างแพงและ
ซ�้าซากน่าเบื่อ	 บางคนแนะน�าให ้ 
ออกก�าลงักายหน้าโทรทศัน์	ผมยงัไม่
เคยลอง

๔. “อากาศ” คุณภาพของ
อากาศขึ้นอยู่กบัที่ตั้งของบ้าน	ถ้าบ้าน
อยู่ในชุมชนกลางเมือง	 อากาศก็คง 
ไม่ค่อยดีนัก	 แต่ถ้าโชคดีมีบ้านอยู่
ชานเมือง	 ชนบท	 หรือไม่แออัดนัก	
อากาศจะค่อนข้างบรสิุทธิ์	โดยเฉพาะ
ยามเช้าตรู ่	 การตื่นแต่เช ้าได้เดิน 

ออกก�าลัง	 ได้รับอากาศบริสุทธิ์จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมาก	 และยังได้ผลพลอยได้ 
จากการศกึษาธรรมชาต	ิทศิทางของแสงแดด	เมฆ	ฤดูกาลของดอกไม้และผลไม้	และชนดิ
ของนกต่างๆ	 ที่ยังมีอยู่มาก	 แม้แต่ในชุมชนเมือง	 ช่วยท�าให้อารมณ์ดีมากและเป็นโอกาส 
ที่เราไม่ค่อยได้พบนกัเมื่อยงัรบัราชการ	เพราะต้องรบีตื่นแต่เช้าออกไปท�างานโดยไม่มโีอกาส
ได้ชื่นชมกบัธรรมชาตริอบๆ	ตวั
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๕. “อจุจาระ” หรอืระบบขบัถ่าย	ปกตถิ้ากนิอาหารที่ถูกต้อง	มกีารออกก�าลงักายเพยีงพอ
และมีสุขภาพจิตหรืออารมณ์ที่ดีแล้ว	 ระบบขับถ่ายก็จะเป็นปกติตามเวลาท้องไม่ผูก	 แต่ถ้ามี
ปัญหาเรื่องท้องผูก	ขอแนะน�าให้ดื่มน�้าผลไม้ก่อนรบัประทานอาหารเช้าหรอืรบัประทานผลไม้
สกุก่อนรบัประทานอาหารเช้า	ส�าหรบัอาหารมื้ออื่นขอให้มผีกัมากๆ	อาหารพื้นเมอืงดั้งเดมิของ
ไทยดทีี่สุด	เช่น	น�้าพรกิผกั	แกงจดืผกั	ขนมจนีแกล้มกบัผกัต่างๆ	ส้มต�า	(แต่ระวงัท้องเสยี)	
ข้าวย�า	 ย�าตะไคร้	 ย�าหรือผัดผักต่างๆ	 หรือรับประทานสลัดผักสดแบบฝรั่งก็ได้	 แต่ควร 
รบัประทานก่อนข้าวกบัต่างๆ	ระบบเคี้ยวกส็�าคญั	ท�าให้ท้องเสยีง่าย	ควรรกัษาฟันและท�าฟัน
ให้เคี้ยวอาหารได้ปกตอิยู่เสมอ

๖. “อบายมขุ” เป็นสิ่งที่ผมขอเพิ่มอกี	“๑	อ.”	เพราะเหน็โทษอย่างแท้จรงิ	ตามความ
หมายคอื	ทางแห่งความฉบิหาย	ม	ี๒	หมวด	คอื	อบายมุข	๔	ได้แก่	๑)	เป็นนกัเลงหญงิ	๒)	
เป็นนกัเลงสุรา	๓)	เป็นนกัเลงเล่นการพนนั	๔)	คบคนชั่วเป็นมติร	กบัอบายมุข	๖	ได้แก่	๑)	
ดื่มน�้าเมา	๒)	เที่ยวกลางคนื	๓)	เที่ยวดูการเล่น	๔)	เล่นการพนนั	๕)	คบคนชั่วเป็นมติร	๖)	
เกยีจคร้านท�าการงาน	แต่ผูอ้าวโุสที่เกษยีณอายแุล้วส่วนใหญ่รูด้รีูช้ั่วพอสมควร	จงึไม่ค่อยหลง
ไปกบัอบายมขุประเภทต่างๆ	ได้ง่าย	ส�าหรบัคนในรุ่นเก่าอาจจะมค่ีานยิมเรื่อง		นกัเลงสรุาหรอื
ดื่มน�้าเมาอยูบ้่าง	ควรหาทางให้ลดน้อยลงโดยไม่ต้องให้แพทย์สั่ง	ส�าหรบัผมโชคดทีี่การท�างาน
ของผมหลงัเกษยีณอายรุาชการท�าให้ผมสามารถลดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์น้อยลงตาม
ล�าดบัโดยไม่มใีครบงัคบั	ส�าหรบัการพนนันั้นกค็งไม่มใีครเล่นกนั	อย่างการพนนั	(ได้เสยีกนั
เป็นเงิน)	 อ้างว่าเล่นเพื่อการกีฬาและฝึกสมอง	 แต่การพนันบางอย่างที่ต้องนั่งนานวันละ 
หลายชั่วโมง	อาจท�าให้เราขาด	“อ.”	ต่างๆ	ไปได้	อาจมผีลถงึสุขภาพได้

ผมขอยุตคิ�าแนะน�าเรื่อง	“๖ อ.”	เพยีงเท่านี้	หวงัว่าการน�าไปปฏบิตัอิาจเกดิประโยชน์
ได้บ้าง	 ขออวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกคน	 จงมีสุขภาพกาย	 สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง 
และสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยทั้งปวงและขอให้มีอายุยืนนานและมีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง
ตลอดไป
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แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท๑

	 ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัเสดจ็พระราชสมภพ	เมื่อวนัที่	๕	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๔๗๐ 
	 ณ	สหรฐัอเมรกิา	เมื่อทรงมพีระชนมพรรษาได้	๒	พรรษา	ได้โดยเสดจ็	สมเดจ็พระ
ราชชนกและสมเดจ็พระราชชนน	ีพร้อมด้วยสมเดจ็พระเชษฐภคนิแีละสมเดจ็พระเชษฐาธริาชกลบั

๑เอกสารประกอบการปาฐกถาเรื่อง	 “แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”	 การประชุมสัมมนาวิชาการ 

ประจ�าปีพุทธศกัราช	๒๕๕๓	ที่ประชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย	ร่วมกบัมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี	เมื่อวนัที่	๓	พฤศจกิายน	

๒๕๕๓	ณ	โรงแรมลายทอง	อุบลราชธานี

 w
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   สู่ประเทศไทย	 ในวัยเด็กทรงเรียนอนุบาลที่
บ้านอาจารย์จุฬาชาวอังกฤษและเมื่อ	 ปี 
๒๔๗๕	เมื่อทรงเจรญิพระชนมพรรษาได้	๕	
พรรษา	 ได้ทรงเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นที่
โรงเรยีนมาแตร์เดอ	ี กรุงเทพฯ	 เพยีง	 ๑	 ปี	
ต่อมาเมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๗๖	ได้เสดจ็ฯ	ไปประทบั 

ที่เมอืงโลซานน์	ประเทศสวติเซอร์แลนด์	และ
ทรงเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษา	 ณ	 โรงเรียน
เมียร์มองต์	 (Miremont)	 ต่อจากนั้นทรง

ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกอล	 นูแวล	
เดอลา	ซอือสิ	โรมองต์	(École Nouvelle de la 

Suisse Romonde)	ณ	 เมอืงโลซานน์	หลงัจาก
นั้นทรงเข้าศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรทาง
อกัษรศาสตร์บาเชอเลยีร์	เอสเลตรส์	(Bachelier ès 

Lettres)	จากโรงเรยีนยมินาส	กลาซคี	กงัโกนาล	

แห่งเมืองโลซานน์	 ทรงพระปรีชาสามารถ 
รอบรู้หลายภาษา	เช่น	องักฤษ	ฝรั่งเศส	เยอรมนั
และภาษาละตินหลังจากนั้นได้ทรงเข้าศึกษา 
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ในมหาวทิยาลยัโลซานน์	 โดยทรงเลอืกศกึษาใน
แผนกวทิยาศาสตร์	 (Université de Lausanne 

Faculté des Sciences)	สาขาสหวทิยาศาสตร์และ
แขนงวชิาวศิวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่	 ๙	 มิถุนายน	 ๒๔๘๙	 ขณะที่ 
พระชนมาย	ุ๑๙	พรรษา	รฐับาลได้กราบบงัคมทลู
เชิญเสด็จขึ้นครองราชย์	 เป็นพระมหากษัตริย์	
รชักาลที่	๙	แห่งราชวงศ์จกัรี	ได้เสดจ็ฯ	กลบัไป
เพื่อทรงศกึษาต่อ	ณ	มหาวทิยาลยัโลซานน์	แต่
ได้เปลี่ยนแนวการศกึษาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกบั
ที่จะทรงรับพระราชภารกิจในฐานะประมุขของ
ประเทศต่อไป	 จึงทรงศึกษาวิชาเกี่ยวกับการ
ปกครอง	เช่น	กฎหมาย	อกัษรศาสตร	์รฐัศาสตร์	
รัฐประศาสนศาสตร ์	 ประวัติศาสตร ์และ
ภมูศิาสตร์	แทนวชิาวศิวกรรมศาสตร์ที่ทรงศกึษา
อยู่เดมิและทรงศกึษาอยู่ประมาณ	๓	ปี

•	 ๒๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๔๙๓	 เสด็จนิวัต 
สู่ประเทศไทย

•	๒๘	-	๓๐	มนีาคม	๒๔๙๓	พระราชพธิี
ถวายพระเพลงิพระบรมศพ	รชักาลที่	๘	

•	๒๘	เมษายน	๒๔๙๓	ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งการพระราชพิธีราชาภิเษก
สมรส	กบั	ม.ร.ว.สริกิติิ์	กติยิากร

•	 ๕	 พฤษภาคม	 ๒๔๙๓	 พระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษกและพระราชทานพระปฐมบรม 
ราชโองการ

“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม”

๑. การพัฒนาพระองค์เอง : การ
เรยีนรู้และใฝ่หาประสบการณ์ตลอดชวีติ

“...การศึกษาเล่าเรียนเป็นเรื่องไม่มี
สิ้นสุด ผู ้ปรารถนาความเจริญในการ
ประกอบกิจการงาน จะต้องหมั่นเอาใจใส่
แสวงหาความรู้ให้เพิ่มพนูอยู่เสมอ มฉิะนั้น
จะกลายเป็นผู ้ล้าสมัยหย่อนสมรรถภาพ
ไป...”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปรญิญาบตัร	ณ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	 
เมื่อวนัที่	๒๓	กุมภาพนัธ์	๒๕๐๔

แต่สิ่งที่รับนอกเหนือจาก
ความรู้และประสบการณ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ยังทรงได้รับความรัก 

ความเคารพบูชาและความศรัทธา
จากประชาชนทั่วราชอาณาจักร

ที่มีต่อพระองค์
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๑.๑ เมื่อทรงพระเยาว์
ในช่วงที่ทรงพระเยาว์ทรงขาดพระราช

ชนกตั้งแต่เมื่อพระชนมายุเพียง	 ๒	 พรรษา	
และทรงเข้ารับการศึกษาเบื้องต้น	 ตั้งแต ่
พระชนมายุ	 ๖	 พรรษา	 ในโรงเรียนร่วมกับ
ชาวต่างชาตติ่างภาษามาโดยตลอด

ด้วยพระบุญญาธิการที่ได้ทรงรับการ
เลี้ยงดูและกล่อมเกลาพระราชนิสัยและการ

เรียนรู้หนังสือและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
จากสมเด็จพระราชชนนี	 ซึ่งเป ็นสามัญชน 
โดยก�าเนดิ	พระองค์ได้ทรงพยายามอภบิาลเลี้ยง
ดูพระราชธิดาและพระราชโอรสให้ทรงมีชีวิตที่ 
เรยีบง่ายมธัยสัถ์	มคีวามส�านกึในความเป็นคนไทย
และด�ารงชพีเยี่ยงสามญัชนทั่วไป	โดยเฉพาะค�าสอน
ของพระบรมราชชนกผ่านพระราชชนนีว ่า	 
“จงทรงงานเพื่อเมอืงไทย”
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๑.๒ หลงัจากเสดจ็ฯ ขึ้นครองราชย์
เมื่อเสดจ็ฯ	ขึ้นครองสริริาชสมบตั	ิเมื่อปี	

๒๔๘๙	 ได้ทรงตระหนักถึงพระราชกรณียกิจ 

อย่างใหญ่หลวงที่เผชิญอยู่ข้างหน้า	 ท�าให้ทรงมี
พระราชปรารถนาที่จะเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่
และชีวิตของคนไทยตลอดจนสภาพภูมิประเทศ
และดินฟ้าอากาศของราชอาณาจักรไทยอย่าง 
ใกล้ชดิ	ดงันั้น	ตั้งแต่ปี	๒๔๙๖	 เป็นต้นมา	จงึ 
ได้เริ่มแปรพระราชฐานเพื่อเสดจ็ประพาสต้นและ
เสด็จฯ	 ไปเยี่ยมเยียนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่
เหล่า	 ทุกภาคทั่วประเทศ	 ท�าให้ทรงมีพระราช
วโรกาสได้ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของ

คนไทยในท้องถิ่นต่างๆ	ทั้งในเมอืงและชนบท	
ทรงได้สดับตรับฟังปัญหาความทุกข์ยากใน
การประกอบสัมมาชีพและการด�ารงชีวิตของ

ราษฎรภายใต้ร่มพระบรม
โพธิ สมภ า รด ้ ว ยพระ 
กรรณของพระองค์เอง	
ตลอดจนทรงเรียนรู้และ
เข ้ า ใจถึ งสภาพดินฟ ้ า
อากาศและภูมิประเทศซึ่ง
เป็นปัจจัยส�าคัญในการ
ด�ารงชวีติของชาวไทยและ
หลังจากนั้นยังได้ถือเป็น
พระราชภารกจิประจ�าที่จะ
ต้องเสด็จฯ	 ไปทรงเยี่ยม
ท้องถิ่นต่างๆ	เหล่านี้	เป็น
หมายก�าหนดการตลอดปี

ทุกปีต่อเนื่องกนัมา
นอกจากนั้นระหว ่างป ี	 ๒๕๐๒- 

๒๕๑๐	 ได้เสด็จฯ	 ไปเยี่ยมบรรดามิตร
ประเทศต่างๆ	ในฐานะพระราชอาคนัตกุะของ

มขุประเทศเหล่านั้นรวมถงึ	๒๙	ประเทศ	เพื่อ
เจรญิพระราชสมัพนัธไมตร	ี และศกึษาศลิป
วัฒนธรรมและความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการของประเทศเหล่านั้น	 แต่หลังจาก
นั้นไม่ได้เสดจ็ฯ	ไปเยอืนต่างประเทศอกีเลย
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และเครื่องมือสารสนเทศต่างๆ	 มาใช้ประโยชน ์
ในการค้นหาความรู้และสั่งสมประสบการณ์	 

รวมทั้งการสื่อสารและสื่อความหมายอย่างน�าหน้า
และทนัสมยัที่สุด	ก่อนที่ศพัท์ค�าว่า	“เทคโนโลยี
สารสนเทศ	 (Information	 Technology)”	
บญัญตัขิึ้นในประเทศไทยกว่า	๒๐	ปี

ถงึ	๒๗	ปี	จนถงึ	พ.ศ.	๒๕๓๗	จงึได้เสดจ็ฯ	
ไปสาธารณรัฐประชาชนลาวอีกครั้งเดียว
เท่านั้น

ตลอดระยะเวลาดังกล่าว
ทรงเรียนรู้โดยสื่อสัมพันธ์ทางไกล	
โดยยึดหลักสัมผัสจากประสาททั้ง	
๕	 (การได้เหน็	 การได้ยนิ	 การได้
สมัผสั	 การได้ชมิและการได้กลิ่น)	
หรือ	 อินทรีย์	 ๖	 หากรวมทั้งการ
สมัพนัธ์ด้วยจติใจและญาณด้วย

แต่สิ่งที่รับนอกเหนือจาก
ความรูแ้ละประสบการณ	์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงได้รับ
ความรัก	 ความเคารพบูชาและ
ความศรัทธาจากประชาชนทั่วราชอาณาจักร
ที่มีต่อพระองค์และที่มีต่อสถาบันพระมหา
กษัตริย์	 ซึ่งมีผู้ที่จะพยายามจะบ่อนท�าลาย 
ให้ลดลงในช่วงก่อนหน้านั้นให้กลับคืนมา
อย่างสมบูรณ์

๑.๓ สังคมข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นอกจากเสด็จพระราชด�าเนินไปยัง
ท้องถิ่นต่างๆ	 เพื่อทรงพบประชาชนและ
บุคคลต่างๆ	ด้วยพระองค์เองแล้ว	พระองค์
ยังทรงมีพระปรีชาสามารถในการน�าอุปกรณ์
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ตวัอย่างของเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทรงน�ามาใช้	ได้แก่
๑)	 วทิยุเครื่องแร่	 ๒)	 กล้องถ่ายรูป	๓)	 กล้องถ่ายภาพยนตร์	 ๔)	 โทรเลข	 

๕)	เครื่องบนัทกึเสยีง	๖)	วทิยุส่ง	(สถานี	อ.ส.)	โทรสาร	๘)	โทรทศัน์	๙)	วดีทิศัน์	
๑๐)	 คอมพิวเตอร์	 ๑๑)	 โทรภาพ	 ๑๒)	 วิทยุตามตัว	 ๑๓)	 วิทยุรับส่งเคลื่อนที่	 
๑๔)	โทรศพัท์	๑๕)	โทรศพัท์ทางไกล	๑๖)	โทรศพัท์เคลื่อนที่-โทรศพัท์มอืถอื	๑๗)	
ดาวเทยีมอตุนุยิมวทิยา	๑๘)	ดาวเทยีมภาพถ่ายทางอากาศ	๑๙)	Intenet	๒๐)	Note	
book	๒๑)	Power	point	๒๒)	Palm	๒๓)	Wireless	internet

	 สิ่งที่น่าชื่นชมยนิดเีป็นอย่างยิ่งที่สมควรน�ามากล่าวไว้	ณ	ที่นี้คอื	ถงึแม้
จะทรงเชี่ยวชาญในการใช้สื่อสารสนเทศเกอืบทุกชนดิ	 แต่พระองค์ยงัทรงเหน็ความ
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 ๒.๑ การพฒันาระดบัอดุมศกึษา
	 ๑.	 การเสดจ็ฯ	 เยี่ยมมหาวทิยาลยั

ต่างๆ	ตั้งแต่สมยัรชักาลที่	๘

 ๒.	การเสดจ็พระราชทานปรญิญาบตัร
มหาวิทยาลัยของรัฐ	 โดยทรงมีพระราโชบาย	 
ดงันี้

	 ๒.๑	ตามแนวของพระบูรพกษตัรย์ิ	
รชักาลที่	๕	รชักาลที่	๖	และรชักาลที่	๗	ที่ได้
พระราชทานประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร 
แก่ผู้ส�าเรจ็การศกึษาชั้นสูง

	 ๒.๒	เพื่อความภาคภมูใิจ	สริมิงคล
แห่งการตั้งต้นการท�างานของบณัฑติ	ตามความ
เชื่อถอืและศรทัธา	ตามขนบธรรมเนยีมแต่โบราณ
ของชาวไทย

ส�าคัญของห้องสมุดเอกสาร	 ต�ารา	 วารสาร	
แผนที่และสิ่งพมิพ์ต่างๆ	และการสมัผสัจาก
อินทรีย ์ 	 ๖	 อยู ่ เสมอ	 ด ้วยการเสด็จ
พระราชด�าเนินแปรพระราชฐาน
ไปเยี่ยมโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ	 ด้วยพระองค์เองเป็น
กจิวตัร

๒. การพัฒนาการศึกษา
ทกุระดบัอย่างทั่วถงึ : จากประถม
ศกึษาถงึอดุมศกึษา

“การพัฒนาบ ้ านเมือง 
ให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ย่อมต้อง
พฒันาบคุคลก่อน เพราะถ้าบคุคล
อันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวม 
ไม่ได้รบัการพฒันาแล้ว ส่วนรวมจะเจรญิและ
มั่นคงได้ยาก ยิ่งการที่บคุคลจะพฒันาได้ กด้็วย
ปัจจยัประการเดยีว คอื การศกึษา...”
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๒.๓	พระบรมราโชวาท	มคีุณค่าและเป็น
ก�าลังใจแก่การด�ารงชีวิตและแนวทางปฏิบัติงาน
ของบณัฑติและประชาชนทั่วไป

๒.๔	 ทรงด�ารงฐานะศูนย์รวมแห่งจิตใจ	
เพื่อให้บณัฑติผลกึก�าลงั	และสร้างความสามคัคี
และร่วมกันท�างานเพื่อประเทศชาติต่อไปใน
อนาคต	(พระชนมายุ	๒๓	พรรษา-บณัฑติ	๒๐	ปี 
แนวร่วมในอนาคต)

เสดจ็ฯ	พระราชทานปรญิญาบตัรแก่
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์เป็นครั้งแรก	เมื่อ
วันที่	 ๓	 เมษายน	 ๒๔๙๓	 แก่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 พฤษภาคม	
๒๔๙๓	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	เมื่อวนัที่ 
๒๕	พฤษภาคม	๒๔๙๓	 และมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	 เมื่อวันที่	 ๒๙	 พฤษภาคม	
๒๔๙๓	 ต่อจากนั้นได้เสด็จฯ	 ไปเป็นประจ�า
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ทุกปี	 และภายหลังได้เพิ่มอีกหลายแห่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาลัย
วิชาการศึกษาและโรงเรียนทหารและต�ารวจ	
พระราชภารกจินี้	หากนบัเป็นจ�านวนปรญิญาบตัร
ก็คงไม่ต�่ากว่า	 ๓๐๐,๐๐๐	 ฉบับ	 และถ้า 
นบัเวลา	กค็งจะมากกว่า	๒,๐๐๐	ชั่วโมง	เป็น
เวลาตดิต่อกนัมาถงึปี	พ.ศ.	๒๕๔๑	เป็นเวลา
ถงึ	๔๘	ปี	เว้นเพยีง	ปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	ซึ่งทรง
พระประชวร

๓.	 การพระราชทานเพลงประจ�า
มหาวิทยาลัยแก่จุฬาลงกรณ์	 มหาวิทยาลัย	
ธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์และบาง
มหาวิทยาลัยก็ได้เสด็จฯ	 ไปร่วมทรงดนตรี
ร่วมกบัวงดนตรขีองมหาวทิยาลยั

ส�าหรบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เสดจ็ฯ	
ครั้งแรกเมื่อวันที่	 ๒๙	 พฤศจิกายน	 ๒๔๙๖	
นอกจากทรงดนตรแีล้ว	ยงัได้ทรงปลกูต้นนนทรี	
จ�านวน	 ๙	 ต้น	 เพื่อให้เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยัด้วย

	 ๓.๑		ทนุการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
	 		 ๓.๑.๑	 มูลนิธิอานันทมหิดล	

เริ่มวนัที่	๓	เมษายน	๒๕๐๒	เดมิเน้นทางการแพทย์ 
ต่อมาได้ขยายเป็น	๘	แผนก	คอื	แพทยศาสตร์	
วิทยาศาสตร์	 เกษตรศาสตร์	 ธรรมศาสตร์	 
อั ก ษ ร ศ า ส ต ร ์ 	 ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร 	์ 
สัตวแพทยศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร์	 ปัจจุบัน 
ส่งไปแล้วกว่า	๒๐๐	คน
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   ๓.๑.๒	 ทุนเล่าเรียนหลวง	
King’s	 Scholarship	 เริ่มเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๔๐	
ตั้งแต่สมยัรชักาลที่	๕	แต่มาหยดุลงช่วงหนึ่ง	จน
ในปี	พ.ศ.	๒๕๐๘	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ได้ฟื้นฟูขึ้นใหม่

	 		 ๓.๑.๓	 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหดิล	เริ่มเมื่อวนัที่	๑	มกราคม	๒๕๓๕	ซึ่งเป็น
วันครบรอบ	 ๑๐๐	 ปีแห่งวันพระราชสมภพ
พระบรมราชชนก	 ให้รางวลัแก่บุคคลทั่วโลกที่มี
ผลงานทางการแพทย์และการสาธารณสุข	 ปีละ	
๒	ทุน	ทุนละ	๕๐,๐๐๐	เหรยีญ

	 ๓.๒	 มูลนิธิและทุนเพื่อการศึกษา
ระดบัโรงเรยีน

   ๓.๒.๑	มลูนธิริาชประชาสมาสยั 
(พ.ศ.	 ๒๕๐๓)	 เพื่อตั้งโรงเรียนบุตรผู้ป่วยโรค
เรื้อนที่พระประแดง	และให้ความช่วยเหลอืด้าน
การรกัษาและสวสัดกิารแก่ผู้ป่วย

	 		 ๓.๒.๒	 มูลนิธิราชประชา 
นเุคราะห์	(๒๓	สงิหาคม	๒๕๐๖)	เป็นเงนิที่ได้จาก
การบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยเนื่องจากพายุโซนร้อน	 “แฮเรียด”	 
ที่พดัผ่านภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก	เมื่อวนัที่	๒๕	-	๒๖ 
ตุลาคม	 ๒๕๐๕	 และเงินที่เหลือได้น�าไปจัดตั้ง
โรงเรยีนประชาบาล	๑๒	โรงเรยีนใน	๖	จงัหวดั
ภาคใต้	(โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์)	และให้ทนุ
การศึกษาแก่นักเรียนก�าพร้าที่ครอบครัวประสบ
สาธารณภยั

   ๓.๒.๓	โครงการพระดาบส
เริ่มเมื่อวนัที่	๑	สงิหาคม	๒๕๑๙	โดยใช้หลกั
การวิธีการประสิทธิ์ประสาทวิชาการของ 
พระดาบสมาประยุกต์	 เพื่อให้มีความรู้ทาง
วิชาชีพแล้วยังมีศีลธรรมจรรยาและมีน�้าใจ	
วชิาที่สอนคอื	ช่างไฟฟ้า	ช่างวทิยุ	ช่างกล

	 ๓.๓	 โรงเรียนตามพระราชด�าริ	
(ตั้งแต่ระดบัประถม)

	 		 ๓.๓.๑	 โรงเรียนจิตรลดา	
เริ่มเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๘

	 		 ๓.๓.๒	โรงเรยีนพ่อหลวง
อปุถมัภ์	๑๐	โรงเรยีน	และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
๒	 โรงเรียนในเขตกองบัญชาการ	 ต.ช.ด.	 
เขต	๕	(ภาคเหนอื)	ต่อมาได้รบัการส่งเสรมิ
ให้เป็นโรงเรยีนชาวเขา

	 		 ๓.๓.๓	 โรงเรียนชาวเขา
และประชาชนในท้องที่ห่างไกลปัจจุบันมี
มากกว่า	๒๐๐	โรงเรยีนทั่วประเทศ	ครูสอน
เป็นต�ารวจตระเวนชายแดน

	 		 ๓.๓.๔	 โรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดน	สร้างเพิ่มทางภาคเหนอื

	 		 ๓.๓.๕	 โรงเรียนร่มเกล้า	
ขยายในเขตกองทพัภาคที่	๒	(อสีาน)	ตั้งแต่	
พ.ศ.	๒๕๑๕	ต่อมาขยายไปทุกภาค
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และมคีวามดไีว้เกื้อหนนุการประพฤตกิารปฏบิตัิ
ทุกอย่างให้เป ็นไปในทางที่ถูกที่ควร และ
อ�านวยผลเป็นประโยชน์ที่พงึประสงค์...”

•	ทรงบ�าเพ็ญพระองค์เป็นตัวอย่างแก่
พสกนิกรและทรงตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม 
อย่างเคร่งครดั

•	พระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่ครู
และผูส้�าเรจ็การศกึษาในวาระต่างๆ	และทรงพระ
ราชนิพนธ์หนังสือหลายเล่ม	 เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏบิตั	ิพระบรมราโชวาท	สรุปได้ดงันี้

“...ครูอาจารย์จะต้องมั่นอยู ่ในหลัก 
ศลีธรรม รวมทั้งความส�านกึรบัผดิชอบในหน้าที่...”

•	ซื่อสตัย์	สุจรติ	เที่ยงตรง	บรสิุทธิ์ใจ
•	ความรู้สกึผดิชอบชั่วด	ีความละอายชั่ว

กลวับาป
•	ขยนัหมั่นเพยีร	วริยิอุตสาหะ	(พระราช

นพินธ์	“พระมหาชนก”)
•	มรีะเบยีบวนิยั
•	มคีวามสามคัค	ีสุภาพอ่อนโยน	สมัมา

คารวะ	อ่อนน้อมถ่อมตวั	รบัฟังความเหน็คนอื่น	
การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ท�างานให้ประสานงานกบัคน
อื่นได้	(พระราชนพินธ์	“ตโีต้”)

•	รักชาติบ้านเมืองท�างานเพื่อชาติและ
ประชาชนด้วยความเสยีสละท�าความดด้ีวยความ
ดีไม่หวังผลประโยชน์อื่นตอบแทนเป็นส่วนตัว	

	 		 ๓.๓.๖	 โรงเรียนวังไกล
กงัวล	อ�าเภอหวัหนิ	เปิดสอนนกัเรยีนตั้งแต่
อายุ	๓	ขวบ	ประถม	มธัยม	ปวช.	ปวส.	และ
ถงึปรญิญาตร	ี และมูลนธิกิารศกึษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนระดับ
มธัยมศกึษา	๑	-	๖	พร้อมกนัมากกว่า	๓	หมื่น
โรงเรียนทั่วประเทศ	 รายการภาคบ่ายและ 
ภาคค�่ามกีารสอนวชิาชพีระดบัวทิยาลยัการอาชพี
และระดบัอดุมศกึษาจากสถาบนัฯ	ราชมงคล

	 ๓.๔	 สารานุกรมไทยส�าหรับ
เยาวชน

โดยพระราชประสงค์ในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 (๒๕๑๑)	 ได้จัดท�ามา
แล้ว	๒๓	เล่ม	ครบทุกสาขาวชิา	แบ่งออกเป็น	
๓	ระดบั	เดก็วยั	๘	-	๙	ขวบ	เยาวชน	๑๒	- 
๑๓	ปี	และเยาวชนวยั	๑๕	ปี	รวมทั้งผู้ใหญ่
ที่จบการศกึษาแล้ว

๓. การพฒันาให้เป็นคนมวีชิา ปัญญา
และเป็นคนดี

“...การศึกษานั้นแบ่งออกเป็นสอง
ส่วน คอืการศกึษาด้านวชิาการส่วนหนึ่ง กบั
การอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดีใฝ่
เจรญิเป็นปกต ิ ละอายชั่วกลวับาปส่วนหนึ่ง 
การพัฒนาบุคคลให้ครบถ้วนทั้งสองส่วน 
เพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้ประกอบการ 
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(พระราชนพินธ์	“นายอนิทร์ผู้ปิดทองหลงัพระ”)

•	 การประหยัด	 เรียบง่าย	 พึ่งตนเอง	

(เศรษฐกจิพอเพยีง)

๔. ให้ใช้ทั้งทฤษฎแีละปฏบิตัิ

“การมีความรู้ถนัดทฤษฎีประการเดียว 

ไม่เพียงพอที่จะท�าให้บุคคลสามารถปฏิบัติงาน

ได้เตม็ที่ ผู้ที่ฉลาดสามารถในหลกัวชิาโดยปกติ

วสิยั จะได้แต่เพยีงชี้นิ้วให้ผู้อื่นท�า ซึ่งเป็นการ

ไม่ศกัดิ์สทิธิ์ ไม่อาจท�าให้ผูอ้ื่นเชื่อถอืหรอืเชื่อฟัง

อย่างสนทิใจได้ เหตดุ้วยไม่แน่ใจว่า ผู้ชี้นิ้วเอง

จะรู ้จริงท�าจริง หรือความส�าเร็จทั้งสิ้นท�าได้

เพราะลงมอืกระท�า...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผูส้�าเรจ็

การศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 

ณ	สวนอมัพร	วนัที่	๑๘	ตุลาคม	๒๕๑๗

“ผู ้ไม่มีทฤษฎีเป็นผู ้ไม่มีหลักความรู ้  

สูผู้ม้ทีฤษฎไีม่ได้ เพราะไม่มคีวามรูเ้ป็นทนุรอน

ส�าหรับการท�างาน แต่ผู้มีทฤษฎีที่ไม่หัดปฏิบัติ

หรอืไม่ยอมปฏบิตั ินั้น กส็ูน้กัทฤษฎทีี่ปฏบิตัด้ิวย

ไม่ได้ เพราะนักทฤษฎีที่ไม่ยอมปฏิบัติ ท�าให้ 

ตัวเองพร้อมทั้งวิชาความรู้ทั้งหมดเป็นหมันไป

ไม่ได้ประโยชน์ เป็นที่ต้องการของใคร ผู้ที่มี

ความรู้ด้วย ใช้ความรู้ท�างานได้จรงิๆ จงึจะเป็น

ประโยชน์และเป็นที่ต้องการ”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้

ส�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วิโรฒประสานมิตร	 วันที่	 ๒๒	 มิถุนายน	
๒๕๒๐

พระราชด�ารัสที่เกี่ยวกับงานหรือ
โครงการพระราชด�าริ	 รวมทั้งพระบรม
ราโชวาทที่พระราชทานในวโรกาสต่างๆ	 จะ
ทรงเน้นปัญหา	 ทรงแนะแนวทางในการแก้
ปัญหาต่างๆ	เหล่านั้น

การช่วยเหลือสนับสนุน
ประชาชนในการประกอบอาชีพ
และตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้

ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น
เป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งยวด 
เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะ

เพียงพอที่จะพึ่งตนเอง
ย่อมสามารถสร้างความ
เจริญก้าวหน้าระดับที่สูง

ขึ้นต่อไปได้
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แต่ในทางปฏิบัติจะมอบหมายให้
ข ้าราชการ	 ข ้าราชบริพาร	 นักวิชาการ 
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับไปปฏิบัติหรือ
ทดลองหาค�าตอบ	 ในระยะแรกจะทรงตั้ง
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเป็น 
ผู้ด�าเนินการ	 เสมือนเป็นสถานีทดลองส่วน
พระองค์ทุกอาชีพ	 รวมทั้งสถานีทดลอง
ศูนย์วิจัย	 โรงเรียนและสถานที่ของทาง
ราชการ	 น�าโครงการไปทดลองปฏิบัติหรือ
ทดลองให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ	 ตลอด

ระยะเวลาจะทรงตดิตาม	 ตรวจสอบและแนะน�า
วิธีการเพิ่มเติมอยู่เสมอ	 งานใดที่ประสบความ
ส�าเรจ็และยนืยนัทฤษฎตี่างๆ	แล้ว	เช่น	“ทฤษฎี
ใหม่”	 จะทรงแนะน�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
อาชพีของประชาชนน�าไปขยายผลต่อไป	

นอกจากนั้น	ตั้งแต่ปี	๒๕๒๐	เป็นต้นมา	
ได้ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมา
จากพระราชด�าร	ิ๖	แห่ง	ในภาคต่างๆ	ทั่วประเทศ	
เพื่อท�าหน้าที่เป ็นสถานีทดลองเพื่อทดสอบ 
และพฒันาส่วนพระองค์
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ในด้านการเรียนการสอนก็จะทรงยึด
แนวทางเดยีวกนัคอื	ผูท้ี่รูท้ฤษฎจีะต้องปฏบิตัใิห้
บังเกิดผลดีด้วย	 และในท�านองเดียวกันนัก
ปฏิบัติก็ควรจะต้องรู้ทฤษฎีด้วย	 จึงจะท�างาน
สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยทักษะ	
จ�าเป็นต้องเน้นการปฏิบัติ	 และฝึกฝนอยู่เสมอ	
เช่น	งานช่าง	งานวาดภาพ	งานกฬีา	งานดนตร	ี
งานเรยีนภาษาต่างประเทศ	งานพูดและงานเขยีน	
เป็นต้น

ตัวอย่างการพัฒนาทฤษฎีให้เป็นผลใน
ทางปฏบิตัิ	เรื่อง	“ทฤษฎใีหม่”

•	 พฤศจิกายน	 ๒๕๓๒	 ทรงเริ่มก่อตั้ง
มลูนธิชิยัพฒันา	ซื้อที่ใกล้วดัชยัมงคล	๑๖	ไร่	ตั้ง	
“ศนูย์บรกิารพฒันา”	 หลงัจากทรงงาน	 ๓๘	 ปี	
ทรงก�าหนด	“ทฤษฎใีหม่”	เพื่อการพฒันา

•	๔	 ธนัวาคม	๒๕๓๒	ทรงเน้นภยัของ
การท�าลายทรพัยากรธรรมชาติ

•	๔	ธนัวาคม	๒๕๓๗	พระราชปรารภครั้ง
แรกเกี่ยวกับ	 “ทฤษฎีใหม่”	 และให้ส�านัก
พระราชวังพิมพ์เอกสารแจกเพื่อให้ส่วนราชการ
ต่างๆ	ลองน�าไปขยายผลทั่วประเทศ

•	 ๔	 ธันวาคม	 ๒๕๓๘	 พระราชด�ารัส 
เพิ่มเตมิเกี่ยวกบั	“ทฤษฎใีหม่”

•	พ.ศ.	๒๕๓๙	เกดิภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ
อย่างรุนแรงในประเทศ

•	 ๔	 ธันวาคม	 ๒๕๓๙	 พระราชด�ารัส 
เกี่ยวกบั	“เศรษฐกจิพอเพยีง”

•	๔	ธนัวาคม	๒๕๔๑	พระราชด�ารสั
เกี่ยวกบั	“เศรษฐกจิพอเพยีง”	และ	“ทฤษฎี
ใหม่”

๕. การพึ่งพาตนเองและเศรษฐกิจ
พอเพยีง

“การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�า
ตามล�าดบัขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคอืความพอ
มีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ 
ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้
พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้
แล้ว จงึค่อยสร้างเสรมิความเจรญิและฐานะ
เศรษฐกจิขั้นที่สงูขึ้นโดยล�าดบัต่อไปหากมุ่ง
แต่จะทุม่เทสร้างความเจรญิยกเศรษฐกจิขึ้น
ให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผน
ปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ
และของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะ
เกดิความไม่สมดลุในเรื่องต่างๆ ขึ้น...”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	 
ณ	 หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 
วนัพฤหสับดทีี่	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๑๗

“...การช่วยเหลอืสนบัสนนุประชาชน
ในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความ
พอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็น 

82 แบบอย่างและแนวทาง
เป็นคนดีและคนเก่ง



สิ่งส�าคญัอย่างยิ่งยวด เพราะผูท้ี่มอีาชพีและ
ฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถ
สร้างความเจรญิก้าวหน้าระดบัที่สงูขึ้นต่อไป
ได้โดยแน่นอน ส่วนการถอืหลกัที่จะส่งเสรมิ
ความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามล�าดับด้วย
ความรอบคอบ ระมดัระวงัและประหยดันั้น 
ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวและ
เพื่อให้บรรลผุลส�าเรจ็ได้แน่นอนสมบรูณ์...”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์
ณ	 หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 
วนัศุกร์ที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๑๗

พระบาทสมเด็ จพระ เจ ้ าอยู ่ หั ว 
ทรงเข้าใจสภาพและสถานการณ์ของเมือง
ไทยเป็นอย่างดีทรงทราบว่าประชาชนส่วน
ใหญ่มอีาชพีเกษตร	มชีวีติอยูใ่นชนบทที่ค่อน
ข้างยากจน	 ดิ้นรนต่อสู้กับความปรวนแปร
ของสภาพดินฟ้าอากาศ	 และสมควรได้รับ
ความช่วยเหลอืเป็นอนัดบัแรก	ดงันั้นไม่ว่าจะ
เสด็จฯ	 ไปแห่งหนใดหรือพระราชทาน
พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสแก่กลุ่ม
บุคคลกลุ่มใดจะทรงเน้นการพัฒนาอาชีพให้
พอมพีอกนิให้พึ่งพาตนเองได้	ค่อยเป็นค่อย
ไปตามก�าลงั	ใช้วธิกีารที่ง่ายๆ	ไม่ต้องลงทุน
มาก	 โดยเฉพาะประชาชนในชนบทห่างไกล	

ควรจะมอีาหารหลกัดั้งเดมิให้พอเพยีงเป็นอนัดบั
แรกก่อนอนัได้แก่	ข้าว	ผกั	ปลา	ผลไม้	ต่อเมื่อ
มีอาหารพอมีพอกินแล้ว	 จึงจะส่งเสริมผลิตผล
และอาชพีอื่นๆ	ที่สูงขึ้นต่อไปตามล�าดบัเพื่อเป็น
รายได้และอาชพี

๖. สกัการบท
ปัจจบุนัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรง

บ�าเพญ็พระราชกรณยีกจิน้อยใหญ่มากกว่า	๕๔	
ปี	ด้วยพระวริยิะ	อตุสาหะ	ทรงเหนด็เหนื่อยและ
ตรากตร�าพระวรกายอย่างหนัก	 แม้ปัจจุบันก็ยัง
ทรงงานอยู่

พระองค์ได้ทรงงานเพื่อชาตแิละประชาชน
มานานกว่าข้าราชการ	นกัวชิาการ	อธบิด	ีรฐัมนตรี
และนายกรฐัมนตรคีนใด	และทรงมข้ีาราชการมา
ร่วมสนองเบื้องพระยุคลบาทเป็นจ�านวนมาก	
(ข้าราชการไทยเฉลี่ยท�างาน	๓๕	-	๔๐	ปี	นายก
รัฐมนตรี	 ๑๙	 คน	 คณะรัฐมนตรี	 ๗๗	 คณะ	
อธบิดกีรมชลประทานกว่า	๑๐	คน	อธบิดกีรม
ป่าไม้มากกว่า	 ๑๒	คน	และอธบิดกีรมวชิาการ
เกษตร	๑๓	คน)

หลังจากเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติแล้ว	
ไม่เคยทรงเข้ารับการศึกษาหรือการอบรมดูงาน
หลกัสูตรและสถาบนัใดเพิ่มเตมิอกีเลย	ไม่ว่าจะ
เป็นลงทะเบียน	 (credit)	 หรือไม่ลงทะเบียน	
(audit)	 ไม่ว่าจะเป็น	 short	 course,	 long	
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program,	 in-service	 training	 หรือ	 ฯลฯ	
เหมือนข้าราชบริพารหรือเสนาข้าราชการทั้งปวง	
แต่ทรงศึกษาองค์ความรู้ทุกแขนงด้วยพระองค์
เอง	 เป็นการศึกษาจากชีวิต	 ศึกษานอกระบบ	 
จ ากต� า ร า 	 จ าก เอกสาร 	 จ ากห ้ อ งสมุ ด	 
จากสื่อมวลชนทุกแขนง	 จากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	จากธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม	จาก
ประสบการณ์ประจ�าวนั	จากทกัษะและการด�ารง
ชีวิตของพระองค์เอง	 ทั้งนี้ด้วยพระปรีชาญาณ 
อนัล�้าเลศิ

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันจากทุกวงการ
และสังคมวิชาการทั่วไป	 ทั้งภายในและต่าง
ประเทศดว้ยความจรงิใจ	บรสิทุธิ์ใจ	มไิด้เสแสร้ง 
ไปตามกระแสว่า	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชอัจฉริยภาพ	 พระปรีชาญาณ 
อนัล�้าเลศิ	ประกอบกบัพระราชประสบการณ์อนั
ยาวนานทรงมีพระวิริยะพระอุตสาหะอย่าง
ยิ่งยวด	ท�าให้ทรงมคีวามรู้ในหลายสาขาวชิาการ
ทั้งศาสตร์และศิลป์	 จนเป็นที่น่าอัศจรรย์	 เช่น	
เกษตร	 ป่าไม้	 ชลประทาน	 ประมง	 ปศุสัตว	์
สหกรณ์	 ฝนหลวง	 พัฒนาที่ดิน	 สิ่งแวดล้อม	
มลพิษ	 การแพทย์	 การสาธารณสุข	 การศึกษา	

การพฒันา	การปกครอง	เป็นต้น	หรอืในทางศลิปะ 
ซึ่งต้องอาศัยทักษะและความพากเพียร 
เป็นอย่างสูง	 เช่น	 การวาดภาพ	 การดนตรี	 
การต่อเรือ	 การกีฬา	 เป็นต้น	 และวิชาการ
เหล่านี้มีผลงานโดยตรงที่เป ็นโครงการ 
พระราชด�าริและพระราชประสงค์ประจักษ์ 
ให้พบเห็นอยู่มากมาย	 และผลงานที่รัฐบาล
และหน ่ วยร าชก า ร รั บ ไปสนอง เบื้ อ ง 
พระยุคลบาทตามการด�าเนินงานตามปกต ิ
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศ
ชาติอีกหลายคณานับ	 ซึ่งต ่างส�านึกใน 
พระมหากรุณาธคิุณเป็นล้นพ้น

กระผมมีความยินดีที่ได ้มีโอกาส
อญัเชญิพระราชประวตัส่ิวนหนึ่ง	ซึ่งเป็นเพยีง
ส่วนน้อยมาเล่าให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบ	
หวังว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์สมตาม
วตัถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการและคงพร้อม
ที่จะด�าเนนิรอยตามเบื้องพระยุคลบาทต่อไป
ด้วยพร้อมเพรยีงกนั

ขอถวายพระพรให้ทรงพระเจรญิและ
มพีระชนมายยุิ่งยนืนาน
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๑. ผู้บรหิารและอาจารย์ ควรยดึหลกัธรรมและศลี ดงันี้
	 ๑.๑	ในการครองตน		 คุณธรรม	๔		 สจัจะ		 รกัษาความสจั	ซื่อตรง
	 	 	 	 ทมะ		 รู้จกัข่มใจ
	 	 	 	 ขนัติ		 อดทน	อดกลั้น
	 	 	 	 จาคะ		 เสยีสละ
	 ๑.๒	ในการครองตน		พรหมวหิาร	๔		 เมตตา		 ความรกัใคร่
	 	 	 	 กรุณา		 ความสงสาร
	 	 	 	 มุทติา		 ความมจีติยนิดี
	 	 	 	 อุเบกขา		ความวางเฉย

แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรม
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	 ๑.๓	ในการท�างาน		 อทิธบิาท	๔		 ฉนัทะ		 พอใจ	รกัใคร่
	 	 	 	 วริยิะ		 เพยีรประกอบ
	 	 	 	 จติตะ		 เอาใจใส่	ฝักใฝ่
	 	 	 	 วมิงัสา		 หมั่นตรติรอง
	 	 อรยิสจั	๔		 ทุกข์		 ปัญหา
	 	 	 	 สมุทยั		 ต้นเหตุ
	 	 	 	 นโิรธ		 วธิีดบั
	 	 	 	 มรรค		 ข้อปฏบิตัใิห้ถงึวธิดีบั

	 มชัฌมิา	ปฏปิทา	 	 การเดนิทางสายกลาง
	 อตตฺาหิ	อตตฺโน	นาโถ			 ตนเป็นที่พึ่งของตนเอง
	 วสิาสา	ปรฺมา	ญาติ		 	 การคุ้นเคยเป็นญาตอิย่างยิ่ง
	 รกัษาศลี	(ในกาลเทศะอนัควร)
๒. ผู้บรหิารและอาจารย์ ต้องปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างที่ดขีองบคุลากรและนสิติ
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	 ๑.๓	ในการท�างาน		 อทิธบิาท	๔		 ฉนัทะ		 พอใจ	รกัใคร่
	 	 	 	 วริยิะ		 เพยีรประกอบ
	 	 	 	 จติตะ		 เอาใจใส่	ฝักใฝ่
	 	 	 	 วมิงัสา		 หมั่นตรติรอง
	 	 อรยิสจั	๔		 ทุกข์		 ปัญหา
	 	 	 	 สมุทยั		 ต้นเหตุ
	 	 	 	 นโิรธ		 วธิีดบั
	 	 	 	 มรรค		 ข้อปฏบิตัใิห้ถงึวธิดีบั

๓. ผู้บรหิารและอาจารย์ ต้องสอนบคุลากรและนสิติให้มจีรยิธรรมและคณุธรรม
	 ๓.๑		กจิกรรมของพุทธเกษตรภายในและภายนอกสถานที่
	 ๓.๒		มหีลกัสูตรจรยิธรรมและคุณธรรม
	 ๓.๓		มชีั่วโมงธรรมะ
	 ๓.๔		น�ากรณกีารตดัสนิใจของศาลมาให้ทราบเป็นอุทาหรณ์
	 ๓.๕		เข้มงวดกบัการปฏบิตัติ่างๆ	เช่น
	 	 -	ระเบยีบวนิยั
	 	 -	การตรงต่อเวลา
	 	 -	การแต่งกาย
	 	 -	การรบัสิทธติามล�าดบัมาก่อนได้รบัก่อน	(Queue)
	 	 -	ลดอภสิทิธิ์
	 	 -	การเคารพกฎจราจร
	 	 -	การเคารพสทิธิ์ของผู้อื่น
	 	 -	มารยาทในเรื่องต่างๆ	มารยาทของสงัคม	(คู่มอืสมบตัผิู้ด)ี
	 	 -	การน�าค�าสอน	พุทธวจนะสั้นๆ	มาร่วมสอดแทรกในนทิรรศการวชิาการ
	 			 		ฯลฯ
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๔. องค์ประกอบอื่นๆ ในบรเิวณมหาวทิยาลยั
	 ๔.๑		สวนพกัผ่อน	การปลูกไม้ยนืต้นและความร่มรื่นของภูมทิศัน์
	 ๔.๒		การดนตรปีระเภทต่างๆ
	 ๔.๓		การแสดงที่ศนูย์วฒันธรรมฯ	เช่น	การละเล่นพื้นเมอืง	การแสดงต่างๆ	พพิธิภณัฑ์	เป็นต้น
	 ๔.๔		ความสวยงามและเป็นระเบยีบของสถานที่	(ประกวด)
	 ๔.๕		ความสะดวกและเป็นระเบยีบของจราจร
	 ๔.๖		การเป็นระเบยีบและสะอาดของร้านอาหารและร้านค้า
	 ๔.๗		การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพตดิ
	 ๔.๘		การจดัท�าหอจดหมายเหตุและหอเกยีรตยิศ
๕. ลดความรนุแรงของการลงโทษนสิติลง เน้นมาตรการป้องกนัในระยะแรกมา
๖. จรรยาบรรณแห่งวชิาชพีอาจารย์และของบณัฑติทกุอาชพี
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อขอบพระคุณที่นายกสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย	 ให้เกียรติเชิญมาเป็น 
	 ประธานเปิดการประชุมวชิาการ	เรื่อง	“เยาวชนไทย หวัใจของชาต”ิ	บรรยายพเิศษในเช้าวนันี้	
ต้องเตรยีมตวัพอสมควรโดยอาศยัข้อมูลจากทางสงัคมและสื่อต่างๆ	ประกอบกบัจากประสบการณ์
 ๑. ความส�าคญั	เยาวชนในวนันี้	คอืผูใ้หญ่ในวนัข้างหน้า	และผูใ้หญ่ในวนันี้	คอืเยาวชนในอดตี	
เมื่อวนัเสาร์ที่	๔	ธนัวาคม	๒๕๔๙	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัได้พระราชทานกระแสพระราชปรารภ 
แก่บุคคลที่เข้าเฝ้าฯ	ถวายพระพร	ณ	ศาลาดุสดิาลยั	สวนจติรลดา	ทรงพระกรุณาพระราชทานความ
ห่วงใยแก่ปัญหาของเยาวชนใน	๒	เรื่องใหญ่	คอื

๑.๑	การฟังเสยีงดงัเกนิพกิัด	ท�าให้อนัตรายแก่หู	อาจจะท�าให้หูพกิารในอนาคต	และอาจท�าให้
ปอดทะลุได้เหมาะส�าหรบัเล่นกลางแจ้ง	กลางทุ่ง	หนงักลางแปลง	จงึจ�าเป็นต้องเปิดให้ดงัที่สุด	เพื่อให้
ได้ยนิข้ามทุ่ง	อวดและประชาสมัพนัธ์ให้เพื่อนบ้านที่อยู่ไกลๆ	ได้ยนิ

ข

เยาวชนไทย หัวใจของชาติ
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วงดนตรีประเภทแจ๊ส	 และ 
ลกูทุง่	ที่เล่นกลางทุง่หรอืกลางแจ้งหรอื 
ในห้องที่นิยมเล่นให้เสียงดังที่สุด 
มิฉะนั้นคนเล่นจะไม่มัน	 ลูกค้าจะไม่
ถงึใจ

นอกจากนี้	 ตามงานเลี้ยงใน
โรงแรมใหญ่	 จะต้องหันล�าโพงเข้าสู่
แขก	โดยเฉพาะโต๊ะวไีอพี	จนพูดคุย
กันไม่ได้ยิน	 ต้องนั่งหน้างอเข้าใส่กัน	
แม้แต่วง	 Electone	 หรอื	 Karaoke	
ก็นิยมเปิดแสบแก้วหูพอๆ	 กัน	 ใน	

Night	club	และ	Discotheque	ส่วนใหญ่กน็ยิมเปิดเครื่องเสยีงดงัสุดเสยีงเช่นเดยีวกนั	และด้วย
เหตุผลเดยีวกนั	 แม้แต่วงดนตรปีี่พาทย์ไทยกไ็ม่เว้น	 ปัจจุบนัต้องเล่นผ่านเครื่องขยายเสยีงให้ดงัข้าม
ทุ่งเช่นกนั

๑.๒	บุหรี่	 เป็นสิ่งที่ทั่วโลกทราบกนัดวี่ามอีนัตรายแก่สุขภาพของผู้ที่สูบ	 ท�าให้เป็นสาเหตุของ
โรคเกี่ยวกบัระบบหายใจ	มะเรง็ปอด	ถงึแก่พกิารและเสยีชวีติปีละมากๆ	รฐัต้องเสยีค่ารกัษาพยาบาล
ผู้ป่วยปีละไม่ต�่ากว่า	๒๔๐	ล้านบาท	ปัจจุบนั	(๒๕๓๔)	คนไทยสูบบุหรี่กว่า	๑๐	ล้านคน	พระองค์เคย
ทรงสูบพระโอสถ	(ยาสูบ)	แต่ปัจจุบนัได้เลกิแล้ว

ปัญหาส�าคญั	คอื	ยาสูบเป็นพชืที่ท�ารายได้ให้แก่รฐัมากกว่าร้อยละ	๕	หรอืประมาณปีละกว่า	
๔	หมื่นล้านบาท	และเป็นอาชพีและรายได้ของเกษตรกรจ�านวนหนึ่ง	ดงันั้นการห้ามจ�าหน่ายและห้าม
ผลิตอย่างเด็ดขาดทันทีคงท�าไม่ได้เพราะนอกจากกระทบรายได้ส่วนหนึ่งของประเทศแล้ว	 ยังท�าให้
ปรมิาณน�าเข้าบุหรี่ผดิกฎหมายเพิ่มขึ้น	ปัจจุบนัจงึท�าได้เพยีงเพิ่มภาษบีุหรี่	ห้ามการสูบบุหรี่ในสถานที่
สาธารณะ	 สถานที่ราชการ	 ร้านอาหาร	 และห้ามการโฆษณา	 รวมทั้งมาตรการปกป้องเดก็และผู้หญงิ 
ไม่ให้มกีารสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น	ทั้ง	๒	เรื่องนี้เป็นสิ่งที่รฐับาล	และพสกนกิรจะต้องช่วยกนัรบัใส่เกล้าฯ	
และช่วยกนัด�าเนนิการแก้ไขสนองพระราชปรารภดงักล่าวโดยพร้อมเพรยีงกนั

90 แบบอย่างและแนวทาง
เป็นคนดีและคนเก่ง



๒. ปัญหาของเยาวชนในปัจจุบัน เป็นปัญหา	 “ร้อยแปดพันเก้า”	 หรือพอๆ	 กับปัญหา 
การ	“คอร์รปัชนั” หรอื	“ฉ้อราษฎร์บงัหลวง”	มูลนธิปิระเทศไทยใสสะอาดขององคมนตรแีละรฐับุรุษ	
พลเอก	เปรม	ตณิสูลานนท์	ได้วเิคราะห์ปัญหาของเยาวชนในรูปของกิ่งก้านของต้นจามจุรี	ปรากฏว่า
มมีากกว่าพนัปัญหา	ปัจจบุนัในรอบปีที่ผ่านมา	มสีมาคมและกลุม่บคุคลจ�านวนมากได้จดัประชมุสมัมนากนั
แสดงความห่วงใยปัญหาของเยาวชน	เช่น

๒.๑	มูลนธิริฐับุรุษ	ประชุมอภปิรายวชิาการเรื่อง	 “พฒันาเดก็ พฒันาสงัคม”	 เมื่อวนัที่	๓๐	
มถิุนายน	๒๕๔๖	และเรื่อง	“เมอืงไทยที่ข้าพเจ้าห่วงใย”	ในวาระครบรอบ	๓๐	ปี	ของมหาวทิยาลยั
พายพั	จงัหวดัเชยีงใหม่	เมื่อวนัที่	๙	ตุลาคม	๒๕๔๗

๒.๒	 ส�านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ	 (สสส.)	 ได้ส�ารวจนกัเรยีน	 นกัศกึษา	
ระดบัมธัยมตอนต้นทั่วประเทศ	ระหว่างวนัที่	๗	เมษายน	-	๑๗	พฤศจกิายน	๒๕๔๗	พบว่าร้อยละ	
๗๑.๔	มปัีญหาไม่ต�่ากว่า	๑	ปัญหา	จาก	๙	ปัญหา	คอื	๑)	ดื่มแอลกอฮอล์	๒)	ทะเลาะววิาท	๓)	ใช้จ่าย 
ฟุ่มเฟือย	๔)	เที่ยวสถานบนัเทงิ	๕)	มเีพศสมัพนัธ์	๖)	เล่นการพนนั	๗)	สูบบุหรี่	๘)ใช้ยาเสพตดิ	และ	
๙)	คดิฆ่าตวัตาย

๒.๓	ส�านกังานระบาดวทิยาของกระทรวงสาธารณสุข	เสนอรายงานปี	๒๕๔๑	-	๒๕๔๕	พบว่า
มกีารฆ่าตวัตายของเดก็เพิ่มขึ้น	โดยเฉพาะผู้ที่มอีายุต�่ากว่า	๑๕	ปี	ผูกคอตาย	กนิยาฆ่าหญ้า	สาเหตุ
เกดิจากการขยายตวัของสงัคมการให้เงนิแทนการเอาใจใส่ดูแลลูก	การตามใจมากเกนิไป	เป็นต้น

๒.๔	 มูลนธิสิถาบนัครอบครวั	 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์	 จดังาน	 
“วันรักษาพรหมจรรย์	 ครั้งที่	 ๔”	 พบว่าเด็กช่วงมัธยม	 ๒	 เทอม	 ๒	 เริ่มใจแตก	 (เสียพรหมจรรย์)	 
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มากขึ้น	มกีารแจกแหวน	“Purity	Day	05”	หวัข้องาน
ชื่อ	“รวมพลงัอดเปรี้ยวไว้กนิหวาน”	มผีูเ้ข้าร่วมงานถงึ	
๕๐๐	 คน	 พบว่าวัยรุ่นชายหันมามีเพศสัมพันธ์กับ 
เพื่อนหญงิมากกว่ากบัหญงิและชายขายบรกิาร	เพราะ
ไม่เสี่ยงกบัเป็นโรคเอดส์	และไม่เสยีเงนิ	มนีกัเรยีนหญงิ 
บางคนหยบิแหวนไปถงึ	๒	วง	อ้างว่าเอาไปฝากเพื่อน

๒.๕	 การสัมมนาเรื่อง	 “พัฒนาขบวนการเลิก
บริโภคยาสูบให้เข้มแข็ง”	 ของชมรมบุหรี่กับสุขภาพ	
เมื่อวนัที่	๑	กมุภาพนัธ์	๒๕๔๘	โดยพระเจ้าวรวงศเ์ธอ	
พระองค์เจ้าโสมสวล	ีพระวรราชาทนิดัดามาต	ุทรงเป็น
องค์ประธานเปิดการสมัมนา

๒.๖	ผู้อ�านวยการส�านกัส่งเสรมิสวสัดกิารและพทิกัษ์เยาวชน	ออกตวัเมื่อวนัที่	๑๔	กุมภาพนัธ์	
๒๕๔๘	ว่าเดก็มปัีญหาประพฤตติวัไม่เหมาะสม	มน้ีอยเพยีง	๖๐,๐๐๐	คน	เทยีบกบัเยาวชน	๒๓	ล้านคน	 
และเป็นเพราะการชี้น�าของผู้ใหญ่ในวงสงัคม

๒.๗	การส�ารวจความคดิเหน็ของ	ABAC	Poll	พบว่าเยาวชนในกรุงเทพฯ	ประมาณ	๑	ล้าน	
๑	แสนคน	ตกลงมเีพศสมัพนัธ์ในวนั	Valentine	๑๕	-	๒๔%	หรอืประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	คน	มากกว่า	
๔๐๐,๐๐๐	คน	มเีพศสมัพนัธ์แบบ	Swinging	(เปลี่ยนคูม่ากกว่า	๒	คน)	มากกว่า	๒๐%	หรอืประมาณ	
๒๐๐,๐๐๐	คน	คดิว่าการจูบในสถานที่สาธารณะไม่ผดิ

๒.๘	รฐัมนตรช่ีวยมหาดไทย	นายประชา	มาลนีนท์	ออกหนงัสอืจดัระเบยีบสงัคม	เล่มที่	๓
๒.๙	คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร	 อยากให้ท�าการวจิยัหาข้อมูลเหตุและวธิแีก้ไข	 (ปัญหา

ของเยาวชน)	มากกว่าการส�ารวจ
๒.๑๐	มกีารสมัมนา	เมื่อวนัที่	๒๔	กุมภาพนัธ์	๒๕๔๘	สรุปผลว่าเป็นเพราะ	IQ	ของเดก็ต�่าลง

เพราะเดก็เข้าอนุบาลเรว็เกนิไป	ห่างพ่อแม่	และขาดอาหารไอโอดนี
สรุปแล้ว	ปัจจุบนัมหีลายหน่วยงาน	หลายสมาคม	มูลนธิิ	ชมรม	และกรรมการหลายคณะ	เหน็

ปัญหาและห่วงเยาวชน	 แต่มีปัญหารอบด้านมากมายเหลือเกิน	 แต่เมื่อทราบกันแล้วจะด�าเนินการ 
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อย่างใด	 แก้ไขอย่างใด	 ป้องกนัอย่างใด	 ใครจะเป็นผู้รบัผดิชอบ	 ใครจะเป็นผู้ปฏบิตั	ิ ยงัเป็นค�าถาม 
ที่ยงัไม่มคี�าตอบสมัมนาในวนันี้กเ็ช่นเดยีวกนั	เมื่อเราทราบจะด�าเนนิการอย่างใดบ้าง

๓. อปุนสิยัและพฤตกิรรมของเยาวชน	ขึ้นอยู่กบัปัจจยั	๒	ประการ
๓.๑ พนัธกุรรม	(Genetic)	หรอืกรรมพนัธุ์	(Heredity)	เป็นปัจจยัที่เป็นธรรมชาตขิองมนุษย์	

และสิ่งมชีวีติทุกอย่างที่ทุกคนไม่มทีางเลอืก	 แต่ละคนจะรบัถ่ายทอดสารพนัธุกรรมมาจากพ่อ	 แม่	 ปู่	
ย่า	ตา	ยาย	มาฝ่ายละครึ่งลกัษณะต่างๆ	ทั้งทางกายภาพ	เช่น	ความสูง-ต�่าของร่างกาย	ความขาว-ด�า
ของผวิพรรณ	และลกัษณะบางอย่างทางคุณภาพ	เช่น	ความดี	ความเลว	ความเก่ง	ความโง่	ปัจจุบนั
มนุษย์ยังไม่สามารถปฏิเสธหรือเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมได้	 แต่อาจท�ากับสัตว์และพืชได้	 ส�าหรับ
มนษุย์อาจจะท�าได้ในอนาคต	ดงันั้นลกูหลานเหลนจงึอาจจะมลีกัษณะเหมอืนพ่อแม่ปูย่่าตายายได้	โดย
เฉพาะความด	ีความเลว	ความเก่ง	ความไม่เก่ง	เป็นต้น	แต่การท�าให้สขุภาพใจด	ีเช่น	การได้รบัอากาศดี	 
อนามัยที่ดี	 อาหารที่สมบูรณ์	 หรือแร่ธาตุบางอย่าง	 เช่น	 ไอโอดีน	 อาจท�าให้ลักษณะทางพันธุกรรม
แสดงออกในทางที่ดกีว่าที่ควรจะเป็นได้บ้าง

๓.๒ สิ่งแวดล้อม	(Environments)	เป็นสิ่งที่ควบคุมก�ากบัอุปนสิยัและพฤตกิรรมของเยาวชน
ได้มากมสี่วนท�าให้เยาวชนเป็นคนด	ีคนเลวได้	คนที่มพี่อแม่เป็นดี	แต่ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี	อาจ
กลายเป็นคนเลวได้	และในทางตรงกนัข้ามคนที่พ่อแม่เป็นคนไม่ดี	ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี	อาจเป็น
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เยาวชนที่ดไีด้	สิ่งแวดล้อมของเยาวชนอาจแบ่งออกได้เป็น	๒	กลุ่มใหญ่ดงันี้	คอื	“สิ่งที่มชีวีติ”	 เช่น	
พ่อแม่	ปู่ย่า	ตายาย	คนเลี้ยง	ครู	อาจารย์	เพื่อนร่วมเรยีน	เป็นต้น	อกีกลุ่มคอื	“สิ่งไม่มชีวีติ”	เช่น	ที่
ตั้งของบ้าน	โรงเรยีน	สภาพของสงัคม	เศรษฐกจิ	ปัจจยั	๔	และสภาพดนิฟ้าอากาศ	เป็นต้น	สิ่งแวดล้อม
อาจแบ่งได้ในช่วงอายุดงันี้

	 ๓.๒.๑	ครอบครวั	อายชุ่วง	๑	-	๕	ปี	ครอบครวัมคีวามส�าคญัมาก	ส่วนมากใกล้แม่มากกว่า
พ่อ	ครอบครวัอบอุ่นหรอืร้าวฉาน	เมื่อพ่อแม่ท�างาน	เดก็จะใกล้คนเลี้ยง	ปู่ย่า	ตายาย	มากกว่าพ่อแม่	
พ่อแม่ที่กนิเหล้าสูบบุหรี่	ทะเลาะกนั	เล่นการพนนั	ฐานะทางเศรษฐกจิไม่ดี	บ้านคบัแคบ	แออดั	เพื่อน
บ้านไม่ด	ีการขาดแคลนปัจจยั	๔	โดยเฉพาะอาหารจะมผีลโดยตรงแก่เดก็

	 ๓.๒.๒	 โรงเรยีน	อายุช่วง	๕	 -	๑๘	ปี	 โรงเรยีนเริ่มมอีทิธพิลต่อความประพฤตขิองเดก็	
เช่น	 ความใกล้ไกลของโรงเรยีน	 วธิกีารเดนิทาง	 เดนิ	 รถเมล์	 รถส่วนตวั	 ถบีจกัรยาน	คุณภาพของ
โรงเรยีนของครูอาจารย์	ของหลกัสูตร	พฤตกิรรมของเพื่อน	ประเภทของโรงเรยีนของรฐัของราษฎร์

	 จากการส�ารวจเดก็มธัยม	๒	เทอม	๒	เริ่มใจแตก	วยั	Teen	๑๒	-	๑๖	ปี	เป็นช่วงที่เป็น
เดก็กไ็ม่ใช่ผู้ใหญ่กไ็ม่เชงิ	เป็นช่วงที่ควรให้ความสนใจเป็นพเิศษ

	 ๓.๒.๓	อดุมศกึษา	ค่อนข้างส�าคญัมากเช่นกนั	เพราะเปลี่ยนสภาพจากการศกึษาในโรงเรยีน
ที่ค่อนข้างมวีนิยั	มข้ีอบงัคบั	ครูดแูลโดยใกล้ชดิ	มาสู่ระบบการศกึษาที่ค่อนข้างอสิรเสร	ีปกครองตนเอง
บางคนออกจากบ้านมาอยู่หอพกั

	 	 -	 สภาพทางเศรษฐกจิของสถานศกึษาแตกต่างกนั	 มหาวทิยาลยัของรฐั	 หน่วยกติถูก
ต้องสอบคดัเลอืกเข้ามหาวทิยาลยัเอกชนมมีาก	หลายแห่งมชีื่อเสยีง	ค่าหน่วยกติแพง	กฬีามหาวทิยาลยั	
มหาวทิยาลยัแห่งรฐัมโีอกาสชนะเลศิยากขึ้น	เพราะไม่มทีนุให้นกักฬีาชาติ	นกักฬีาเก่ง	กึ่งอาชพีมาเรยีน
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	 	 -	มหาวทิยาลยับางแห่งสถานที่เรยีนจ�ากดั	ต้องหมุนเวยีนกนัใช้ห้อง	ท�าให้นกัศกึษามี
เวลาว่างมาก	หรอืเรยีนภาคค�่า

	 	 -	 รอบๆ	 มหาวทิยาลยั	 จะมหีอพกัชนดิต่างๆ	 บางแห่งอยู่ปะปนกนั	 มกัไม่มรีะเบยีบ 
ร้านค้าไม่มรีะเบยีบ	ขายของมนึเมา	ม	ีKaraoke	Discotheque	บรกิารทางเพศ	ค่าที่พกัของหอที่อยู่
รอบมหาวทิยาลยัในเมอืงจะแพงกว่าหอพกัที่อยู่รอบมหาวทิยาลยันอกเมอืง

	 	 -	 การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ	 มีแนวโน้มที่ท�าให้ราคาหน่วยกิตสูงขึ้น
หน้าเลอืดขึ้น	ทุกอย่างมมีูลค่า	ค่าสถานที่	ค่าจอดรถ	ค่าความรู้ที่ให้

	 	 -	หลกัสูตรพเิศษ		ข้อด	ี	 คนท�างานแล้ว	 ท�างานในภูมิภาค	 มีโอกาสเรียนได้รับ 
	 	 	 	 	 ปรญิญาโท-เอก	อาจารย์มีรายได้เพิ่มขึ้น

   ข้อเสยี	 คุณภาพหลกัสูตรอาจด้อยลง	ค่าใช้จ่ายสูง
	 	 -	ตวัอย่างของผู้บรหิารบ้านเมอืง	ข่าวจากสื่อต่างๆ	ท�าให้นกัศกึษาเลยีนแบบที่ไม่ดแีละ

ค่านยิมที่ไม่ถูกต้อง
	 	 -	ต้องระมดัระวงัยาเสพตดิ	สุราเมรยั	บุหรี่	การพนนั	เพศสมัพนัธ์	มหาวทิยาลยัจ�าเป็น

ต้องเน้นสิ่งแวดล้อมที่ดี	 ตัวอย่างที่ดี	 ค่านิยมที่ถูกต้อง	 การบริหารงานที่ถูกต้อง	 กระจายอ�านาจ	 
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การรกัษาระเบยีบวนิยั	บรเิวณมหาวทิยาลยัต้องเป็นระเบยีบ	สวยงาม	ร่มรื่น	ปราศจากมลพษิและน�้าเสยี	 
การจราจรที่ไม่แออดั	มดีนตร	ีศาสนา	การบรรยายวชิาการ	หลกัสูตรเน้นจรยิธรรม	คุณธรรม	และศลี
ธรรมสอดแทรกไปด้วย

	 	 -	 ป้องกันการทุจริต	 การรับจ้างเขียนวิทยานิพนธ์	 ลอกวิทยานิพนธ์	 และการซื้อ 
ปรญิญาปลอม

	 ๓.๒.๔	สถานที่ท�างาน	เมื่อออกไปท�างานให้เน้นการรกัษาชื่อเสยีงของมหาวทิยาลยั
	 ๓.๒.๕		การศกึษานอกโรงเรยีนและสถานศกึษา	เนน้ให้บณัฑติทกุคนเข้าใจ	ไมใ่ช่เรยีนเพื่อ

แค่รบัปรญิญา	เพื่อมงีานท�า	ให้เกยีรตคินที่ท�างานส่วนตวัทุกประเภท	ไม่ใช่คนตกงาน
๔. ตวัอย่างของปัญหาบางข้อ ที่มอีทิธพิลต่อคณุภาพของเยาวชน
๔.๑	ปญัหาการฉ้อราษฎร์บงัหลวง	ที่มอีย่างชดัเจนในระบบราชการต้องแกไ้ข	โดยเนน้การสอน

และยกตวัอย่างของบุคคลที่ซื่อสตัย์สุจรติ	และยกตวัอย่างของผู้ที่ได้รบัโทษจากการทุจริต
๔.๒	สื่อ	ในอดตีเน้นหนงัสอื	ผู้ใหญ่	ครู	จะห้ามเดก็อ่านนยิายประโลมโลก	ปัจจุบนัวทิยาการ

ของสื่อก้าวหน้าไปมาก	 รวดเร็ว	 เปลี่ยนแปลงทุกเดือนติดต่อจากทุกมุมโลก	 ส่งผ่านดาวเทียม	 สาย
เคเบลิ	มเีทคโนโลยสีารสนเทศหลายประเภท	เช่น	โทรทศัน์	วทิยุ	FM	AM	ของรฐั	ของเอกชน	ชุมชน	
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เครื่องบนัทกึเสยีง	(แถบเสยีง,	CD)	วดีทิศัน์	(VCD	DVD)	Vedio	game	คอมพวิเตอร์	อนิเทอร์เนต็	
Website	 โทรศัพท์มือถือ	 ติดต่อข้อความได้ถ่ายรูปได้	 หนังสือพิมพ์	 วารสาร	 สื่อเหล่านี้ล้วนแต่ 
ราคาถูก	ซื้อหาง่าย	เช่าง่าย	ท�าให้ข่าว	ภาพนิ่ง	ภาพเคลื่อนไหวเสยีงทั้งดแีละไม่ดี	ถ่ายทอดไปได้ง่าย
รวดเร็ว	 ควบคุมยาก	 เยาวชนในชุมชนเมืองมีโอกาสรับสื่อดีและเลวได้ง่ายกว่าเด็กชนบท	 เยาวชน 
ที่เป็นลูกคนรวยมโีอกาสได้รบัสื่อดแีละเลวได้ง่ายกว่าลูกคนจน	ปัจจุบนัตวัอย่างที่ไม่ดแีละเหน็ได้ง่าย
มากจากโทรทศัน์	เช่น	ค�าพูดที่ไม่ด	ีผู้บรหิารประเทศ	และนกัการเมอืง

๔.๓	วนิยั	จ�าเป็นมากส�าหรบัมนษุย์ที่อยูร่วมกนัเป็นกลุม่	แต่คนไทยคอ่นข้างวนิยัหยอ่น	เพราะ
มกัพูดว่าไม่เคยเป็นเมอืงขึ้นฝรั่ง	ท�าได้ตามใจ	คอืไทยแท้

	 -	พระสอนว่า	คนไม่มวีนิยั	เหมอืนควายเปลี่ยว	ตาบอด	หวงอ�านาจ
	 -	ทหารและต�ารวจ	ถอืกนัว่าหากหน่วยใดไม่มวีนิยั	ถอืเป็นกองโจร
	 -	ประชาชนทั่วไป	ควรมวีนิยัสายกลาง	ปรบัปรุงได้ด้วยความรอบคอบ
	 ตวัอย่างปัจจุบนั	
	 	 -	การไม่ตรงต่อเวลาในกรุงเทพฯ	มกัอ้างว่ารถตดิ
	 	 -	ผู้ใหญ่บางคนมาสายให้คนส่วนใหญ่รอเพื่อแสดงอ�านาจ
	 	 -	ครู	อาจารย์	ไม่ตรงต่อเวลาในการเข้าสอนและเลกิสอน
	 	 -	ระบบการใช้อภสิทิธิ์	เป็นการชี้การด้อยพฒันา	เช่น	การใช้รถยนต์ราชการเข้าใน 

	 	 	 		ที่หวงห้าม	การเบ่งเข้าที่หวงห้าม	เป็นต้น
	 	 -	การไม่รอล�าดบัก่อนหลงั	(Queue)	เช่น	ขึ้นรถไฟฟ้า	ขึ้นรถเมล์	ตดิต่อราชการ 

	 	 	 		เข้าซื้อของ	เป็นต้น
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	 	 -	การฝากลูกเข้าเรยีน	ฝากคนเข้าท�างาน
	 	 -	การไม่รบัผดิเมื่อท�าผดิ
	 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไทยควรแก้ไข	ผู้ใหญ่ควรสอนเดก็ให้ปฏบิตัถิกูต้อง	โดยท�าเป็นตวัอย่าง
๔.๔	การบรหิารจดัการไม่ดี
พ่อ	แม่	ผู้ใหญ่	คร	ูอาจารย์	ผูบ้รหิารต้องปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างที่ด	ีสร้างค่านยิมที่ด	ีมคีณุธรรม	

ศลีธรรม	โดยเฉพาะผูใ้หญ่	ผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	นกัการเมอืง	ที่ออกรายการโทรทศัน์หรอืสื่อต่างๆ	เช่น 
	 	 -	แสดงนสิยัที่ไม่ดี	อวดเก่ง	พูดไม่สุภาพ	อวดตวั	ไม่ถ่อมตวั

	 -	กล่าวค�าไม่สุภาพ	เช่น	ไอ้ควาย	ไอ้หน้าตี๋	ไอ้หูกาง	ดูถูกเหยยีดหยามคนอื่น
	 -		พูดภาษาไทยไม่ชดั	เช่น	ตวักล�้า	ร.เรอื	(ปับปุง	เปี่ยนแปง	โลงเลยีน)
	 -	ค่านิยมที่ผิด	 เช่น	 รัฐมนตรีซื้อรถยนต์คันละ	 ๒๐	 ล้าน	 มีรถยนต์หลายคัน	 มีบ้าน 

	 	 		หลายหลงัทั้งในไทยและต่างประเทศ
	 -	ภรรยานายกรฐัมนตรที�าธรุกจิได้	มเีงนิเดอืนจ่ายให้	ส.ส.	 ได้	มเีงนิซื้อที่	๗๐๐	 ล้านบาท 

	 	 -		ท�าไมรฐัมนตร	ีและบางคนท�าธุรกจิได้
	 -		นายกรฐัมนตรที�าไมจงึรวยมากและรวยเรว็	ท�าไมคนใช้จงึรวยหุ้นด้วย
	 -		ท�าไมรฐับาลจงึจดังานสงกรานต์ถงึ	๔๐	ล้านบาท
	 -		ท�าไมกรุงเทพฯ	จงึต้องเป็นเมอืงแฟชั่น
	 -		เศรษฐกจิด	ีท�าไมจงึมปีัญหาอาชญากรรมมาก	จี้	ปล้น	ข่มขนื	มาก
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	 -	ท� า ไมคนจึ งต ้องไปนอนพักแรมที่ 
	 	 	 สนามหลวง	 คนจนยังไปออกข่าวที่ 
	 	 	 โทรทศัน์ช่อง	๗	สี	ทุกวนั

	 -	ท�าไมจึงมีนักเรียนทุนหวยกลับมาจะ 
	 	 	 ฉลองรุ่นกันอย่างไร	 รัฐบาลเอาเงินจาก 
	 	 	 หวยบนดนิไปท�าอะไร

	 -	ท�าไมจงึมกีารซื้อหุ้นสื่อ	 (นสพ.	 โทรทศัน์)	 
	 	 	 ถอนโฆษณา	 ถอดบรรณาธิการ	 แกล้ง 
	 	 	 ฟ้องร้องสื่อ

	 -	ข่าวสารบางอย่าง	 ท�าไมจงึโดนห้ามออก 
	 	 	 รายการ	เช่น	ข่าวเกษตรกรมานอนหน้า 
	 	 	 กระทรวงเกษตรฯ	 ข ่าวทุจริตล�าไย	 
	 	 	 ข้าว	มนัส�าปะหลงั	คลองด่าน	ค่าโง่ทางด่วน	เป็นต้น

	 		ฯลฯ
๔.๕	ขาดน�้าใจนกักฬีา
	 -	 มีการทะเลาะวิวาท	 ขาดความสามัคคี	 ขาดการให้อภัย	 ขาดการปกครอง	 ขาดความ 

     เมตตา	กรุณา
	 -	 เราส่งเสรมิกฬีาพอหรอืยงั	 สนามกฬีาในท้องถิ่นมพีอหรอืไม่	 เราส่งเสรมิให้เยาวชนของ

เรามใีจนกักฬีาบ้างหรอืเปล่า
๔.๖	อบายมุข	๖	มกีารป้องกนัเยาวชนให้ห่างอบายมุข	๖	 เพยีงใด	กล่าวคอื	๑)	นกัเลงสุรา	 

๒)	การพนนั	๓)	นกัเลงผู้หญงิ	๔)	เที่ยวกลางคนื	๕)	เที่ยวดูการละเล่น	๖)	คบเพื่อนชั่ว
รฐับาลยงัส่งเสรมิและสนบัสนุนอบายมุข
	 ๑.	บุหรี่	เหล้า	ยงัเป็นภาษหีลกัของรฐับาล	เกบ็ภาษตีามมูลค่า	คนจงึกลบัมาดื่มเหล้าและ

เบียร์ที่ราคาถูกเพิ่มขึ้น	 (ควรเก็บตามเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์)	 ค่านิยมงานเลี้ยง	 และการแสดงความ
ยนิดขีองงานสงัคมยงัดื่มเหล้าเบยีร์
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	 ๒.	การพนนั	รฐับาลยงัเป็นเจ้าของสลากกนิแบ่ง	หวยใต้ดนิ
	 ๓.	สถานบนัเทงิ	รฐับาลยงัถอืว่าจ�าเป็นต่อระบบเศรษฐกจิ	(Discotheque,	บาร์,	Night	

club)	แต่เป็นทางน�าเยาวชนไปสู่การเที่ยวกลางคนื	คบคนชั่ว	นกัเลงสุรา	เสพยาเสพตดิ	นกัเลงผู้หญงิ	
(เพศสมัพนัธ์ก่อนวยั)	ตดิโรค	ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย	ทะเลาะววิาท

๕. ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
๕.๑	จดัล�าดบัความส�าคญัของปัญหา	เลอืกแก้ตามล�าดบัก�าลงัคนและงบประมาณ
๕.๒	กระทรวงที่รบัผดิชอบ	:
	 แกนประสานงาน		 กระทรวงพฒันาสงัคมและทรพัยากรมนุษย์
	 คณะท�างาน		 	 กระทรวงสาธารณสุข
	 คณะท�างาน		 	 กระทรวงศกึษาธกิาร
	 คณะท�างาน	 	 กระทรวงมหาดไทย
	 แนวทาง	:		 	 ร่างแผนแม่บท	ยุทธศาสตร์	แผนประสานงาน	และแผนปฏบิตั ิ

	 	 	 	 	 งาน	ยดึหลกัอรยิสจั	๔	ทุกข์	สมุทยั	(เหตุ)	นโิรธ	(ทางดบั)		
	 	 	 	 	 มรรค	(การปฏบิตัใิห้พ้น)

	 เงื่อนไขส�าคญั	:			 รฐัมนตรวี่าการต้องเป็นคนเก่ง	คนดี	คนฉลาด	ขยนั	สะอาด	 
	 	 	 	 	 ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	 ครอบครัวไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
	 	 	 	 	 ท�างานแบบบูรณาการ	ฟังเสยีงประชามต	ิกล้าชี้แจงความจรงิ 
	 	 	 	 	 กบัประชาชน

๕.๓	 ทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานต้องร่วมรับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานด้วย	 โดยเฉพาะ
ต�ารวจแห่งชาติ	การท่องเที่ยวและการกฬีา	กระทรวงวฒันธรรม	กระทรวงพาณชิย์	กระทรวงกลาโหม
ประชาชนทุกคน	ทุกหมู่	ทุกเหล่า	ต้องท�าหน้าที่ให้ดทีี่สุด	เพราะมสี่วนเกี่ยวข้องไม่มากกน็้อยยดึหลกั
พระพุทธศาสนา	 ๑)	 ไม่ประพฤติชั่ว	 ๒)	 ท�าแต่ความดี	 ๓)	 ท�าจิตใจให้ผ่องใส	 เชื่อในกฎแห่งกรรม	 
ท�าดไีด้ด	ีท�าชั่วได้ชั่ว	เหน็ผลในชาตนิี้

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจ	สวสัดี
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๑. ค�าน�า 
	 ขอขอบคุณมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 (บ.ว.ท.)	 และ
สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย	 ที่ให้เกียรติและไว้วางใจกระผมมาอภิปรายในหัวข้อที่ส�าคัญ 
ในเช้าวนันี้	ซึ่งผมมคีวามเหน็ว่าการก�าหนดคณุสมบตัขิอง	“ข้าราชการไทยที่พงึประสงค์”	นั้น	เป็นสิ่งที่ 
ท�าได้ง่าย	 แต่การที่จะหาวิธีหรือมาตรการให้ข้าราชการไทยมีคุณสมบัติดังกล่าว	 ท�าได้ค่อนข้างยาก 
ในสถานการณ์ปัจจุบนั
๒. คณุสมบตัขิอง “ข้าราชการไทยที่พงึประสงค์”

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	ผู้ทรงไว้ซึ่งทศพธิราชธรรมและพระมหากรุณาธคิุณอนัประเสรฐิ	
ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน	 เนื่องในโอกาส 
วนัข้าราชการพลเรอืน	๑	เมษายน	ทกุปี	เป็นเวลาตดิต่อกนัมาไม่ต�่ากว่า	๑๘	ปี	และเป็นพระบรมราโชวาท
ที่มีคุณค่าล�้าเลิศที่ข้าราชการทุกคนควรน้อมเหนือเกล้าฯ	 เพื่อเป็นแนวทางในการด�ารงชีวิตและปฏิบัติ
งานตลอดเวลา

ค่านิยมสังคมไทยที่พึงปรารถนา : 
ข้าราชการไทยที่พึงประสงค์
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เพื่อเป็นสิริมงคลของท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน	 ผมขออัญเชิญประมวลกระแสพระราชด�ารัส 
ดงักล่าวบางประเดน็มากล่าว	ณ	ที่นี้	คอื	:	“ข้าราชการทกุคนต้องม”ี

ความซื่อสตัย์สุจรติ	 	 ความละอายเกรงกลวัต่อบาป
ความกตญัญูกตเวท	ี 	 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ศลีธรรมและจรรยา	 	 การประหยดัอดออม
ความสามคัค	ี 	 ความอดทนอดกลั้น
ความเมตตากรุณา	 	 ความมสีมัมาคารวะ	นอบน้อมถ่อมตวั
ความขยนัหมั่นเพยีร		 การใฝ่รู้ใฝ่เรยีน	ฯลฯ”
นอกจากนี้ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน	 (ก.พ.)	 ได้ออกพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนมาเป็นเวลาช้านานแล้ว	 และหลงัสดุ
ได้ออกข้อบงัคบั	ก.พ.	ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
พลเรอืนไว้เมื่อวนัที่	๑๙	กมุภาพนัธ์	๒๕๓๗	เพื่อให้เป็น
หลกัในการประพฤตปิฏบิตัตินเป็นข้าราชการพลเรอืนให้
มคีวามประพฤตทิี่ด	ีส�านกึในหน้าที่	ปฏบิตัหิน้าที่ราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	 เพื่อให้
ข้าราชการไทยเป็นที่พึงประสงค์ของประชาชนตลอดไป	
แต่กน็่าเสยีใจว่ายงัมขี้าราชการบางส่วนที่ไม่มคีุณสมบตัดิงักล่าว
๓. การทจุรติฉ้อราษฎร์บงัหลวง (Corruption) 
	 ปจัจบุนัปญัหาและปัจจยัส�าคญัที่ก่อให้เกดิวกิฤตในดา้นเศรษฐกจิและสงัคมและระบบราชการ
ของไทย	คอืการทุจรติฉ้อราษฎร์บงัหลวง	 (ต่อไปจะใช้ค�าว่า	คอร์รปัชนั)	ของข้าราชการการเมอืงและ
ข้าราชการประจ�าบางส่วน	ถงึแม้เป็นส่วนน้อยแต่กอ็ยู่ในต�าแหน่งบรหิารที่ส�าคญัๆ	จงึมผีลกระทบต่อ
วงการต่างๆ	อย่างมาก	และมผีลต่อเสถยีรภาพและความมั่นคงของประเทศอย่างน่าเป็นห่วง

ปัจจุบนัสื่อสารมวลชนและสื่อสารสนเทศสาขาต่างๆ	ได้น�ามาเปิดเผยกนัมากขึ้น	หน่วยราชการ
และเอกชนหลายหน่วยได้ท�าการวจิยัและสมัมนาเปิดเผยผลงานแก่สาธารณชน	เช่น
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๑.	ส�านกังาน	ก.พ.	จดัสมัมนาเรื่อง	“ยุทธศาสตร์การต่อต้านคอร์รปัชนัในประเทศไทย”	เมื่อ 
วนัจนัทร์ที่	๒๘	สงิหาคม	ศกนี้	ณ	โรงแรมอมาร	ีวอเตอร์เกท	ประตูน�้า	กรุงเทพฯ

๒.	 การสมัมนาของสมาคมสถาปนกิสยาม	 สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 สมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย	และสมาคมวศิวกรรมที่ปรกึษาฯ	เมื่อวนัที่	๑๓	-	๑๔	กนัยายน	ศกนี้	ที่อาคาร 
สหประชาชาต	ิถนนราชด�าเนนิ	กรุงเทพฯ

๓.	การประชุมสมัมนา	 เรื่อง	 “ยุทธศาสตร์การต่อต้านคอร์รปัชนัในประเทศไทย”	แผนปฏบิตัิ
การจดัโดยส�านกังาน	ก.พ.	เมื่อวนัพฤหสับดทีี่	๕	ตุลาคม	ศกนี้	ที่โรงแรมสยามซติี้	กรุงเทพฯ	เป็นต้น

การสมัมนาเหล่านี้เป็นการเปิดเผยสาเหตแุห่งการคอร์รปัชนั	วธิกีาร	กบัได้จดัอนัดบับางหน่วยงาน 
และต�าแหน่งบางต�าแหน่งที่มีการคอร์รัปชันมาก	 ตลอดจนมาตรการและแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ต่อต้านการคอร์รปัชนั	นอกจากนี้องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ	(Transparency	International	
หรอื	 TI)	 ซึ่งจดัภาพลกัษณ์คอร์รปัชนัของประเทศต่างๆ	 เป็นประจ�าทุกปี	 ได้จดัอนัดบัประเทศต่างๆ	
๙๐	ประเทศ	เมื่อปี	๒๕๔๓	ประเทศไทยอยู่ในอนัดบั	๖๐

กจิกรรมและข้อมลูเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าวติกและนา่ละอายอยา่งยิ่งในฐานะประชาชนคนไทย	โดย
เฉพาะไม่มกีารชี้แจงหรอืให้ความเหน็สนบัสนนุหรอืปฏเิสธจากบคุคลในคณะรฐัมนตรหีรอืหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเลย	บางท่านกล่าวเบาๆ	ว่า	“เขารู้กนันานแล้ว”	หรอื	“เป็นของธรรมดาของเมอืงไทย”	จน
เป็นที่น่าเป็นห่วงว่าเยาวชนและข้าราชการใหม่อาจยอมรบัว่าสิ่งเหล่านี้เป็นขนบธรรมเนยีม	ประเพณ	ีและ 
วิถีชีวิตของข้าราชการไทยทั่วไป	 และต่อไปคงกลายเป็น	 “วัฒนธรรม”	 ของไทยไปในที่สุด	 ซึ่งย่อม 
หมายถงึเวลาแห่งความหายนะของชาตไิทย
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๔. วเิคราะห์สาเหตขุองการคอร์รปัชนัในวงราชการ
สาเหตุส�าคัญของการคอร์รัปชันที่ได้แผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วในวงราชการ	 อาจ

กล่าวได้ว่าส่วนใหญ่เกิดจากการที่บุคคลที่อยู่ในระดับผู้น�าหรือผู้บริหารชั้นสูงบางท่านคอร์รัปชัน	 จึง
บังเกิดการเอาอย่าง	 ไม่เกรงกลัว	 เพราะเชื่อว่านายที่มีแผลคงไม่กล้ามาเปิดเผยแผลของลูกน้อง	 ใน
วงการธุรกิจก่อสร้างกล่าวกันว่า	 ก่อนการยึดอ�านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (รสช.)	 เมื่อ 
วนัที่	๒๓	กมุภาพนัธ	์๒๕๓๔	ระดบัของการคอร์รปัชนัโดยเฉพาะการเรยีกร้องผลประโยชนจ์ากเอกชน
ของข้าราชการยงัไม่รนุแรงมากนกั	แต่หลงัการยดึอ�านาจและมกีารตรวจยดึทรพัย์นกัการเมอืงบางท่าน	
เปิดเผยให้เห็นยอดของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมหาศาลระหว่างด�ารงต�าแหน่ง	 หลังจากช่วง
เวลาดังกล่าว	 การคอร์รัปชันในหมู่ข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจน
เป็นที่สงัเกตเหน็ได้ชดั

การคอร์รปัชนัของข้าราชการทั้งฝ่ายการเมอืงและฝ่ายข้าราชการประจ�ามใีนจ�านวนใกล้เคยีงกนั	
แต่ถ้าคดิว่าจ�านวนข้าราชการการเมอืงมน้ีอยกว่า	อตัราส่วนของการคอร์รปัชนัอาจจะมากกว่าข้าราชการ
ประจ�า	แต่ความมากน้อยและรุนแรงของการคอร์รปัชนั	นอกจากเดาอุปนสิยัของแต่ละคนแล้ว	ยงัขึ้น
อยู่กบัหน่วยงานและลกัษณะของงานที่ปฏบิตัอิยู่	 เช่น	 งานที่เกี่ยวข้องกบัการบรกิารประชาชน	 รกัษา
กฎหมายและเกี่ยวกบัการจดัซื้อจดัจ้างย่อมมโีอกาสคอร์รปัชนัสูงกว่างานอื่นๆ

๑	 นักการเมือง	 ในเบื้องแรกผู้ที่อยากเข้ามาเป็นนักการเมืองก็คงเพื่อแสวงหาเกียรติยศ	 
ชื่อเสยีงของตวัเองและวงศ์ตระกูล	แต่มไีม่น้อยกเ็พื่ออาศยัเป็นช่องทางลดัสู่อ�านาจ	คุ้มครองและเพิ่ม

ความร�่ารวยของธุรกิจที่ท�าอยู่	 แต่
การเข้าสู ่ต�าแหน่งผู้แทนในระบบ
เดมิจะต้องมกีารลงทุน	มคี่าใช้จ่าย
สูงและการเข้าสู ่ต�าแหน่งทางการ
เมือง	 เช่น	 รัฐมนตรี	 ก็ต้องเสีย 
ค่าใช้จ่ายอกีส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้น	ดงันั้น	
จงึจ�าเป็นต้องมกีารหาทุนคนืเพื่อใช้
หนี้	 เพื่อตอบแทนสนับสนุนพรรค
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และพวก	เพื่อสร้างอาณาจกัรอทิธพิลและ
วางรากฐาน	 เพื่อความก้าวหน้าทางการ
เมอืงต่อไป	วธิกีารที่นยิมใช้กนัอยู่	ได้แก่

	 ๑.	การพยายามให้งานจัดซื้อ
จัดจ้างตกแก่ธุรกิจ	 บริษัท	 ในเครือของ 
ตัวเองญาติมิตรและพรรคพวก	 ทั้งวิธี 
ตามน�้าและทวนน�้า	(ผดิระเบยีบ)

	 ๒.	น�างบประมาณและทรัพยากรของราชการไปลงในพื้นที่เขตเลือกตั้งของตัวเอง	 เช่น	 
ถนน	ไฟฟ้า	ระบบชลประทาน	หน่วยราชการใหม่	สิ่งก่อสร้างต่างๆ	เป็นต้น

	 ๓.	การด�าเนนิการข้อ	๑	และ	๒	จะต้องอาศยัข้าราชการประจ�าที่เกี่ยวข้อง	“ด�าเนนิการตั้ง
เรื่อง”	หรอื	“ชง”	โดยการทวงบุญคุณในการแต่งตั้งให้ต�าแหน่งที่ด�ารงปัจจบุนัหรอืต�าแหน่งที่จะก้าวหน้า
ต่อไป	(ตามวถิกีารเมอืง)	และอาจแบ่งรายได้ให้บ้างตามสมควร

	 ๔.	ให้ข้าราชการประจ�า	“ส่งส่วย”	เป็นเงนิสด	ตามร้อยละของงบประมาณบางหมวด
	 ๕.	รบัหุ้นลมของบรษิทั	สหกรณ์	หรอืรบับรกิารที่ไม่จ่ายเงนิ	 เช่น	ค่าเลี้ยง	ค่ารบัรอง	ค่า

ของขวญั	ค่าใช้จ่ายไปต่างจงัหวดัหรอืต่างประเทศของตวัเองและของบ้านเลก็	เป็นต้น	ฯลฯ
๒	เป็นอย่างรุนแรงที่สุด	วธิทีาง	“การเมอืง”	คอืการหาทางให้	“นกัการเมอืง”	หรอื	“รฐัมนตร”ี	

ถูกใจ	ประทบัใจ	หรอืเหน็ดเีหน็งามกบัการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	“หวัหน้า”	ถงึแม้จะไม่เป็นวธิกีารที่
ถูกต้องตามระเบยีบแบบแผนกต็าม	แต่อ้าง	“ความเหมาะสม”	หรอื	“นโยบาย”	ในการด�าเนนิการเช่นนี้	 
ฝ่ายข้าราชการประจ�าบางคนจะต้องมีการลงทุน	 โดยจ่ายเป็นเงินสดหรือเงินบ�ารุงพรรคทันทีหากอายุ
ราชการไม่นานนกั	หรอืสญัญาจะจ่ายภายหลงัหากอายรุาชการยงัพอมเีวลานาน	หากไม่จ่ายเป็นเงนิ	เมื่อ
ได้รบัต�าแหน่งแล้ว	ข้าราชการประจ�าผูน้ั้นจะต้องปฏบิตัเิป็นเดก็ด	ีอยูใ่นโอวาท	จะต้องด�าเนนิ	“นโยบาย”	
ตามข้อตกลงและเพื่อรกัษาต�าแหน่งให้อยู่นานที่สุด	ขอยกตวัอย่างวธิกีารบางวธิีที่นยิมปฏบิตัดิงันี้

	 ๑.	ช่วยหาเสยีง	ทุ่มเททรพัยากรของหน่วยงานลงในพื้นที่เลอืกตั้งของนกัการเมอืง
	 ๒.	การจดัซื้อจดัจ้างที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง	ต้องเอื้ออ�านวยให้บรษิทัหรอืข่ายของนกัการเมอืง
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ของพรรคพวกของตวัเอง	เช่น	การก�าหนดรายการ	(specififfiication)	
ให้ตรงและเฉพาะที่สุดตรงเพียงบริษัทเดียว	 ใช้อิทธิพลบังคับคู่แข่ง

ให้ถอนตัวหรือยอมฮั้วบังคับให้กรรมการตรวจรับแก้รายการ	 เป็นต้น	
ปัจจบุนัมวีธิบีงัคบัให้ข้าราชการประจ�ารบัสิ่งก่อสร้างที่บรษิทัผูร้บัเหมา	(บรษิทั

ที่ปรกึษา)	ก�าหนดรายการรายละเอยีดเอง	ให้ส่วนราชการมหีน้าที่รบังานและหางาน
มาลงภายหลงั

	 	 ๓.	การซื้อครุภณัฑ์	คล้ายคลงึกบัสิ่งก่อสร้างแต่รวมรายการต่างๆ	มาจดัซื้อเองที่
ส่วนกลาง	อ้างความรวดเรว็และประหยดั	ท�าให้สิ่งของได้ไม่ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้	 และราคา
สูงกว่าราคามาตรฐานมากต้องการฉ้อฉล

	 	 ๔.	การจดัซื้อวสัดุแพงกว่าราคากลางและด้อยคุณภาพ	เช่น	เมลด็พนัธุ์ไม้ตรงตาม
พนัธุ	์และตรวจสอบท�าไม่ได้	หรอืใช้เวลาในการตรวจสอบ	เช่น	การซื้อเมลด็พนัธุข้์าวจ�านวนหลายร้อยต้น	 
หรอืพนัธุ์ผลไม้จ�านวนหลายแสนต้นในเวลาสั้นๆ	ซึ่งในสภาพของประเทศไทยจะไม่มทีางท�าได้	หากจะ
ท�าได้กจ็ะมกีารทราบล่วงหน้า	หรอืมบีรษิทัในเครอืข่ายขยายพนัธุ์ไว้ล่วงหน้า	ส่วนราชการที่คอร์รปัชนั 
ก็จะตั้งโครงการพิเศษขึ้นมาเพื่อจัดซื้อ	 ในกรณีเช่นนี้ก็จะมีผู้เสนอขายได้เพียงรายเดียวในราคาที่ 
แพงกว่ามาตรฐาน

	 	 ๕.	การมอบเงนิ	สิ่งของ	หรอืบรกิารโดยตรง	 เป็นมูลค่าร้อยละของงบประมาณที่ 
รบัผดิชอบ	เช่น	เงนิสด	ค่าใช้จ่ายเดนิทางไปต่างประเทศ	 
ค่าจดัเลี้ยง	ค่าของขวญั	ค่า	pocket	money	เงนิท�าบญุ	 
ค่าหุ้นลม	 เป็นต้น	 เงินหมวดนี้ข้าราชการประจ�าจะ
ต้องหาส่งให้นกัการเมอืง	และขณะเดยีวกนั	ข้าราชการ
ประจ�าก็ต ้องเรียกร ้องจากบริษัทร ้านค ้าเอกชน 
อกีต่อหนึ่ง

	 	 ๖.	การใช้ทรพัยากรของราชการเพื่อ
กจิกรรมของธรุกจิเอกชน	เช่น	การใช้สถานที่ราชการท�า
ร้านค้า	น�าครภุณัฑ์	วสัด	ุเงนิงบประมาณ	เงนิสวสัดกิาร	
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(งบนอกงบประมาณ)	ตลอดจนบคุลากรของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตวัเอง	ครอบครวั	พรรคพวก	 
และของเอกชน	 โดยมักอ้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนตามนโยบายของรัฐ	 หรือ 
การวิจัยพัฒนาเชิงพาณิชย์	 (รวมทั้งกรณีผู้ที่ใช้บัตรเครดิต	 บัตรโดยสารเครื่องบินจ่ายโดยงบของ
รฐัวสิาหกจิ	เผื่อประชุมและโบนสัที่สูงเกนิไปด้วย)
๕. ผลกระทบต่อหน่วยราชการ

๕.๑	เกดิระบบการเอาอย่าง	“หวัส่ายหางกระดกิ” 
ท�าให้หัวหน้าต�าแหน่งบริหารระดับลดหลั่นลงไป	 ตั้งแต่	
ผู้อ�านวยการ	 หัวหน้ากอง	 หัวหน้าแผนก	 บางคนกล้า
คอร์รัปชันมากขึ้น	 และตีความหมายว่าเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับกันในหน่วยงานท�าให้การคอร์รัปชันแพร่หลาย
ไปอย่างกว้างขวาง

๕.๒	 ท�าลายระบบคุณธรรม	 จริยธรรม	 ความ
เป็นธรรม	 ความยุติธรรมท�าลายก�าลังใจและก�าลังขวัญ
ของคนดแีละคนเก่ง	เพราะการคอร์รปัชนัจ�าเป็นต้องมลีูกมอื	มคีนที่รู้ใจ	ท�าเป็นทมีต้องย้ายสมุนจาก
ต�าแหน่งที่ไม่เหมาะสม	หรอื	 “ข้ามห้วย”	 หรอื	 “ไม้เลื้อยข้ามกระถาง”	 มาจากที่อื่น	 มาลงในต�าแหน่ง 
อนัชอบธรรมของคนด	ีนอกจากด�าเนนิการเองแล้ว	บางต�าแหนง่ยงัต้องท�าตามใบสั่งของ	“จอมล้วงลกู”	
อกีด้วย	ซึ่งมหีลายคน	และล้วงลกึล้วงตื้นต่างกนั	ความจรงิส�านกังาน	ก.พ.	มรีะเบยีบวางไว้เพื่อการ
แต่งตั้งข้าราชการที่ถูกต้องเหมาะสม	เช่น	หนงัสอื	ก.พ.	ที่	นร.๐๗๐๘/ว	ลงวนัที่	๓๐	กนัยายน	๒๕๔๐	
เรื่อง	การคดัเลอืกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรอืนสามญัขึ้นด�ารงต�าแหนง่	๘	ลงมา	และระดบั	๙,	๑๐	และ	
๑๑	เพื่อให้กระทรวงและกรมต่างๆ	ทราบและถอืปฏบิตัิ	แต่ในการปฏบิตัจิรงิผู้มอี�านาจในการแต่งตั้ง
ที่ฉ้อฉลบางคน	กส็ามารถหาทางหลกีเลี่ยงได้โดยไม่ยาก	เพื่อคดัเลอืกบุคคลที่ตนก�าหนดไว้ก่อนได้

๕.๓	 การใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ	 ถึงแม้จะมีวัตถุและกิจกรรมมากขึ้น	 (เพราะ 
งบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี)	 แต่ผลที่ได้รับไม่คุ้มค่า	 เพราะการปฏิบัติงานไม่ตรงตาม	 “อ�านาจหน้าที่”	
หรือตาม	 “พันธกิจ”	 ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานไม่กระจายอ�านาจ	 และงบประมาณไปในท้อง
ถิ่นหรือกระจุกลงเฉพาะบางจังหวัด	 การประชุมข้าราชการส่วนภูมิภาคในส่วนกลางมากเกินจ�าเป็น	 
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งานสาธิตนิทรรศการเกษตร
จัดในกรุงเทพฯ	 เพื่อประโยชน์
ของคนกรุงมากกว่าคนชนบท	
แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์และการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของหวัหน้าและของ
หน่วยงานสงูเกนิจ�าเป็น	เป็นต้น

๕.๔	 ข ้าราชการของ
หน่วยงาน	 ต้องยอมทนสภาพ	
ขาดการรเิริ่ม	ขาดความก้าวหน้า
ของบุคลากรและหน่วยงาน	 

ในที่สุดก็กลายเป็นคนดีน้อยลงทุกที	 เพราะเห็นคนกระท�าความผิดซึ่งหน้า	 แต่ไม่สามารถท�าอะไร	
ยอมรบัประเพณฉี้อราษฎร์บงัหลวงไปในที่สุด
๖. ท�าไมไม่มคีนกล้าต่อสู้เพื่อความถกูต้อง

๖.๑	 ระบบข้าราชการพลเรือนปัจจุบันให้อ�านาจอธิบดีสูงมากเกินไป	 ไม่มีการคานอ�านาจและ
ตรวจสอบอย่างแท้จรงิ	ผู้ที่ไม่	 “สนองนโยบาย”	หรอื	 “ขดัผลประโยชน์”	ของอธบิดมีผีลทั้งทนัทแีละ
ผลระยะยาว	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	เช่น	อาจถูกกลั่นแกล้ง	โยกย้ายไปอยู่ในต�าแหน่งและสถานที่ที่
เลวกว่าเดมิ	ไม่ได้เลื่อนต�าแหน่งอนัชอบธรรม	หรอืในกรณทีี่รุนแรงอาจถูกลงโทษทณัฑ์	มผีลกระทบ
ต่ออนาคตของราชการและอาชพี	และความมั่นคงของครอบครวั

๖.๒	 ข้าราชการประจ�า	 หากไม่ยึดระบบอุปถัมภ์	 หรือระบบการเมือง	 จะไม่มีที่พึ่งหรือหลัก
ประกนัที่แขง็แรง	หรอืมั่นใจเพยีงพอ	ไม่ว่าผู้บงัคบับญัชาระดบัสูงขึ้นไป	หรอืส�านกังาน	ก.พ.	เพราะ
เมื่อมกีารร้องเรยีนอย่างเปิดเผย	แนวโน้มของการพจิารณากว่า	๘๐%	จะเข้าข้างผู้บงัคบับญัชา	มกัจะ
ตั้งสมมตฐิานว่าคนเป็นนกับรหิารระดบัสงูจะต้องผ่านการกลั่นกรองมามากและเป็นคนด	ีโดยลมืนกึไป
ว่าคนที่โกงมามากย่อมฉลาดมากขึ้น	 หรือยิ่งผ่านมาหลายต�าแหน่งหลายหน่วยงานยิ่งมีประสบการณ์
มากขึ้น	มวีธิกีารโกงที่แนบเนยีน	เงยีบและจบัได้ยากขึ้น
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๖.๓	ข้าราชการประจ�าส่วนใหญ่ถอืเป็น	 “ธรุะไม่ใช่”	ตราบใดที่ยงัไม่ไปขวางกระแสน�้า	ความ
มั่นคงของอาชพีกไ็ม่กระทบกระเทอืน	 ครบปีกไ็ด้เลื่อนเงนิเดอืนตามปกติ	 การหาข้อมูลรายละเอยีดก็
ไม่สะดวก	เพราะการท�างานเป็น	Team	ดงักล่าวแล้ว	แต่เมื่อมโีอกาสร่วมอยู่ในกระบวนการโดยไม่รู้
ตวันานเข้ากจ็ะกลายเป็น	“พายเรอืให้โจรนั่ง”	ไปในที่สุด
๗. แนวทางแก้ไข เพื่อให้ข้าราชการไทยมคีณุสมบตัทิี่พงึประสงค์

ก่อนอื่นจะต้องแก้ปัญหาคอร์รปัชนัในวงราชการให้ลดลงให้จงได้	ปัจจบุนัมผีูเ้สนอแนะไว้หลาย
ประการและแต่ละวธิกีม็มีาตรการโดยละเอยีดแตกต่างกนั	ในที่นี้จะขอเสนอบางวธิ	ีคอื

๗.๑	วางระบบการสรรหาข้าราชการการเมอืงที่ดแีละเก่ง	(รฐัธรรมนญูฉบบัปัจจุบนั	ศาลปกครอง	
ศาลรฐัธรรมนูญ	กรรมการเลอืกตั้ง	และ	กปป.	เป็นต้น)

๗.๒	 หามาตรการให้หน่วยราชการปฏิบัติตามระเบียบการแต่งตั้งข้าราชการระดับต่างๆ	 ให้
เป็นไปอย่างเคร่งครัด	 มีหน่วยงานที่ตรวจสอบ	 หากหัวหน้าหน่วยงานไม่ปฏิบัติให้มีข้อลงโทษและ
เปลี่ยนแปลงได้

๗.๓	 ให้ข้าราชการประจ�ามีสิทธิออกความเห็น	 สอบถามการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้โดย
ชอบธรรม	 เช่น	 มีคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนของแต่ละหน่วย	 ที่มีผู้แทนของข้าราชการ 
แต่งตั้งตามระบอบประชาธปิไตยอย่างแท้จรงิ	ไม่ใช่เลอืกและแต่งตั้งโดยอธบิดี

๗.๔	ลงโทษผู้คอร์รปัชนัทุกต�าแหน่งอย่างจรงิจงั
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๘. บทส่งท้าย การทจุรติเป็นปัญหาของระบบราชการในปัจจบุนั
โดยเฉพาะในระดับหัวหน้า	 ถ้าแก้ไขไม่ได้	 โอกาสที่จะท�าให้ข้าราชการส่วนใหญ่มีคุณสมบัติ

อื่นๆ	 ที่พึงประสงค์คงท�าได้ยาก	 เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของคนไทยทุกคนเพราะเป็น
บุคคลกลุ่มใหญ่ที่สุด	 ที่ก�ากับดูแลการใช้งบประมาณในการบริหารประเทศซึ่งเป็นงบประมาณที่
ได้มาจากภาษีอากรของคนไทยทุกคน	 และปัจจุบันมาจากเงินกู้จากต่างประเทศ	 คนไทยทุกคน
จึงต้องร่วมมือกันหาทางยับยั้ง	 หาวิธีการและมาตรการปฏิบัติให้ผลเกิดกับส่วนรวม	 มิฉะนั้น 
ประเทศชาติบ้านเมืองอาจล่มสลายและตกอยู ่ภายใต้อิทธิพลของต่างชาติ	 ซึ่งอาจต้องเข้ามา
ปรับปรุงควบคุมระบบบริหารราชการแทนคนไทย	 ดังนั้นขอให้คนไทยและข้าราชการที่ดี	 อย่า
เกรงกลัวหรือเข้าข้างคนทุจริต	 หาทางน�าตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษให้จงได้	 อย่าให้เป็นเยี่ยงอย่าง
ต่อไป	 และอย่าให้มีโอกาสมาบริหารราชการอีก	 และต้องพยายามสนับสนุนคนเก่ง	 คนดีและ 
คนซื่อสัตย์ที่ยังมีอยู่มากให้มีก�าลังใจก�าลังขวัญและมีโอกาสมาบริหารราชการแทน	 ขอเพียงคนไทย 
ทุกคนอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวงั	“ค่านยิมของข้าราชการที่พงึประสงค์	คอื	มคีวามซื่อสตัย์	สุจรติ	ละอาย
เกรงกลวัต่อบาป	ไม่ฉ้อราษฎร์บงัหลวง	และอุทศิตวัเองให้ราชการอย่างจรงิใจ”
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นื่องจากเวลาเหลอืเพยีง	๕	นาท	ีจงึขอพูดโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด	ขอแสดงความยนิดอีย่าง 
ใจจรงิแก่นกัวจิยัทั้ง	๑๐๓	ท่าน	ที่มส่ีวนสร้างสรรคผ์ลงานวจิยัจ�านวน	๔๐	เรื่อง	ที่ไดร้บัรางวลั

ทุกประเภทที่เสนอในที่ประชุมวชิาการ	ครั้งที่	๔๑	 เมื่อวนัที่	๓	กุมภาพนัธ์	๒๕๔๖	และขอชื่นชมใน
ความส�าเรจ็

ส�าหรับผมเองมีความยินดีพิเศษ	 เพราะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการประชุมนี้มาตั้งแต่ครั้งที่	 ๑	
เมื่อปี	๒๕๐๕	และเกี่ยวข้องกบัการประชุมครั้งต่อๆ	มาในฐานะกรรมการผู้จดั	นกัวจิยัที่เสนอผลงาน	 
ผู้เข้าฟัง	ประธานห้อง	และต่อมาในฐานะประธานผูเ้ปิดการประชมุและผูม้อบรางวลั	โดยเฉพาะในฐานะ
อดตีนกัวจิยัย่อมเข้าใจความรูส้กึของผูเ้ข้ารบัรางวลัทุกคนมคีวามปีตยินิดแีละตื่นเต้นเพยีงใด	ถอืว่าเป็น
ของขวญัและสมบตัขิองชวีติที่มคีณุค่าและไม่อาจเทยีบเป็นตวัเงนิได้	เป็นความภาคภมูใิจและเกยีรตปิระวตั ิ
ของการท�างานหลายท่านอาจจะเริ่มเข้ามาสู่วงการวิจัย	 ขอให้พยายามรักษาความดีนี้ไว้	 และพยายาม
แก้ไขปรบัปรุงให้ผลงานก้าวพฒันาต่อไปเรื่อยๆ	ส�าหรบัผู้ที่อยู่ในฐานะนกัวจิยัอาวุโส	กข็อให้พยายาม
ต่อยอดงานวจิยัให้พฒันาและขยายตวัให้เกดิประโยชน์แก่เศรษฐกจิและสงัคมของชาตใิห้มากขึ้น

เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับปรุงระบบราชการใหม่ย่อมมีผลเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กบัการวจิยัและระบบวจิยัของชาตบิ้าง	ไม่มากกน็้อย	จงึขอฝากข้อคดิไว้ ๒-๓ ข้อ ดงันี้

ข้อคิดของงานวิจัย และนักวิจัย
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๑.	 คนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและมาเป็นผู้บริหารมักจะกล่าวว่า	 “ผลงานมักไม่เกิด
ประโยชน์ท�าแล้วเกบ็เข้าหิ้ง”	เป็นเพราะเขาไม่ทราบชนดิของการวจิยัว่ามี	academic,	basic	research,	
applied	research,	development	research	และ	ฯลฯ	งานวจิยับางงานท�าเพื่อเป็นฐานของงานวจิยั
อื่นต่อไป	ผลงานที่ไม่อยู่ในกระแสบางครั้งต้องชะลอการวจิยั	เพราะไม่ได้รบัการสนบัสนุน	เช่น	สบู่ด�า	 
น�้ามันมะพร้าว	 น�้ามันปาล์ม	 เดินเครื่องยนต์ดีเซล	 ต้องเก็บไว้ถึง	 ๑๗	 ปี	 ปัจจุบันตื่นตัวขึ้นอีกต้อง 
น�ามาวจิยัต่อ	งานวจิยัพื้นฐาน	เป็นประตู	บนัได	ให้นกัวจิยัรุน่ใหม่ให้ก้าวไปข้างหน้า	นกัวจิยัต่างๆ	หลายคน 
ในปัจจุบนักต็้องเริ่มงานวจิยัง่ายๆ	ก่อนทั้งนั้น	หรอืต้องมพีี่เลี้ยงคอยแนะน�า

๒.	 “เป็นงานเลก็งานน้อย”	 “เบี้ยหวัแตก	 เบี้ยหวัแหลก”	 “การวจิยักระจดักระจาย”	 นกัวจิยั
ใหม่แต่ละคนจะท�าเฉพาะเรื่อง	 เฉพาะสาขาวิชาที่ลึกเป็นพิเศษ	 แต่หน่วยงานให้ทุนเป็นผู้ประสานงาน 
เพราะไม่มีนักวิจัยอาวุโสมากพอ	 ไม่มีงบประมาณ	 แต่ถ้ามีผู้อาวุโสมากขึ้น	 เขาก็สามารถท�าแบบ	 
สหสาขาวชิา	(Multidiscipline)	สหภาค	ีพหุภาค	ี(Multisector)	บูรณาการ	(Intergrated)	และกลุ่ม
วชิา	(Cluster)	แต่ต้องการงบประมาณโครงการสูง	หวัหน้าโครงการต้องมผีลงานมคีวามรูป้ระสบการณ์
มมีนุษยสมัพนัธ์ปิยวาจามคีุณธรรม	๔

	 	 สจัจะ		 –		 ซื่อสตัย์	สุจรติ
	 	 ทมะ	 –		 ข่มใจ	ไม่ประพฤต	ิไม่ปฏบิตัชิั่ว
	 	 ขนัต	ิ –		 อดทน	อดกลั้น	อดออม	ไม่วู่วาม	ใจร้อน
	 	 จาคะ		 –		 เสยีสละ	บรจิาค	ท�างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	เพื่อชาติ
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๓.	ท�าการวจิยัให้มคีุณภาพ
ปฏบิตั	ิ	ค�าน�า		 	 รู ้จักประวัติศาสตร์ของการวิจัย	 มีการตรวจเอกสารอย่าง 

	 	 	 	 	 	 ละเอยีด
	 	 วตัถุประสงค์		 เป้าหมายต้องเกดิประโยชน์ทางตรงหรอืทางอ้อม
	 	 วธิกีาร		 	 ถูกต้องตามหลกัวชิา	ประหยดั	ประสทิธภิาพ	ประสทิธผิล
	 	 ผลงาน		 	 ตรงตามวัตถุประสงค์	 เกิดประโยชน์แก่กินดี	 อยู่ดี	 มีสุข 

	 	 	 	 	 	 ของปวงชน
	 	 การเขยีน		 	 ถูกหลกัวชิา	ต้องฝึก	ต้องเรยีนรู้
การเสนอผลงานให้เหมาะกบักลุ่มบคุคล
	 	 ๑.	 ให้นกัวชิาการ	ต้องถูกต้อง
	 	 ๒.	ให้ประชาชนทั่วไป	ควรเว้นค�าองักฤษถ้าจ�าเป็น	ควรมคี�าไทยตาม	เช่น	“cluster-

กลุม่วชิาการ”	“Experience-ประสบการณ์”	แต่จ�าเป็นต้องมคี�าองักฤษ	เพราะเข้าใจง่ายกว่าค�าไทยแต่งใหม่ 
	 	 	 ๓.		ให้นกัการเมอืง	ข้อมลู	รวดเรว็	เข้าใจง่าย	แต่ต้องมคีณุธรรม	มจีรรยาบรรณนกัวจิยั 
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	 ๔.	ขอแตะเรื่องโรคหวดัไก่เลก็	ทกุคนที่ก�าลงัแก้ปัญหาไม่ได้พดูถงึเรื่องความหลากหลายทาง
ชวีภาพกนัเลย	เป็นเพราะใช้พนัธุ์ไก่พนัธุ์แท้หรอืพนัธุ์ลูกผสมที่มพีนัธุกรรมคล้ายกนัเป็นสบิๆ	ล้านตวั	
ดงันั้นเมื่อไม่ทนโรคกไ็ม่ทนทั้งหมด	เราควรกระจายใช้หลายๆ	พนัธุ	์ทางพชืรูต้วักนัมานานแล้ว	ปัจจบุนั
จงึปลกูพชืหลายๆ	พนัธุ	์ปลกูผสมผสานพชืหลายชนดิและเลกิการปลกูพชืชนดิเดยีวพนัธุเ์ดยีวกนัเป็น
แปลงใหญ่	ส�าหรบัไก่ชนและไก่พื้นเมอืงเป็นไก่ที่มคีวามหลากหลายทางพนัธุกรรมสูง	มคีวามต้านทาน
โรคได้หลากหลายพนัธุ์	ไม่ควรฆ่าทิ้ง	ควรเกบ็ไว้ในสถานกกักนั	เพื่อใช้เป็นเชื้อพนัธุ์ต่อไป

	 ๕.	บางคนเพิ่งเริ่มต้นชวีติงานวจิยั	หลายคนไปได้ครึ่งทางแล้ว	จะต้องพยายามด�าเนนิการ
วจิยัต่อไปให้ก้าวหน้าและประสบความส�าเรจ็ยิ่งขึ้น	แต่ต้องเป็นนกัวจิยัที่มคีณุธรรม	มจีรรยาบรรณของ
นกัวจิยั	มคีวามซื่อสตัย์ต่อตวัเองและต่อสงัคม	ต้องรู้จกัตวัเอง	ไม่อวดดี	ไม่หลงตวั	ไม่อวดเก่ง	ไม่
โอ้อวด	รูจ้กัถ่อมตวั	รูจ้กัรบัฟังความคดิเหน็ของคนอื่น	เพื่อปรบัปรุงตวัเองให้ด�าเนนิชวีติให้ถกูต้องเสมอ 
	 	 ๖.	ขออวยพรให้เป็นนกัวจิยัมอือาชพี	(ท�างานวจิยัเก่งเป็นคนด)ี	แต่ไม่ใช่นกัวจิยัอาชพีหรอื
มอีาชพีเป็นนกัวจิยั	รบัจ้างท�างานวจิยัเพื่อเงนิอย่างเดยีว	ไม่ค�านงึความถกูผดิ	ขออวยพรให้มเีกยีรตยิศ
ชื่อเสียงยิ่งขึ้นได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยที่ถูกท�านองคลองธรรมมากขึ้น	 เช่นได้รับประโยชน์จาก 
สทิธบิตัรบ้าง	เพื่อให้นกัวจิยัมคีวามกนิดอียู่ดี	มสีุขเพิ่มขึ้น	เหมอืนอาชพีอื่น	ๆ
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๑. ทรงไวซึ่งพระราชอจัฉรยิภาพอนัลํา้เลศิ
เปนที่ยอมรบักนัทั่วไปทั้งภายในและตางประเทศวาทรงมพีระราชอจัฉรยิภาพในศลิปวทิยาหลาย

สาขา เชน วทิยาศาสตร การเกษตร กสกิรรม ปลูกพชื เลี้ยงสตัว เลี้ยงปลา อาหาร นํ้า ปาไม ดนิ 
ฝนหลวง ดานการแพทย สาธารณสุข แมแตทางศลิปศาสตร ซึ่งตองใชทกัษะอยางสูง เชน ดนตร ี
วาดภาพ การปน การตอเรอื การกฬีาเรอืใบ สก ีแบดมนิตนั ตลอดจนพระราชนพินธตางๆ เชน ตโิต
นายอนิทรผูปดทองหลงัพระ พระมหาชนก และคุณทองแดง เปนตน

หลงัจากเสดจ็ขึ้นครองสริริาชสมบตัแิลว ยงัคงศกึษาหาความรู ศาสตร และศลิปะตางๆ ดวย
พระองคเองมาโดยตลอด
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๒. ทรงไว้ซึ่งพระราชประสบการณ์อนัยาวนาน
๒.๑	 ทรงราชการยาวนานกว่า	๖๐	ปี	ตั้งแต่	๙	มถิุนายน	พ.ศ.	๒๔๘๙-๙	มถิุนายน	พ.ศ.	

๒๕๔๙	ทรงครองราชย์	๖๐	ปี	ผ่านรฐับาล	๓๗	คณะ	นายกรฐัมนตรี	๑๘	คน	อธบิดกีรมชลประทาน	
๑๔	คน	อธบิดกีรมวชิาการเกษตร	๑๖	คน	ตลอดจนอธบิด	ีและหวัหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกบัการ
พฒันาในจ�านวนใกล้เคยีงกนั

๒.๒	เสด็จฯ	 พระราชด�าเนินแปรพระราชฐาน	 และประพาสทั่วผืนแผ่นดินไทย	 ๗๑	 จังหวัด	 
ทุกภาคทุกจงัหวดัเป็นเวลา	๗	ปี	(พ.ศ.	๒๔๙๖-๒๕๐๒)

๒.๓	 เสดจ็ฯ	 เยี่ยมเยอืนมติรประเทศ	๒๘	ประเทศ	เป็นเวลา	๙	ปี	 (พ.ศ.	๒๕๐๒-๒๕๑๐)	
จากนั้นไม่เสดจ็ฯ	 ประเทศใดอกีเลย	 เป็นเวลา	๒๗	ปี	 จนกระทั่งปี	 พ.ศ.	๒๕๓๑	 จงึได้เสดจ็เยอืน
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวอกี	๑	ครั้งเท่านั้น

๒.๔	 เสด็จฯ	 ไปทุกภาคของประเทศไทย	 ทุกปี	 ปีละไม่ต�่ากว่า	 ๖	 เดือน	 เพื่อริเริ่มโครงการ 
พระราชด�าร	ิและต่อยอดงานทุกปี	เป็นเวลาต่อเนื่องไม่ต�่ากว่า	๓๒	ปี	(พ.ศ.	๒๕๑๐-๑๕๔๑)
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๓. ทรงไว้ซึ่งหลกัธรรม และหลกัการปกครองอนัยอดยิ่ง
๓.๑		ทรงสุภาพ	อ่อนโยน	ยดึหลกัธรรมต่างๆ	เช่น
	 	 พรหมวหิาร	๔		 เมตตา	กรุณา	มุทติา	อุเบกขา
	 	 คุณธรรม	๔		 สจัจะ	ทมะ	ขนัต	ิจาคะ
  ทศพธิราชธรรม		 ทาน	ศลี	บรจิาค	อาชชวะ	มทัทวะ	ตบะ	อกัโกธะ	อวหิงิสา	ขนัต	ิอวโิรธนะ
๓.๒	 ทรงบ�าเพ็ญองค์เป็นตัวอย่าง	 ประหยัด	 ขยัน	 อดทน	 อดกลั้น	 เข้มแข็ง	 มีความเพียร	 

วริยิะอุตสาหะ	มสีมาธิ	รกัษาความสตัย์	และสจัจะ	ฯลฯ	เช่น	ทรงงานหนกัวนัละไม่ต�่ากว่า	๑๐	ชั่วโมง	
มดืค�่า	ประทบันั่งพบัเพยีบ	๒-๓	ชั่วโมง	เสวยง่าย	ทรงเกษยีณอายุราชการ	เมื่อปี	๒๕๓๐	แต่ยงัทรง
งานอยู่ถงึ	๗๙	พรรษา

๓.๓	ทรงชมเชย	และตอบแทนผู้กระท�าความผดิ	 แต่ไม่ใช่เงนิทอง	หรอืต�าแหน่งทางราชการ
เป็นความสขุของชวีติที่ได้มโีอกาสรบัใช้สนองเบื้องพระยคุลบาท	ท�างานใกล้ชดิพระองค์ท่าน	เพื่อท�างาน
ให้ประเทศชาติ	และประชาชนคนไทย	นอกจากนั้นยงัทรงชมเชยผู้ที่ท�าความดโีดย

๑)	 ชมเชยผ่านคนอื่น
๒)	ชมเชยด้วยพระองค์ในโอกาสต่างๆ
๓)	ทรงทกัทายในโอกาสต่างๆ
๔)	แย้มพระโอษฐ์
๕)	พระราชทานเหรยีญส่วนพระองค์
๖)	 พระราชทานรางวลั	(เหรยีญ)
๗)	พระราชทานน�้าสงัข์
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๓.๔	ทรงอุเบกขา	ไม่กริ้วผู้ที่ไม่เหน็ด้วย	หรอืถวายข้อมูลผดิพลาด	อย่างมากกเ็พยีงแต่รบัสั่ง
ด้วยความปรานีว่า “แน่ใจหรือ?” “ฉันสั่งให้ท�า หรือนี่?” (เปิดหน้าดิน,	 รายงานข้อมูลผิดพลาด)	 
“ผกัชมีากจรงิ”	หรอืวางพระพกัตร์เฉย

๓.๕	ทรงทดสอบความรู้	และความสามารถ	มอบโครงการ	หรอืงานให้ไปปฏบิตัเิป็นระยะแล้ว	
ให้ถวายรายงาน	 เช่น	 “ทฤษฎีใหม่”	 “น�้าท่วมเขตรามค�าแหง”	 “นกแต้วแร้ว”	 “โครงการหญ้าแฝก”	
“โครงการฝนหลวง”	และ	“โครงการผลติไฟฟ้าจากขยะ”	เป็นต้น

๓.๖	พระราชทานพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ	เช่น
	 -	 วนัขึ้นปีใหม่	(พ.ศ.	๒๔๙๔-๒๕๔๙,	๕๖	ปี)
	 -	 พระราชทานปรญิญาบตัร	(มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	พ.ศ.	๒๔๙๓-๒๕๔๑,	๔๘	ปี)
	 -	 เฉลมิพระชนมพรรษาออกมหาสมาคม	(พ.ศ.	๒๕๑๑-๒๕๓๖,	๒๕	ปี	ประทบัยนืรบัสั่ง

เป็นทางการ	และ	พ.ศ.	๒๕๓๗-๒๕๔๘,	๑๘	ปี	ประทบันั่งพระราชอาสน์	และรบัสั่งแบบไม่เป็นทางการ)
๔. ทรงแนะให้ผู้ปฏบิตังิานในโครงการต่างๆ เป็นคนด ีและคนเก่ง

๔.๑		ให้ปฏบิตัติามพระบรมราโชวาท
	 	 พรหมวหิาร	๔		 เมตตา	กรุณา	มุทติา	อุเบกขา
	 	 คุณธรรม	๔		 สจัจะ	ทมะ	ขนัต	ิจาคะ
  ทศพธิราชธรรม		 ทาน	ศลี	บรจิาค	อาชชวะ	มทัทวะ	ตบะ	อกัโกธะ	อวหิงิสา	ขนัต	ิอวโิรธนะ 
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	 ๔.๒	ทรงเน้นให้มคีวามสามคัคี
“ให้ผนกึก�าลงักนั ร่วมมอืกนั ประสานกนั โดยใจกว้าง เพื่อเกื้อกลูส่งเสรมิกนัรู้จกัผกูมติรกบั

ผูร่้วมงาน”...(พระราชด�ารสัวนัพระราชทานปรญิญาบตัร) “ถอืเอาความรกั ความสามคัคปีรองดองกนั 
หนัหน้าเข้าหากนั มองกนัในแง่ด”ี...	(พระราชด�ารสัวนัปีใหม่)

๔.๓	ทรงเน้นให้ท�างานกบัแบบร่วมมอืประสานงานกนั	(บูรณาการ)
ทรงตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ๖	 แห่ง	 ตามเขตภูมิสังคมต่างๆ	 

ทั่วประเทศ	ได้แก่	๑)	เขาหนิซ้อน	๒)	คุง้กระเบน	๓)	พกิลุทอง	๔)	ห้วยฮ่องไคร้	๕)	ภพูาน	๖)	ห้วยทราย
	 ๑.	 ให้หน่วยงานต่างๆ	ที่ท�างานเกี่ยวกบัการพฒันาอาชพีของประชาชนให้ไปท�างานร่วมมอื

กนัแบบผสมผสาน/บูรณาการ
	 ๒.	ให้เป็นตวัอย่างของความส�าเรจ็
	 ๓.	ให้เป็นพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตทิี่มชีวีติ
	 ๔.	 จดัการบรกิารแบบจุดเดยีว	(One	stop	service)
พระราชกระแส	 “ให้หนกัแน่น และเที่ยงตรง ยดึถอืเหตผุลตามความถกูต้อง เพื่อวางแผน

งานให้สอดคล้องตรงกนั...”
๕. ขั้นตอนการเตรยีมจดัท�าโครงการ/งาน

๕.๑	ทรงสร้างผู้ร่วมงาน
	 ๕.๑.๑	ทรงท�าความคุน้เคยกบัคนรุน่เก่า	เช่น	พระบรมวงศานวุงศ์	องคมนตร	ีข้าราชบรพิาร	

ทหาร	ต�ารวจ	ข้าราชการพลเรอืน	เอกชน	เป็นต้น
	 ๕.๑.๒	 ทรงสร้างคนรุ่นใหม่	 เพื่อร่วมใจ	 ร่วมก�าลัง	 เพื่อพัฒนาประเทศ	 โดยเสด็จฯ

พระราชทานปริญญาบัตร	 กระบี่	 แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ	 โรงเรียนนายร้อยทหาร 
ทกุเหล่า	นายร้อยต�ารวจ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๔๙๓-๒๕๔๑	เป็นเวลากว่า	๔๑	ปี	ตั้งแต่พระชนมาย	ุ๒๕	พรรษา	 
จน	๗๑	พรรษา	มผีู้เข้ารบัพระราชทานไม่ต�่ากว่า	๓-๔๐๐,๐๐๐	คน

๕.๒	ทรงศกึษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งต่างๆ	 เช่น	 เอกสาร	 วทิยุ	 โทรสาร	ต่อมา	กใ็ช้ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศอนัทนัสมยั	เช่น	แฟกซ์,	อนิเทอร์เนต็,	www.	เป็นต้น	และจากบุคคลต่างๆ	ที่
ได้กล่าวในข้อ	๕.๑.๑	รวมทั้งประชาชนในพื้นที่	ข้าราชการทุกแห่ง	ก�านนั	ผู้ใหญ่บ้าน	ที่ขาดไม่ได้	คอื	
แผนที่ภูมปิระเทศท้องถิ่น	มาตราส่วน	๑:๕๐,๐๐๐

119แบบอย่างและแนวทาง
เป็นคนดีและคนเก่ง



๕.๓	 เสด็จฯ	 สู ่ท้องที่	 เพื่อ	
สัมผัส	 ๕	 หรือ	 อินทรีย์	 ๖	 (ได้เห็น	
ได้ยนิ	ได้สมัผสั	ได้กลิ่น	ได้ชมิ	และ
ได้คดิ)	สภาพภมูปิระเทศ	ดนิฟ้าอากาศ	
เศรษฐกิจ	 สังคม	 ขนบธรรมเนียม	
ประเพณี	และรบัทราบอปุสรรคปัญหา
ต่างๆ

๕.๔	 เมื่อเสด็จฯ	 กลับถึงที่
ประทบั	 (ต�าหนกั,	วงั)	จะทรงปรกึษา
หารอืกบัข้าราชบรพิาร	ข้าราชการ	และ
ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง	ทรงสดบัรบัฟัง
ข้อคดิเหน็ทุกคน

๕.๕	 ทรงก�าหนดเป็นโครงการ/งานพระราชด�าริ	 (พัฒนาพื้นที่	 หรือวิจัยพัฒนา)	 โดยให้เสริม	
หรือสอดคล้องกับโครงการ/นโยบายของรัฐบาล	 (ซึ่งมักเป็นโครงการใหญ่)	 และสอดคล้องกับความ 
ร่วมมือยอมรับจากประชาชน	 ปัจจุบัน	 เรียกว่า	 “ประชาพิจารณ์”	 โดยมีองคมนตรี	 ราชเลขานุการ	 
ราชเลขาธกิาร	หรอืราชองครกัษ์	เป็นผู้ประสานงาน	ทรงหาความเหน็จากข้าราชการ/ผู้รู้ในโอกาสต่างๆ
ดงันี้		

๑)	เมื่อเสดจ็ฯ	ไปทรงงานในพื้นที่
๒)	ก่อน	หรอืหลงัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร
๓)	เมื่อเข้าเฝ้าฯ	ในพระราชพธิตี่างๆ
๔)	เมื่อเข้าเฝ้าฯ	ส่วนพระองค์
๕.๖	เมื่อเริ่มปฏบิตังิานแลว้	ทรงตดิตามผลการด�าเนนิงานดว้ยพระองคเ์อง	หรอืผ่านผูป้ระสาน

งานต่างๆ	หรอืจากสื่อต่างๆ	เช่น	จากรายงาน	และอาจทรงมพีระราชวนิจิฉยัเพิ่มเตมิ
๕.๗	 เมื่องานส�าเร็จระดับหนึ่งแล ้ว	 ผู ้ปฏิบัติจะท�ารายงานถวาย	 และเผยแพร่แก  ่

สาธารณะเบื้องต้น
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๕.๘	 ทรงปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่างๆ	 หรือเมื่อมีการแสดงข้อคิดเห็นในสื่อ
สาธารณะทั่วไป	 จะทรงสดับรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม	 ด้วยพระอุเบกขา	 และอาจให้ความคิดเห็น 
เพิ่มเตมิ	ก่อนจะพระราชทานค�าแนะน�าให้เผยแพร่
๖. หน่วยงานที่ถวายการสนบัสนนุประสานงาน

๖.๑	องคมนตร	ีราชส�านกั
๖.๒	กระทรวง	กรม	กอง	ศูนย์	สถานทีดลองต่างๆ
๖.๓	มหาวทิยาลยั	และสถาบนัการศกึษา
๖.๔	มูลนธิ	ิเช่น	มูลนธิอิานนัทมหดิล	มูลนธิริาชประชานุเคราะห์	มูลนธิชิยัพฒันา
๖.๕	ธุรกจิ/เอกชน
โดยเฉพาะส�านกังาน	กปร.	(รฐับาล)	มูลนธิชิยัพฒันา	เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นในระยะหลงัเพื่อ

ให้มหีน้าที่ประสานงาน	 และคล่องตวัในด้านงบประมาณและการเงนิ	 เพราะในอดตีมโีครงการจ�านวน
มากที่ต้องพระราชทานงบประมาณส่วนพระองค์	 เช่น	ห้วยมงคล	 เขาเต่า	ฝนหลวง	ต่อมาหน่วยงาน 
ทั้งสองนี้ก็ได้ประสานงานทดลองจ่ายงบประมาณล่วงหน้า	 เช่น	 ลุ่มน�้าล�าพะยัง	 หัววัง-พนังตัก	 
เขื่อนยางชุม	เป็นต้น
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ยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญให้มาในงานมอบประกาศนียบัตร	 และโล่เกียรติยศแด่	 
“คนดสีงัคมไทย”	ของ	นติยสารเส้นทางไทย	ในวนันี้	ทกุสงัคม	กลุม่ชมุชน	สมาคม	มลูนธิ	ิ 

ตลอดจนหน่วยราชการทุกแห่ง	 ต่างกม็วีตัถุประสงค์	 ความมุ่งหมาย	 และแนวทางหลกัในการด�าเนนิ
งานของคนแตกต่างกันไป	 แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้	 คือ	 ต้องการให้สมาชิก	 กลุ่มชนที่เกี่ยวข้องเป็น 
คนดี	 มีจริยธรรม	 ศีลธรรม	 และเป็นพลเมืองดีของชาติ	 แต่เมื่อโลกพัฒนาขึ้นจ�านวนประชากรเพิ่ม 
มากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติถูกแย่งน�ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น	 ท�าให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและ
สงัคมตามมา	 เกดิการแก่งแย่งแข่งขนักนัในทุกๆ	 ด้าน	 เพื่อความอยู่รอดของตวัและพวกพ้อง	 ท�าให้
เหน็แก่ตวั	จงึท�าให้เกดิบุคคลที่ไม่ดเีพิ่มมากขึ้น	โดยเฉพาะในเมอืงและชุมชนใหญ่ๆ
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นอกจากนี้	การสร้างค่านยิมในทางที่ผดิของบุคคลในระดบัหวัหน้าบางคน	 เช่น	การฟุ่มเฟือย 
จับจ่ายใช้สอย	 การกู้เงินมาใช้ในทางที่ผิดจ�านวนมากเกินตัว	 การส่งเสริมการเล่นการพนัน	 อบายมุข	
การส่งเสรมิชวีติในราตร	ีความยกย่องคนร�่ารวยที่ได้มาจากความไม่สจุรติ	เหน็แก่ตวัเองและพรรคพวก 
และเอาเปรียบคนยากจน	 ไม่สอนให้พึ่งตัวเอง	 อดทนต่อสู้เพื่อชีวิต	 แต่สอนให้รอรับความช่วยเหลือ	
สถานรีถไฟและสนามหลวง	จงึยงัมคีนพกัอาศยัหลบันอนของคนไร้ที่อยู	่รายได้คนรวยกบัคนจนในบ้าน
เรายงัห่างกนัมากกว่า	๑๐	เท่า	คนรวยมจี�านวนไม่มาก	แต่คนจนยงัมจี�านวนสูง	มสีทิธไิม่เท่ากนั	เช่น	
คนรวยมบ้ีานหลายหลงั	ทั้งในไทยและต่างประเทศ	มรีถยนต์คนัละ	๕-๒๐	ล้าน	รถกว่า	๑๐	คนัจอดใน
บ้าน	มสีทิธพิเิศษเหนอืคนจน	ป้ายโฆษณาบ้านที่ดนิ	เริ่มจาก	๕	ล้านบาทขึ้นไป	บ้านเอื้ออาทรมลูค่าเพยีง
หลงัละ	๑.๕	แสน	(๓๓	เท่า)	คนรวยกย็งัคงหาโอกาสรวยต่อไป	ไม่เพยีงพอเท่านี้เจ้าหน้าที่ของรฐับาง
คนกร็วยล้นฟ้า	แม้บางคนเมื่อเข้าท�างานยากจน	และตามกฎหมายก�าหนดให้ข้าราชการต้องจน	คอืต้อง
ไม่มหีุน้ทรพัย์สนิเงนิทองมแีต่เงนิเดอืน	และต้องแจ้งทรพัย์สนิก่อนและหลงัรบัต�าแหน่ง	ดงันั้นข้าราชการ
ที่ร�่ารวยผิดปกติจึงต้องพยายามซุกซ่อน	 แต่โชคดีที่คนดียังมีอยู่มาก	 แม้ไม่ร�่ารวย	 ต้องต่อสู้ชีวิต	 
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เพื่อความอยู่รอด	 และเพื่อความเป็นธรรมของสังคม	 แต่มีความสุข	 ขอให้อย่าท้อแท้หมดหวังขอให้
ยึดมั่นในความดี	 ยึดหลักศาสนาทุกศาสนา	 เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวน�าทางชีวิตพึงสอนให้ทุกคนท�าความด	ี 
โดยเฉพาะพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 พระบรมศาสดาของเราได้ทรงสอนหลักธรรม
ว่า	๒๕๕๑	ปี	แล้วและบรรดาสาวกของท่านได้น�ามาเผยแพร่ต่อจนถงึทุกวนันี้เป็นหลกัที่ยดึความจรงิ
และไม่ล้าสมยัโดยให้ละเว้นความชั่ว	ท�าความด	ีท�าจติใจให้เบกิบานอยู่เสมอ	แก้ปัญหาด้วยอรยิสจั	๔	 
(ทุกข์	สมุทยั	นโิรธ	มรรค)	การเดนิสายกลาง	ขอให้เชื่อกฎแห่งกรรม	ท�าดไีด้ดี	ท�าชั่วได้ชั่ว	ผลบุญ 
ผลกรรมที่ปฏบิตัไิปจะเกดิในชาตนิี้ไม่ช้ากเ็รว็

ส�าหรับมนุษย์ปุถุชนในโลกปัจจุบันโชคดีที่เราเกิดเป็นคนไทย	 และมีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 ทรงเป็นพระประมุขของเรา	 เป็นแบบอย่างของ	 “คนดี”	 ผู้ทรงกระท�าความดีเพื่อ
ประเทศไทยเพื่อพสกนกิรไทยเป็นเวลาสบืเนื่องมากว่า	 ๖๐	 ปี	 แล้ว	 พระองค์ทรงเป็นยอดแบบอย่าง
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ของ	“คนด”ี	ยดึหลกัการครองชวีติ	และด�ารงชวีติในหลกัธรรมที่เรยีกว่า	“ทศพธิราชธรรม”	หรอืหลกั
ธรรมของพระราชา	๑๐	ข้อ	มาโดยตลอด	ทรงบ�าเพญ็พระราชกรณยีกจิใหญ่น้อยเพื่อประเทศชาตแิละ
พสกนกิร	 ภายใต้พระบรมโพธสิมภาร	 ด้วยความวริยิอุตสาหะ	 ด้วยพระปรชีาญาณอนัแรงกล้า	 ทรง
เหนด็เหนื่อยตรากตร�าพระวรกายมาอย่างหนกั	แม้ในปัจจบุนัจะทรงพระประชวร	และก�าลงัพระวรกาย
ถดถอยลง	แต่กย็งัทรงงานอยู่ทุกวนั	ทรงห่วงใยประเทศชาตแิละคนไทยอยู่ตลอดเวลา

พระราชทานพระบรมราโชวาท	 แก่พสกนิกรทุกหมู ่เหล่าในวาระต่างๆ	 อยู ่เสมอ	 เช่น	
ประชาชน	 นิสิต	 นักศึกษา	 นักเรียน	 นักเรียนทหาร	 ข้าราชการ	 ทหาร	 ครู	 ลูกเสือ	 ผู้แทนราษฎร 
ผู้พพิากษา	องค์กรอสิระต่างๆ	คณะรฐัมนตร	ีและคณะองคมนตร	ีเป็นต้น	ทั้งนี้ในโอกาสและวาระต่างๆ	 
เช่น	วนัรบัพระราชทานปรญิญาบตัร	วนัจบการศกึษา	วนัเริ่มเข้ารบัราชการ	วนัเข้าถวายสตัย์ปฏญิาณ	
และวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	เป็นต้น

เนื้อหาของพระบรมราโชวาท	จะทรงเน้นให้ท�างานด้วยความซื่อสตัย์	สจุรติ	เที่ยงตรง	บรสิทุธิ์ใจ	 
รกัชาตบิ้านเมอืง	ความรบัผดิชอบ	ชั่วด	ีละอายชั่ว	กลวับาป	ขยนัหมั่นเพยีร	มรีะเบยีบวนิยั	มคีวาม
สามคัค	ีสุภาพ	อ่อนโยน	มสีมัมาคารวะ	มชีวีติที่เรยีบง่าย	พอมี	พอกนิ	พอมี	พอใช้

เหนือสิ่งอื่นใด	 ทุกสิ่งทุกอย่าง	 ทุกถ้อยทุกค�าในพระบรมราโชวาทเป็นพระราชจริยวัตรที่ทรง
บ�าเพญ็	ทรงปฏบิตัดิ้วยพระองค์เองทั้งสิ้น	ตลอดพระชนมายุกว่า	๘๐	พรรษา	ทรงเป็นแบบอย่างให้
พวกเราทุกคนปฏบิตัติามด้วยความมั่นใจและภาคภูมใิจ

กระผมมคีวามยนิดี	และเป็นเกยีรตทิี่ได้มโีอกาสอญัเชญิพระราชประวตัสิ่วนหนึ่งของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมาเล่าให้ท่านผู้มเีกยีรตไิด้ทราบ	กระผมหวงัว่าคงจะเป็นแนวทางให้ท่านทั้งหลาย
ซึ่งเป็นคนดอียู่แล้ว	 จะได้ยดึมั่นเป็นหลกัในการด�าเนนิชวีติให้ดยีิ่งขึ้น	 และก้าวหน้ายั่งยนืต่อไป	 โดย
เดนิตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชดิสบืไป

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและมีพระสุขภาพ	 และอนามัยที่ดียิ่งขึ้น	 และทรงมีพระชนมายุ 
ยิ่งยนืนานตราบชั่วนรินัดร์
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ข้าราชการไทยใสสะอาด ตามรอยพระยคุลบาท
๑. พระราชประวตัิ
	 ๑.๑	ก่อนเสดจ็ขึ้นครองราชย์
	 ๑.๒	เสดจ็ฯ	ไปทรงเยี่ยมทั่วไทย
	 ๑.๓	เสดจ็ฯ	เยี่ยมมติรประเทศ
๒. สภาพภมูปิระเทศที่เสื่อมโทรม และเศรษฐกจิสงัคมที่ถดถอย
๓. เศรษฐกจิพอเพยีง
	 ๓.๑	ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง-ชวีติที่เป็นจรงิของคนไทย
	 ๓.๒	การเกษตรทฤษฎใีหม่-จากแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏบิตัิ
	 ๓.๓	องค์ประกอบของเศรษฐกจิพอเพยีง
๔. จรยิธรรมของข้าราชการพลเรอืน ๑๐ ประการ
๕. สถาบนัพระมหากษตัรยิ์-พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
	 ๕.๑	ทรงไว้ซึ่งพระราชประสบการณ์อนัยาวนาน
	 ๕.๒	ทรงไว้ซึ่งพระราชอจัฉรยิภาพอนัล�้าเลศิ
	 ๕.๓	ทรงไว้ซึ่งหลกัการบรหิารและปกครอง
	 ๕.๔	ทรงแนะทางให้ผู้ปฏบิตังิานโครงการต่างๆ	เป็นคนดแีละคนเก่ง
	 ๕.๕	ทรงยดึหลกัธรรมต่างๆ	และหลกัทศพธิราชธรรม
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๑. พระราชประวตัิ
๑.๑ ก่อนเสดจ็ขึ้นครองราชย์
	 วนัที่	๕	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๔๗๐		 พระราชสมภพ	ณ	เมอืงเคมบรดิจ์	รฐัแมสซาชูเซตส์	

	 	 สหรฐัอเมรกิา
	 วนัที่	๒๐	กนัยายน	พ.ศ.	๒๔๗๒		สมเดจ็พระบรมราชชนก	เสดจ็ทวิงคต
	 พ.ศ.	๒๔๗๒-พ.ศ.	๒๔๗๖		 ทรงรบัการศกึษาเบื้องต้นในประเทศไทย	พระบรมราชชนน ี

	 	 	 	 ทรงให ้สะพายกระติกนมสดไปเสวยที่โรงเรียน 
	 	 	 	 มาแตร์	เดอ	ีทุกวนั

	 พ.ศ.	๒๔๗๗-พ.ศ.	๒๔๘๘		 ทรงศึกษาขั้นต้นจนถึงขั้นมหาวิทยาลัยในประเทศ 
	 	 	 	 สวติเซอร์แลนด์

ข้าราชการไทยใสสะอาด ตามรอยพระยุคลบาท
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วนัที่	๕	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๘	 ได ้ เสด็จนิวัตประเทศไทยครั้งที่ 	 ๓	 พร ้อมกับ 
	 	 	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ ้ าอยู ่ หั วอานันทมหิดลฯ	 
	 	 	 	 พระบรมเชษฐาธริาช	รชักาลที่	๘

วนัที่	๕	มถิุนายน	พ.ศ.	๒๔๘๙	 ทั้ง	 ๒	 พระองค์ได้เสด็จฯ	 ไปทรงเยี่ยมทุ่งนาบางเขน	 
	 	 	 	 ณ	 วัดพระศรีมหาธาตุและทอดพระเนตรกิจการของ 
	 	 	 	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	บางเขน	ได้ทอดพระเนตร 
	 	 	 	 การก�าเนดิของชาวนา	และทรงหว่านข้าวในทุ่งนา

วนัที่	๙	มถิุนายน	พ.ศ.	๒๔๘๙		 รชักาลที่	๘	เสดจ็สวรรคตโดยกะทนัหนั	ณ	พระที่นั่ง 
	 	 	 	 บรมพิมาน	 รัฐบาลได้กราบบังคับทูลเชิญสมเด็จ 
	 	 	 	 พระเจ้าน้องยาเธอ	 เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช	 เสด็จขึ้น 
	 	 	 	 ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่	 ๙	 แห่ง 
	 	 	 	 ราชวงศ์จกัร	ีเมื่อพระชนมพรรษา	๑๙	พรรษา

วนัที่	๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓		 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการ 
	 	 	 	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น	 และได้พระราชทาน 
	 	 	 	 พระปฐมบรมราชโองการว่า	“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม  
    เพื่อประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม”	บดันี้กาลเวลา 
	 	 	 	 ได้ผ่านมาถือได้ว่าเป็นพระราชสัจวาจา	 ซึ่งทรงยึดมั่น 
	 	 	 	 บ�าเพญ็มากว่า	๕๙	ปี
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๑.๒ เสดจ็ฯ ไปทรงเยี่ยมทั่วเมอืงไทย
วนัที่	๒	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔		 เสดจ็ประพาสจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	เพชรบรุ	ีราชบรุี
พ.ศ.	๒๔๙๖-พ.ศ.	๒๔๙๘		 เสดจ็ฯ	ไปทรงเยี่ยมราษฎรในจงัหวดัภาคกลาง	ราชบรุ	ี 

	 	 	 	 สมุทรสาคร	นครปฐม	สุพรรณบุร	ี ชยันาท	สงิห์บุร	ี 
	 	 	 	 อ่างทอง	อยุธยา

วนัที่	๒-๒๐	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๔๙๘		เสด็จฯ	 แปรพระราชฐานเยี่ยมจังหวัดในภาคอีสาน 
	 	 	 	 ทุกจงัหวดั	๑๙	วนั

วนัที่	๒๗	กุมภาพนัธ์-๑๗	มนีาคม		 เสดจ็ฯ	ภาคเหนอืทุกจงัหวดั	๑๙	วนั
พ.ศ.	๒๕๐๑
วนัที่	๖-๒๖	มนีาคม	พ.ศ.	๒๕๐๒		 เสดจ็ฯ	เยี่ยมภาคใต้ทุกจงัหวดั	๒๐	วนั
๑.๓ เสดจ็ฯ ไปทรงเยี่ยมมติรประเทศ
วนัที่	๑๘	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๐๒-		 เสดจ็ฯ	เยี่ยมมติรประเทศ	๒๘	ประเทศ
๒๙	มถิุนายน	พ.ศ.	๒๕๑๐
วนัที่	๒๙	มถิุนายน	พ.ศ.	๒๕๑๐		 ทรงเยือนประเทศเดนมาร์ก	 ทรงสนพระราชหฤทัย 

	 	 	 	 ในกจิการฟาร์มโคนมของเดนมาร์ก
พ.ศ.	๒๕๐๕		 รัฐบาลเดนมาร์ก	 และสมาคมเกษตรกรเดนมาร์ก 

	 	 	 	 ได้ร่วมกนัน้อมเกล้าฯ	ถวายโครงการส่งเสรมิการเลี้ยง 
	 	 	 	 โคนมเป ็นของขวัญและได ้ก ่อตั้งฟาร ์มโคนม 
	 	 	 	 ไทยเดนมาร์กขึ้นที่	อ�าเภอมวกเหลก็	จงัหวดัสระบุรี
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หลงั	พ.ศ.	๒๕๐๒		 ทรงเริ่มโครงการพระราชด�าร	ิและพระราชประสงค์ต่างๆ	 
	 	 	 	 และแปรพระราชฐานไปเยี่ยมราษฎรในภาคต่างๆ	 
	 	 	 	 ทุกปี	เป็นเวลา	๒๗	ปี	โดยมไิด้เสดจ็ฯ	ต่างประเทศอกีเลย 
	 พ.ศ.	๒๕๓๑		 เสดจ็ฯ	เยอืนสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว
๒. สภาพภมูปิระเทศที่เสื่อมโทรม และเศรษฐกจิสงัคมที่ถดถอย

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	 เริ่มแผนที่	 ๑	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔-๒๕๐๘	 และ
ตดิตามด้วยแผนที่	๒	และแผนอื่นๆ	ตามมา	ถงึแม้จะมผีลส�าเรจ็	มปีระโยชน์และมูลค่ามหาศาลน�า
ความเจรญิรุ่งเรอืงให้แก่ประเทศชาตแิละประชาชนมากมายกต็าม	แต่ในแง่สงัคมแล้ว	มจีุดอ่อนหลาย
ประการโดยเฉพาะชวีติและสงัคมในชนบท	เช่น	การส่งเสรมิการสนบัสนุนการ	“หกัล้างถางพง”	เพื่อ	
“ท�าไร่ท�านา”	 เพื่อปลูกพืชล้มลุกเศรษฐกิจส่งเป็นวัตถุดิบไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	 ท�าให้ป่าไม้ซึ่งเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า	 ต้องสูญเสียและถูกท�าลายล้างอย่างรวดเร็ว	 เกิดความไม่สมดุลในระบบ
นเิวศ	ดนิเสื่อมโทรมและถกูชะล้างเกดิศตัรธูรรมชาตริะบาดอย่างรนุแรง	ท�าให้ต้องใช้ปัจจยัในการผลติ
ที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ	 เช่น	 เครื่องจักรกลการเกษตร	 ยานพาหนะขนส่ง	
น�้ามนัเชื้อเพลงิ	ปุ๋ยเคม	ีและสารเคมปี้องกนัและก�าจดัศตัรูพชื	เป็นต้น	สภาพดนิฟ้าอากาศกป็รวนแปร
เปลี่ยนแปลง	เกดิสภาวะฝนแล้งและน�้าท่วมสลบักนัเป็นประจ�า	ทางด้านการอตุสาหกรรมกม็กีารลงทนุ	
โดยใช้เงนิทุน	เทคโนโลยทีี่ไม่ค่อยทนัสมยั	และวตัถุดบิจากต่างประเทศ	สถานการณ์ทางการเมอืงมกั
บบีให้ราคาผลผลติทางการเกษตรตกต�่า	เพื่อเอาใจคนในเมอืงและผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมมกีาร
เก็บภาษีและค่าธรรมเนียมวัตถุดิบทางการเกษตรที่ส่งออก	 เพื่อให้มีราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดโลก	
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เช่น	ค่า	premium	ของข้าว	และเงนิ	Cess	ของยางพารา	เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้และปัจจยัอื่นๆ	มผีลให้
เกษตรกรนบัวนัจะยากจนลงเรื่อยๆ	เป็นหนี้สนิทั้งในระบบและนอกระบบ	สญูเสยีที่ท�ากนิ	คนหนุม่สาว
ต้องละทิ้งถิ่นฐาน	เข้าไปหางานและหาโอกาสที่คาดคดิว่าดกีว่าในเมอืงใหญ่และในต่างประเทศ	ซึ่งกไ็ม่ 
จรงิเสมอไป	ซ�้าบางรายกลบัมชีวีติและสิ่งแวดล้อมที่เลวกว่าเดมิ	ชวีติครอบครวัต้องแตกแยก	นอกจาก
นี้ผลพวงของการพฒันาหรอืสิ่งที่เรยีกว่าความเจรญิได้ขยายเข้าไปในชนบทส่วนหนึ่ง	มผีลท�าให้ค่านยิม
ในการพึ่งพาของจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น	เช่น	รถจกัรยานยนต์	รถกระบะ	ตู้เยน็	โทรทศัน์	เตาแก๊ส	 
พดัลม	วดีทิศัน์	โทรศพัท์มอืถอื	ของอปุโภคและบรโิภค	รวมทั้งปัจจยัการผลติต่างๆ	ที่มรีาคาแพง	เช่น	
รถไถไร่	ปุ๋ยเคม	ีสารเคมปี้องกนัและก�าจดัศตัรูพชื	และพนัธุ์พชืพนัธุ์สตัว์ราคาแพง	ที่ต้องน�าเข้าจาก
ต่างประเทศ	สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ซ�้าเตมิให้สภาพเศรษฐกจิของชนบทอยู่ในสภาพที่ไม่พึ่งตนเอง	
เกนิพอและเกนิรายได้ยิ่งขึ้น
๓. เศรษฐกจิพอเพยีง

๓.๑	แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง-ชวีติที่เป็นจรงิของคนไทย
ปัจจุบนัมกีารกล่าวถงึ “ปรชัญา”	หรอื	 “แนวคดิ”	 ในการด�ารงชวีติ	หรอืประกอบอาชพีแบบ

เศรษฐกจิพอเพยีง	(Self	sufficient	หรอื	sufficiency	economy)	กนัมากขึ้น	โดยเฉพาะในยามที่
รฐับาลเน้นนโยบายทางด้าน	“เศรษฐกจิการค้า”	และ “เศรษฐกจิพาณชิย์”

“เศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นพระราชด�ารัสที่ได้พระราชทานเป็นครั้งแรก	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๔	
ธนัวาคม	๒๕๔๐	 และเพิ่มเตมิเมื่อวนัศุกร์ที่	 ๔	 ธนัวาคม	๒๕๔๑	ณ	 ศาลาดุสดิาลยั	 สวนจติรลดา
พระราชวงัดุสติ	แต่ตลอดระยะก่อนหน้านั้น	เกอืบกว่า	๔๐	ปีที่ผ่านมาในรชักาลของพระองค์	พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ได้ทรงยึดแนวทางในหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด	 ทรงแนะน�าให้การ
ประกอบอาชพีและด�ารงชวีติของพสกนกิรทกุหมูเ่หล่า	ทกุหนทกุแห่ง	โดยเฉพาะประชาชนที่อยูใ่นชนบท	
ในท้องที่ห่างไกลซึ่งส่วนมากมฐีานะค่อนข้างยากจน	ประกอบอาชพีการเกษตรเพื่อด�ารงชวีติ	แต่กเ็ป็น
ประชาชนส่วนใหญ่	และเปรยีบเสมอืนกระดูกสนัหลงัของประเทศ

พระองค์มีพระราชด�ารัสในวาระและโอกาสต่างๆ	 อยู่เสมอเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อให้บุคคลทุกระดับได้ตระหนักถึงแนวทางส�าคัญในการด�ารงชีวิต	 
ซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างจากแนวคดิของนกัวชิาการและนกัเศรษฐศาสตร์ของประเทศในช่วงนั้น
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พระราชด�ารัสครั้งส�าคัญครั้งแรกได ้แก ่	
พระบรมราโชวาทเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ณ	 หอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๑๘	
กรกฎาคม	 ๒๕๑๗	 และต่อเนื่องในวันศุกร์ที่	 ๑๙	
กรกฎาคม	๒๕๑๗	นอกจากจะเป็นพระบรมราโชวาท	
ที่ทรงเน้นให้ความส�าคัญของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ที่มีต่อการสร้างสรรค์ความมั่นคงและ
เศรษฐกจิของชาตแิล้ว	ยงัได้ทรงเน้นถงึแนวทางส�าคญั
ของเศรษฐกจิพอเพยีง	ดงันี้

“...การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมีพอกิน
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วธิกีารและใช้อปุกรณ์ที่ประหยดั แต่ถกูต้อง
หลกัวชิาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏบิตัไิด้แล้ว จงึค่อยสร้างค่อยเสรมิความเจรญิและ
ฐานะเศรษฐกจิขั้นที่สงูขึ้นโดยล�าดบัต่อไป หากจะมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจรญิ ยกเศรษฐกจิขึ้นให้
รวดเรว็แต่ประการเดยีว โดยไม่ให้แผนปฏบิตักิารสมัพนัธ์กบัสภาวะของประเทศและของประชาชน 
โดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจจะกลายเป็นความยุ่งยาก 
ล้มเหลวได้ในที่สดุ...”

๓.๒	การเกษตร	“ทฤษฎใีหม่”	จากแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏบิตัิ
ในปี	๒๕๓๒	ซึ่งเป็นปีที่	๔๓	แห่งรชักาล	หรอืเมื่อทรงมพีระชนมายุ	๖๒	พรรษา	ภายหลงัจาก

ที่ได้ทรงสั่งสมพระราชประสบการณ์จากชวีติความเป็นอยู	่อาชพี	และสภาพทางเศรษฐกจิของเกษตรกร
และทศิทางเศรษฐกจิของประเทศที่ก�าลงัจะเดนิทางไป	ตลอดจนข้อมลูทางการศกึษา	วจิยัและพฒันาจาก 
ศูนย์ศกึษาการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิทั้ง	๖	แห่ง	อย่างละเอยีดและรอบคอบแล้ว	พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้น�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เป็นแนวทางการประกอบอาชีพ
เกษตรกรในชนบท	เป็นครั้งแรกที่วดัมงคลชยัพฒันา	ต�าบลห้วยบง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัสระบุร	ีและ
ต่อมาประชาชนรู้จกักนัแพร่หลายในนาม	“ทฤษฎใีหม่”	หรอื	“เกษตรทฤษฎใีหม่” 
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ซึ่งแบ่งออกเป็น	๓	ขั้นตอน	ดงันี้
๑. ทฤษฎใีหม่ ขั้นที่ ๑ ซึ่งมสีมมตฐิาน ดงันี้
	 ๑.๑	เกษตรกรค่อนข้างยากจน
	 ๑.๒	มพีื้นที่ไม่มากนกั	ประมาณ	๑๐-๑๕	ไร่
	 ๑.๓	ครอบครวัไม่ใหญ่นกั	๔-๖	คน
	 ๑.๔	อยู่ในเขตใช้น�้าฝน	ฝนตกไม่ชุกนกั
	 ๑.๕	ดนิมสีภาพที่เกบ็กกัน�้าได้
	 ๑.๖	ต้องประหยัดและมีความสามัคคีกับ

เพื่อนบ้าน
	 ๑.๗	ในระยะแรกมคีวามพอเพยีงตามอตัภาพ	

พอเลี้ยงตวัเองได้
เพื่อการบรหิารและจดัการน�้า	ดนิ	และปัจจยัการผลติ	ให้มปีระสทิธภิาพสูงสุด	ทรงก�าหนดให้

แบ่งพื้นที่ออกเป็น	๔	ส่วน	และมสีดัส่วน	ดงันี้	คอื	๓๐:๓๐:๓๐:๑๐	เพื่อท�ากจิกรรม	๔	อย่าง	ตาม
ล�าดบั	คอื

๑.	 ขุดสระเกบ็น�้าฝนธรรมดา
๒.	ปลูกข้าวในฤดูฝน
๓.	ปลูกพชืไร่	พชืสวน	และไม้ล้มลุกผสมผสาน
๔.	ที่อยู่อาศยั	และเลี้ยงสตัว์
ตามทฤษฎ	ี “เกษตรกรทฤษฎใีหม่”	จะช่วยท�าให้การเกษตรในเขตใช้น�้าฝนมปีระสทิธภิาพขึ้น	

และลดความเสี่ยงน้อยลง	ดงันั้น	ถ้าหากสามารถส่งน�้าชลประทานมาเสรมิได้บ้างเป็นระยะ	กจ็ะท�าให้
เป็น	“ทฤษฎใีหม่”	ที่สมบูรณ์

๒. ทฤษฎใีหม่ ขั้นที่ ๒ เมื่อมกีารท�าเกษตร “ทฤษฎใีหม่”	บรเิวณใกล้เคยีงมากรายขึ้น	และ
เวลาผ่านไปผลผลติและรายได้จะค่อยๆ	 เพิ่มพูนขึ้น	 เกษตรกรมปีระสบการณ์มากขึ้น	 จงึจ�าเป็นต้อง
ปรบัปรุงตนเองขยายการผลติ	รวมกลุ่มการผลติ	จดัหาและจ�าหน่ายวสัดุปัจจยัการผลติและการด�ารง
ชวีติในราคาที่ถูก	ตลอดจนสวสัดกิารต่างๆ	สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งของจ�าเป็นของชวีติประจ�าวนั	แต่การ
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ลงทุนจากเงนิสะสมอาจต้องใช้เวลานาน	หากได้รบัความช่วยเหลอืสนบัสนุนจากหน่วยราชการ	มูลนธิิ	
และเอกชน	จะท�าให้งานเริ่มต้นได้เรว็ขึ้น

๓. ทฤษฎใีหม่ ขั้นที่ ๓ เมื่อกจิการขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ เตบิโตขึ้น	เกษตรกรกค็วรจะรวมกนั 
ท�าธรุกจิย่อยๆ	เช่น	ร้านสหกรณ์	โรงสข้ีาว	สถานที่บรกิารเครื่องจกัรกลการเกษตร	และสถานที่จ�าหน่าย
เชื้อเพลงิ	เป็นต้น	แต่ธรุกจิเหล่านี้จ�าเป็นจะต้องอาศยัความร่วมมอืและเงนิทุนจากภายนอก	เช่น	ธนาคาร	
บรษิทัน�้ามนั	และเอกชนภาคต่างๆ

วนัที่	๔	ธนัวาคม	๒๕๓๗	ในวโรกาสที่พระราชทานพระราชด�ารสัแก่คณะบคุคลต่างๆ	ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชยัมงคลเนื่องในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ได้มพีระราชปรารภครั้งแรกเกี่ยวกบั	“ทฤษฎใีหม่”

-	วนัที่	๔	ธนัวาคม	๒๕๓๗	มพีระราชด�ารสัเพิ่มเตมิเกี่ยวกบั	“ทฤษฎใีหม่”
-	ปี	๒๕๓๙	เกดิวกิฤตเศรษฐกจิอย่างรุนแรงในประเทศไทย
-	ปี	๒๕๔๐	เศรษฐกจิวกิฤตรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	สถาบนัการเงนิ	ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์	ธุรกจิ

การค้า	 และโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องหยุดกิจการ	 พนักงานและคนงานจ�านวนมากว่างงาน 
ผู้ที่มภีูมลิ�าเนาอยู่ต่างจงัหวดัต้องกลบัถิ่นเดมิ	รฐับาลและหน่วยงานราชการหลายแห่งเหน็ความจ�าเป็น
และความส�าคัญของการเกษตร	 “ทฤษฎีใหม่”	 และเร่งขยายผลทั่วประเทศ	 ตลอดจนคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบน�าโครงการ	 “ทฤษฎีใหม่”	 ไปใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะ
เศรษฐกจิถดถอย	พระราชด�าร	ิ“ทฤษฎใีหม่”	เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกบัความปรวนแปรและหลากหลายของ
สิ่งมชีวีติ	เช่น	คน	พชื	และสตัว์	เป็นต้น	และสิ่งไม่มชีวีติอกีมาก	เช่น	สภาพดนิ	ฟ้า	อากาศ	ระบบ
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เศรษฐกจิ	สงัคม	และประเพณขีองท้องถิ่นต่างๆ	ดงันั้น	หลกัเกณฑ์ต่างๆ	จงึอาจปรบัปรุงและยดืหยุน่ได้	 
บางท้องที่ก็อาจจะสอดคล้องกับที่ทางราชการเคยแนะน�าหรือระบบที่เกษตรกรเคยปฏิบัติอยู่บ้างแล้ว	
จึงอาจปรับปรุงหรือปฏิบัติอย่างเดิมต่อไปโดยไม่เป็นสิ่งที่เสียหาย	 ไม่จ�าเป็นจะต้องท�าการเกษตรแบบ	
“ทฤษฎใีหม่”	 เสมอไป	ประเดน็ส�าคญัของ	 “ทฤษฎใีหม่”	 อยู่ที่ควรมสีมมตฐิานและวธิกีารแบ่งพื้นที่
ออกเป็น	๔	ส่วนตามที่ก�าหนดไว้

ปัจจุบันแปลงทฤษฎีใหม่ได้กระจายไปทั่วประเทศจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะทางภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอืและภาคกลาง

๓.๓	องค์ประกอบของเศรษฐกจิพอเพยีง
๑. พึ่งตนเอง  -  อุ้มชตูวัเองให้พอเพยีงกบัตวัเอง
   - ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ อยู่อย่างประหยดั
      ฯลฯ
-	 รกัศกัดิ์ศรขีองตนเอง	เลกิระบบขอ	ระบบฝาก	ระบบเส้น
-	 ช่วยเหลือพอให้ช่วยตัวเองได้	 ใช้ความสามารถของตนเอง	 ไม่รอรับความช่วยเหลือหรือ 

	 	 บรจิาคจากรฐับาลอยู่เสมอ
-	 ต้องเรยีนรู้หาประสบการณ์	บรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ
-	 ประหยัดค่าใช้จ่าย	 ประหยัดงบประมาณ	 ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น	 ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล 

	 	 อย่าฟุ่มเฟือย	อย่าฟุ้งเฟ้อ
-	 พยายามใช้ของที่มอียู่แล้ว	ของที่ผลติได้เอง	หรอืผลติในประเทศ
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-	 ประหยดัการใช้และหมุนเวยีนการใช้ปัจจยัสี่	 เช่น	 อาหาร	 เชื้อเพลงิ	 น�้า	 ไฟฟ้า	 กระดาษ	 
	 	 บ้าน	ขยะ	เป็นต้น

-	 มั่นใจในตวัเอง	 ยนืได้ด้วยตวัเอง	 แต่ถ้าจ�าเป็นต้องกู้ยมืกท็�าได้	 แต่การใช้ต้องมเีหตุมผีล	 
	 	 เช่น	มรีายได้ตอบแทนแน่นอน

๒. พอประมาณ  - พอประมาณตามอตัภาพ
   - ท�าโครงการต้องท�าให้รอบคอบ อย่าตาโตเกนิไป
   - ไม่ฟุม่เฟือย ไม่หรหูรา อาจมขีองหรหูรากไ็ด้ แต่ต้องไม่ไปเบยีดเบยีน 

     คนอื่น
   - พอม ีพอกนิ พออยู่ มคีวามสงบ
   - (เศรษฐกิจพอเพียง) จะปฏิบัติ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ คงท�าไม่ได้  

     เพยีงครอบครวัละเศษหนึ่งส่วนสี่ (๒๕ เปอร์เซน็ต์) กน็่าจะพอ
      ฯลฯ
-	 ประเทศก�าลังพัฒนาค่อนข้างยากจน	 ขาดทรัพยากรธรรมชาติ	 เชื้อเพลิง	 แร่ธาตุ	 เคยมี	 

	 	 ทรพัยากรป่าไม้	ดนิ	น�้า	สมบูรณ์	แต่การบรหิารจดัการไม่ดี	ถูกท�าลายไปมาก
-	 มปีระชากรมาก	จงึต้องพฒันาให้มคีวามรู	้รูจ้กัการวางแผนการปฏบิตัทิี่ดตีามล�าดบัขั้นตอน 

	 	 ตามความส�าคญั	ตามก�าลงัคน	ตามก�าลงัเงนิที่ม	ีและตามอตัภาพ	งานใดที่ขาดงบประมาณ 
	 	 กร็ะงบัไว้ก่อน	วางแผนต่อยอดในอนาคต

-	 ไม่ควรใช้ปัจจยัด�ารงชวีติที่มรีาคาสูงนกั	หากมขีองที่ผลติได้เองในประเทศควรใช้
-	 รู้จกัประหยดั	เกบ็ออม	ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
๓. เดนิสายกลาง  -  ไม่สดุโต่ง ไม่โลภมาก
   - ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
   - งานปรบัได้ ยดืหยุ่นได้
   - ไม่รวย แต่กไ็ม่จน ไม่อดอยาก
      ฯลฯ
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-	 อย่าตั้งความหวังของผลงานให้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่คาดไว้มากนัก	 
	 	 แต่ต้องท�างานตามหลักการและวิธีที่ก�าหนดไว้	 หากผลงานไม่ตรงตามที่คาดหวังไว	้ 
	 	 ต้องยอมรบัสภาพความเป็นจรงิ	และปรบัแผนงานได้ในอนาคต

-	 ต้องมคีวามซื่อตรงกบังาน	ยดึหลกัความถูกต้อง	เป็นธรรม
-	 กระจายทุน	แรงงาน	ผลผลติต่างๆ	ตลอดปี
๔.	มภีมูคิุ้มกนั  -		 พยายามลดคนกลาง	ลดค่าขนส่ง
	 	 	 -	 อุ้มชใูห้ประชาชนมงีานท�า	มรีายได้
	 	 	 -	 ขยนัหมั่นเพยีร	หาความรู้ตลอดชวีติ
	 	 	 -	 รู้จกัอดทน	อดกลั้น
	 	 	 	 	 	 ฯลฯ
-	 มคีวามรู้	ความสามคัค	ีกบังานที่ท�าพอสมควร
-	 พฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้	ความสามารถ
-	 เลอืกคนด	ีคนเก่งท�างาน
-	 อย่าแห่ท�าตามกนัโดยไม่มคีวามรู้และประสบการณ์

ตวัอย่างของภมูคิุ้มกนั 
	 ๑.	ร่างกายแขง็แรง	สุขภาพดี

๒.	มคีวามรู้และประสบการณ์
๓.	มเีงนิเกบ็ส�ารอง
๔.	มอีาหารและน�้าส�ารอง
๕.	 มชีื่อเสยีง	(Credit)



๕. มเีหตผุล  -  จะท�าโครงการอะไรจะต้องนกึถงึอตัภาพและสิ่งแวดล้อม
   -  บางอย่างอาจดฟูุ่มเฟือย แต่ถ้าท�าให้มคีวามสขุ ถ้าท�าได้กส็มควร 

     ที่จะท�า
   -  เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของส่วนรวม 

     และประเทศชาติ
      ฯลฯ
-	 การท�างานต้องใช้ความรู้	 สตปิัญญา	สามารถเลอืกท�างานได้ตามแผนงานและล�าดบัความ 

	 	 ส�าคญัที่ถูกต้อง	และสามารถปรบัแผนงานได้เมื่อประสบปัญหาอุปสรรค
-	 พอใจในสิ่งที่มอียู่	และได้มาโดยชอบธรรม
-	 พอใจในหน้าที่การงาน	ถงึแม้จะไม่ตรงกบัวชิาที่เรยีนมา	ต้องรู้จกัปรบั
-	 ตดิตามความก้าวหน้าของบ้านเมอืงและของโลกอยู่เสมอ
-	 งานบางอย่างท�าเองไม่ได้	กอ็าจจ้างเอกชนหรอืผู้ช�านาญท�า	แต่ต้องโปร่งใส
๖. เป็นคนดี  -  พอใจในสิ่งที่ได้รบั มคีวามโลภน้อยกเ็บยีดเบยีนคนอื่นน้อย
   - บ�าเพญ็กรณยีกจิด้วยความซื่อสตัย์ สจุรติ ซื่อตรงต่องาน ต่อหน้าที่
   - ยดึมั่นศลีธรรมและความยตุธิรรม
   - บ�าเพญ็ความดดี้วยน�า้ใจอนับรสิทุธิ์
   - ขยนัหมั่นเพยีร
   - ต้องรูจ้กัตวัเอง ไม่อวดด ีไม่หลงตวั  

     ไม่อวดเก่ง ไม่โอ้อวด รูจ้กัถ่อมตวั  
     รูจ้กัรบัฟังความคดิเหน็ของคนอื่น  
     ไม่พดูมาก พดูในวาระที่ควรพดู

   - รู้จกัเสยีสละ ท�างานเพื่อประโยชน์ 
     ส ่วนรวม เพื่อสังคมที่ดี เพื่อ 
     ประโยชน์ของประเทศชาติ

   - ต้องหาความรู้และประสบการณ์ 
     เพิ่มเตมิตลอดชวีติ
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รู้รกัสามคัคี
รู้ :		 -		 รู้จกัสภาพบ้านเมอืง	เศรษฐกจิ	สงัคม	และสิ่งแวดล้อม
	 	 -		 รูจ้กัรกัษาสภาพธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม	เช่น	อนรุกัษ์ธรรมชาต	ิน�้า	ดนิ	ป่า	ลดการ 

	 	 	 	 ตดัต้นไม้	ปลูกต้นไม้	ลดการเผาป่า	ลดการผลติขยะ	ลดการท�าน�้าเสยี	ลดการใช้ 
	 	 	 	 ไม้ป่า	 ลดการบริโภคอาหารจากป่า	 ลดการท�าลายภูเขา	 ลดการท�าลายป่าดงดิบ	 
	 	 	 	 ลดการท�าลายป่าชายเลน	ฯลฯ

รกั :		 -		 รกัครอบครวั	รกังาน	รกัเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงาน	และรกับ้านเมอืง
สามคัค ี:

๗. มคีวามสามคัค ี -  ถือเอาความรัก ความสามัคคีปรองดองกัน หันหน้าเข้าหากัน  
     มองกนัในทางที่ดี

   - ท�างานด้วยความเหน็อกเหน็ใจกนั เมตตา มุ่งด ีมุ่งเจรญิต่อกนั
   - บรหิารจดัการให้เป็นการช่วยเหลอืเกื้อกลูกนั
   - ความรู้อาจเหมือนกัน แต่ความเห็นอาจต่างกัน ต้องปรึกษากัน  

     (โดยปัญญา) อย่าเถยีงกนั (โดยใช้อารมณ์) จะได้ค�าตอบ เพราะ 
     ความจรงิมอีย่างเดยีว แต่ความเทจ็มหีลายอย่าง

เกษตรกร	เพื่อนบ้าน	ต้องพบปะ	ประชุม	แลกเปลี่ยนข้อคดิเหน็กนับ่อยๆ	และเสร	ีและอาจ
แลกเปลี่ยนผลติผลการเกษตรและอาหารกนับ้าง	คนรวยอย่าเบยีดเบยีนคนจน

๔. จรยิธรรมของข้าราชการพลเรอืน ๑๐ ประการ
จรยิธรรมข้าราชการพลเรอืนที่ก�าหนดไว้ม	ี๑๐	ประการ	คอื
๑.	 ข้าราชการต้องยดึมั่นในจรยิธรรมและยนืหยดักระท�าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
๒.	ข้าราชการต้องมจีติส�านกึที่ดแีละความรบัผดิชอบต่อหน้าที่	เสยีสละ	ปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความ

รวดเรว็	โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้
๓.	ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต�าแหน่งหน้าที่	 และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ

ประเทศชาตเิหนอืกว่าประโยชน์ส่วนตน

*** ข้อความตวัอกัษรทบึเป็นกระแสพระราชด�ารสั ตวัอกัษรธรรมดาเป็นการขยายข้อความของผู้เขยีน ***
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๔.	 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มชิอบโดยอาศยัต�าแหน่งหน้าที่	และไม่กระท�า
การอนัเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

๕.	 ข้าราชการต้องเคารพและปฏบิตัติามรฐัธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
๖.	 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม	 เป็นกลางทางการเมือง	 ให้บริการแก่

ประชาชนโดยมอีธัยาศยัที่ดี	และไม่เลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม
๗.	ขา้ราชการต้องปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของทางราชการอยา่งเคร่งครดัและ

รวดเร็ว	 ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า	 และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด�าเนินงานเพื่องานในหน้าที่	 และ 
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	ทนัการณ์	และไม่บดิเบือนข้อเทจ็จรงิ

๘.	 ข้าราชการต้องมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน	รกัษาคณุภาพและมาตรฐานแห่งวชิาชพีโดยเคร่งครดั
๙.	 ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข
๑๐.ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดใีนการด�ารงตน	รกัษาชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของราชการ

โดยรวม
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๕. สถาบนัพระมหากษตัรยิ์-พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ด	ี ที่เคารพรัก	 เทิดทูน	 สักการะด้วย

ความจรงิใจ	บางคนยงันบัถอืบูชาเหมอืนพ่อ	พ่อหลวง	เจ้าหลวง	หรอืเทพเจ้า
-	 ทรงด�ารงต�าแหน่งพระประมุขของประเทศ	 ทรงด�ารงต�าแหน่งจอมทัพไทย	 ภายใต้

รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุด	 ทรงใช้อ�านาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนชาวไทยทางรัฐสภา	 คณะ
รฐัมนตรี	และศาล	และทรงปฏบิตัโิดยเคร่งครดั	มเิคยทรงล่วงละเมดิเลย

-	 ตามกฎหมายรฐัธรรมนญู	พระองค์ไม่จ�าเป็นต้องประกอบพระราชกรณยีกจิใดๆ	ในการวจิยั	
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชน	 แต่เนื่องจากทรงทราบสถานการณ์ความเป็นอยู่ของประชาชน	
ความยากจนของพสกนกิร	ทรงมพีระราชปณธิานตั้งแต่เริ่มครองสริริาชสมบตัทิี่จะช่วยเหลอืประชาชน	
แก้ไขความทุกข์ยาก	ทรงยอมสละพระวรกาย	ทรงสละเวลา	และทรพัย์สนิส่วนพระองค์	เพื่อทรงงาน
พระราชด�ารติ่างๆ	ด้วยพระองค์เอง	และชี้ทางให้หน่วยราชการต่างๆ	ได้ตามรอยพระยุคลบาทเริ่มจาก
ความจ�าเป็นตามล�าดบัขั้นตอน	สร้างพื้นฐาน	คอื	ความพอมี	พอกนิ	พอใช้	 ของประชาชนส่วนใหญ่ 
เป็นเบื้องต้นก่อน	เมื่อมั่นคงแล้วจงึขยายงานต่อไป

นอกจากนี้	 ทรงใช้อ�านาจอธิปไตยทางรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 และศาล	 โดยเฉพาะการลง 
พระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติใดๆ	 ที่เสนอโดยรัฐสภาผ่านนายกรัฐมนตรี	 พระองค์ม ี
พระราชอ�านาจที่จะวนิจิฉยัว่าจะทรงเหน็ชอบหรอืไม่เหน็ชอบ	พ.ร.บ.	นั้น	ดงันั้นพระองค์จงึจ�าเป็นจะ
ต้องทรงทราบความเป็นมาและรายละเอยีดของ	พ.ร.บ.	นั้นๆ	พอสมควร	การทรงงานดงักล่าวจงึมคีวาม
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทรงรอบรู้พระราชกรณียกิจต่างๆ	 และเหตุการณ์บ้านเมืองรอบพระวรกายบ้าง
พอสมควร	ทรงงานตดิต่อกนัมากกว่า	๖๓	ปี	(๒๔๘๙-๒๕๕๒)	โดยทรงบ�าเพญ็พระราชจรยิวตัร	ดงันี้

๕.๑ ทรงไว้ซึ่งพระราชประสบการณ์อนัยาวนาน
	 ๑.	ทรงปฏบิตัพิระราชภารกจิและพระกรณยีกจิอนัยาวนานกว่า	๖๐	ปี	ตั้งแต่	๙	มถิุนายน	

๒๔๘๙	ถงึ	๙	มถิุนายน	๒๕๔๙	ทรงครองราชย์	๖๐	ปี	ผ่านรฐับาล	๓๗	คณะ	นายกรฐัมนตรี	๑๘	คน 
	 	 ๒.	เสดจ็ฯ	แปรพระราชฐานและประพาสผนืแผ่นดนิไทย	๗๑	จงัหวดั	(๗๖	จงัหวดั)	เป็น
เวลาตดิต่อกนักว่า	๗	ปี	(๒๔๙๖-๒๕๐๒)
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	 ๓.	 เสดจ็พระราชด�าเนนิเยี่ยมเยยีนมติรประเทศ	๒๘	ประเทศ	เป็นเวลา	๙	ปี	 (๒๕๐๒-
๒๕๑๐)

	 ๔.	หลงัจากนั้นเสดจ็ฯ	ประเทศไทยทกุภาค	(เหนอื	ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ใต้	และกลาง)	ทกุ
ปี	ปีละไม่ต�่ากว่า	๖	เดอืน	เพื่อรเิริ่มโครงการพระราชด�ารต่ิางๆ	และต่อยอดโครงการกบัตดิตามงานทกุปี	 
เป็นเวลาต่อเนื่องไม่ต�่ากว่า	๓๒	ปี	(๒๕๑๐-๒๕๔๑)

๕.๒ ทรงไว้ซึ่งพระราชอจัฉรยิภาพอนัล�้าเลศิ
เป็นที่ยอมรบักนัทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศว่าทรงมพีระราชอจัฉรยิภาพและพระปรชีาญาณ 

ในศลิปวทิยาหลายสาขา	เช่น	วทิยาศาสตร์การเกษตร	กสกิรรม	การเลี้ยงสตัว์	การประมง	อาหาร	น�้า	
ป่าไม้	ดนิ	ฝนหลวง	การแพทย์	การสาธารณสขุ	เป็นต้น	แม้แต่ทางศลิปศาสตร์	ซึ่งต้องใช้ทกัษะอย่างสงู	
เช่น	ดนตร	ีถ่ายภาพ	วาดภาพ	การป้ัน	การต่อเรอื	การกฬีาเรอืใบ	สก	ีและแบดมนิตนั	เป็นต้น	ตลอดจน 
พระราชนพินธ์ต่างๆ	เช่น	ตโิต	นายอนิทร์ผู้ปิดทองหลงัพระ	พระมหาชนก	และคุณทองแดง	เป็นต้น

๕.๓ ทรงไว้ซึ่งหลกัการบรหิารและปกครอง
	 ๑.	ทรงบ�าเพญ็องค์เป็นแบบอย่าง	เช่น	ประหยดั	เศรษฐกจิพอเพยีง	ขยนั	อดทน	อดกลั้น	

เข้มแขง็	มคีวามเพยีร	วริยิะ	อุตสาหะ	สมาธิ	รกัษาความสตัย์และสจัจะ	เป็นต้น
	 ๒.	ทรงให้ก�าลงัใจ	ชมเชย	และตอบแทนผู้กระท�าความดี	แต่มใิช่เงนิทอง	ของขวญั	หรอื

ต�าแหน่งทางราชการ	แต่ส่วนใหญ่	คอื	ความสขุของชวีติที่มโีอกาสได้รบัใช้สนองเบื้องพระยคุลบาทเพื่อ
ท�างานให้ประเทศชาตแิละประชาชนคนไทย	และพระราชอริยิาบถที่พระราชทาน	เช่น	๑)	ชมเชยผ่าน
บุคคลอื่น	๒)	ทรงชมเชยด้วยพระองค์เองในวโรกาสต่างๆ	๓)	ทรงทกัทายในวโรกาสต่างๆ	๔)	ทรงแย้ม 
พระโอษฐ์	๕)	พระราชทานเหรยีญส่วนพระองค์	๖)	พระราชทานเหรยีญตรา	และ	๗)	พระราชทานน�้าสงัข์

	 ๓.	ทรงมหีลกัการเตรยีมโครงการต่างๆ
	 ๔.	ทรงสร้างผู้ร่วมถวายงาน
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๕.๔ ทรงแนะทางให้ผู้ปฏบิตังิานโครงการต่างๆ เป็นคนดแีละคนเก่ง
	 ๑.	ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ	 เช่น	 วนัขึ้นปีใหม่	 (๒๔๙๔-๒๕๕๑,	

๕๗	 ปี)	 วันเฉลิมพระชนมพรรษา	 วันพระราชทานปริญญาบัตร	 และกระบี่	 วันข้าราชการพลเรือน	 
วนัสวนสนามทหารรกัษาพระองค์	เป็นต้น

	 ๒.	 ทรงเน้นให้มีความสามัคคี	 และท�างานประสานกันแบบผสมผสานหรือบูรณาการ 
สิ่งส�าคญัสูงสุด	คอื	ทุกสิ่งที่พระราชทานแก่ประชาชนเป็นสิ่งที่ทรงบ�าเพญ็	ทรงปฏบิตั	ิยดึมั่น	ถอืมั่น	
ด้วยพระองค์เองมาตลอด	มไิด้ทรงเสแสร้งแต่อย่างใด	ผู้ที่เฝ้าฯ	โดยใกล้ชดิจะได้รบัทราบอย่างแท้จรงิ
ด้วยตนเองทุกคน

๕.๕ ทรงยดึหลกัธรรมต่างๆ และหลกัทศพธิราชธรรม
	 -	หลกัธรรมต่างๆ	เช่น	พรหมวหิาร	๔	(เมตตา	กรุณา	มุทติา	อุเบกขา)	คุณธรรม	๔	(สจัจะ	

ทมะ	ขนัต	ิจาคะ)	เป็นต้น
	 -	ทศพธิราชธรรม	ได้แก่
	 	 ๑.	ทาน	คอื	การให้
	 	 ๒.	ศลี	คอื	การรกัษากาย	วาจาให้เรยีบร้อย
	 	 ๓.	บรจิาคะ	คอื	ความเสยีสละ
	 	 ๔.	อาชชวะ	คอื	ความซื่อตรง
	 	 ๕.	มทัทวะ	คอื	ความอ่อนโยน
	 	 ๖.	ตะบะ	คอื	การข่มกเิลส
	 	 ๗.	อกัโกธะ	คอื	ความไม่โกรธ
	 	 ๘.	อวหิงิสา	คอื	ความไม่เบยีดเบยีน
	 	 ๙.	ขนัติ	คอื	ความอดทน
	 	 ๑๐.	อวโิรธนะ	คอื	ความไม่คลาดจากธรรม
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๑)	ค�าน�า
๒)	แนะน�าตวัเอง
๓)	คุณสมบตัขิองข้าราชการไทยที่ดี
๔)	ปัญหาของระบบข้าราชการไทยในปัจจุบนั
๕)	แนวทางแก้ไข

๕.๑	ปฏบิตัติามกฎหมายโดยเคร่งครดั
	 -	ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐
	 -	ตามพระราชบญัญตัขิ้าราชการพลเรอืน	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 -	สมาคมข้าราชการพลเรอืน
๕.๒	การสร้างคนให้เป็นคนดี
	 -	พนัธุกรรม
	 -	สิ่งแวดล้อม	แบบอย่างที่ดขีองข้าราชการ		 ๑)	สถาบนัพระพุทธศาสนา	
	 	 	 	 	 	 	 ๒)	สถาบนัพระมหากษตัรยิ์

๖)	สถาบนัพระมหากษตัรยิ์	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
๖.๑	ทรงยดึหลกัทศพธิราชธรรม
๖.๒	ทรงไว้ซึ่งพระราชประสบการณ์อนัยาวนาน
๖.๓	ทรงไว้ซึ่งพระราชอจัฉรยิภาพอนัล�้าเลศิ
๖.๔	ทรงไว้ซึ่งหลกัการบรหิารและปกครอง
๖.๕	ทรงแนะน�าให้ผู้ปฏบิตังิานเป็นคนเก่งและคนดี

๗)	ถวายพระพร

ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เพื่อชาติและประชาชน๑

๑	 เอกสารประกอบการบรรยาย	 เรื่อง	 “ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เพื่อชาติและประชาชน”	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๕๒	 
เวลา	๐๙.๑๕	-	๑๐.๑๕	น.	ณ	หอประชุมสุขุมนยัประดษิฐ์	ส�านกังาน	ก.พ.	จงัหวดันนทบุรี
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๑) ค�าน�า 
 ขอขอบพระคณุส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน	(ก.พ.)	ที่ได้เชญิผมมาแสดงปาฐกถา
ในหวัเรื่องที่ส�าคญั	วาระที่ส�าคญั	และสถานที่	และกลุ่มบคุคลที่มคีวามส�าคญัในวนันี้	มคีวามยนิดแีละ
เป็นเกยีรตอิย่างยิ่งในฐานะที่เป็นอดตีข้าราชการพลเรอืนในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	และปัจจุบนั	
องคมนตรใีนพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

นอกจากนี้	 ยังมีความปีติยินดีอย่างยิ่งที่วันที่	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๕๒	 เป็นวันคล้ายวันพระราช
สมภพ	ปีที่	๕๔	ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีผมขอถอืโอกาสนี้ถวายพระพร	 
ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สุขสมบูรณ์	 และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน	 สถิตอยู่ในหัวใจของชาวไทย
ตลอดชั่วกาลนาน	

แต่กม็คีวามสงสยัและห่วงใยอยู่บ้างเลก็น้อย	คอื
๑.	 หวัข้อปาฐกถาพเิศษ	“ข้าราชการในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เพื่อชาตแิละประชาชน” 

หมายความว่าอะไร	แต่เข้าใจจากค�าชี้แจงของท่านเลขาธกิาร	ก.พ.	และรองเลขาธกิาร	ก.พ.	แล้วสรุป
ประเดน็	ปาฐกถา	คอื “หลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั อนัเป็นแบบอย่างและเป็น
แนวทางปฏบิตัใิห้แก่ประชาชนในทกุสาขาอาชพีได้น�าไปประยกุต์ใช้”
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๒.	หวัข้อของการจดังานวนัข้าราชการพลเรอืน	“เพื่อชาต	ิเพื่อประชาชน	ร่วมกนัฟันฝ่าด้วยหลกั	
“เศรษฐกจิพอเพยีง”	ในฐานะองคมนตรฝี่ายเกษตร	บรรยายเรื่องเศรษฐกจิพอเพยีงอยู่บ่อยๆ	อาจจะ
ต้องกล่าวบ้าง	แต่พจิารณาจากก�าหนดการตั้งแต่	๒๖	มนีาคม	เป็นต้นมา	จนถงึวนัที่	๒	เมษายน	รวม	
๘	วนั	กไ็ม่มหีวัข้อเกี่ยวกบัเศรษฐกจิพอเพยีงเลย	คงไม่ต้องพูดกนั	ณ	โอกาสนี้

๓.	เหตุการณ์บ้านเมอืง	ศุกร์	๒๗	มนีาคม	๒๕๕๒	มรีายการ	Phone	in	 เข้ามาบ่อยๆ	ใน
ฐานะองคมนตรคีงจะต้องระมดัระวงัเป็นพเิศษ	การแต่งตวั	การพูด	การอ้างองิ	ปกตมิอีารมณ์ข�า	ได้ยนิ
ข้อมูล	ค�าบอกเล่าจากแหล่งต่างๆ	กต็้องเงยีบ	ท�าให้การบรรยายหมดสนุกไปมาก	และต้องกลบัมาอ่าน
ต�าราใหม่เพื่อทบทวนความรู้
๒) แนะน�าตวัเอง

๑.	ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๑	พระมหากษตัรยิ	์ม	ี๑๘	มาตรา	
มาตรา	๘-๒๕	มทีี่เกี่ยวข้องกบัองคมนตรี	ดงัต่อไปนี้

มาตรา	 ๑๒	 พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรี 
คนหนึ่ง	และองคมนตร	ีอื่นอกีไม่เกนิสบิแปดคน	ประกอบเป็นคณะองคมนตรี

คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ 
พระมหากษตัรยิ์ทรงปรกึษา	และมหีน้าที่อื่นตามที่บญัญตัใินรฐัธรรมนูญนี้

มาตรา	๑๓	การเลอืกและแต่งตั้งองคมนตรี	หรอืการให้องคมนตรพี้นจากต�าแหน่ง	ให้เป็นไป
ตามพระราชอธัยาศยั

มาตรา	๑๔	องคมนตรตี้องไม่เป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	สมาชกิวุฒสิภา	กรรมการเลอืกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 ตุลาการศาล 

หลักปฏิบัติของราชการเพื่อให้สมกับเป็นข้าราชการ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชน
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ปกครอง	กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต	ิกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ	ข้าราชการ
ที่มตี�าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ�า	พนกังานรฐัวสิาหกจิ	เจ้าหน้าที่อื่นของรฐั	หรอืสมาชกิ	หรอืเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมอืง	และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมอืงใดๆ

มาตรา	๑๕	ค�าถวายสตัย์ปฏญิาณ	(ขอกล่าวข้างหลงั)
มาตรา	๑๖	องคมนตรพี้นจากต�าแหน่ง	เมื่อตาย	ลาออก	หรอืมพีระบรมราชโองการให้พ้นจาก

ต�าแหน่ง
๒.	คณะองคมนตรใีนปัจจุบนัจ�านวนครบทั้ง	๑๙	ท่าน	อายุประมาณตั้งแต่	๖๐-๘๘	ปี
๓.	 วุฒเิมื่อศกึษาระดบัปรญิญาตรี	 แบ่งออกเป็น	 นติศิาสตร์	 ๘	 ทหาร	 หรอืยุทธศาสตร์	 ๔	

วศิวกรรมศาสตร์	๔	แพทยศาสตร์	๑	รฐัศาสตร์	๑	และเกษตรศาสตร์	๑
๔.	สถานภาพสมรส	โสด	หรอืหม้าย	๕	มภีรรยา	๑๔
๕.	ประวตัิ
	 -	เกดิ	๓๐	ตุลาคม	๒๔๗๔	ก่อนเปลี่ยนการปกครองจาก	“ระบบสมบูรณาญาสทิธริาชย์”	

มาเป็นระบอบ	“ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข”	(๒๔	มถิุนายน	๒๕๗๕)
	 -	การศกึษา	โรงเรยีนระดบัประถมและมธัยม	๙	โรงเรยีน	ใน	๔	จงัหวดั
	 -	ระดบัอุดมศกึษาในประเทศ	๓	แห่ง	ในต่างประเทศ	๒	แห่ง
	 -	รบัราชการรวม	๒๔	ปี	กรมเดยีวตลอด	เมื่อ	๑๒	พฤษภาคม	๒๔๙๙	นกักสกิรรมเป็น

เวลา	๑๖	ปี	(๒๔๙๙-๒๕๑๕)	กรมกสกิรรมเปลี่ยนชื่อเป็น	กรมวชิาการเกษตร	นกัวชิาการเกษตร	๘	ปี	 
(๒๕๑๕-๒๕๒๓)

	 -	รองอธบิดกีรมวชิาการเกษตร	๑๑	ปี	(๒๕๒๓-๒๕๓๔)

การมีความส�านึกและความภาคภูมิใจ
ในการเป็นข้าราชการ

 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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	 -	 อธบิดกีรมวชิาการเกษตร	๘	 เดอืน	 (๑	 ตุลาคม	๒๕๓๔-๑๕	มถิุนายน	๒๕๓๕)	พ้น
ต�าแหน่งเมื่อ	๑	ตุลาคม	๒๕๓๕	เวลา	๑๖.๓๐	น.

	 -	เป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รวม	๓๖	ปี	๕	เดอืน	๑๙	วนั
๖.	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้ารับหน้าที่

องคมนตรี	เมื่อวนัที่	๙	เดอืน	๙	(กนัยายน)	๒๕๓๗	โดยเข้าเฝ้าฯ	ถวายสตัย์ปฏญิาณต่อพระพกัตร์
เมื่อวนัที่	๔	ตุลาคม	๒๕๓๗	ด้วยถ้อยค�าดงัต่อไปนี้

ข้าพระพุทธเจ้า นายอ�าพล เสนาณรงค์ ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาตแิละประชาชน
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ทุกประการ

เป็นองคมนตรีโดยมิได้คาดหวังหรือคาดฝัน	 เดิมเพียงแต่ขอรับใช้งานโครงการพระราชด�าร ิ
ต่อไปบ้าง	ในฐานะอดตีข้าราชการวชิาการเกษตร

นับตั้งแต่วันนั้นจนบัดนี้	 เป็นเวลาประมาณ	 ๑๕	 ปี	 ได้ปฏิบัติตามค�าถวายสัตย์ปฏิญาณโดย
เคร่งครดั	และมั่นใจว่านบัตั้งแต่รบัราชการในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ตั้งแต่วนัที่	๑๒	พฤษภาคม	
๒๔๙๙	จนถงึบดันี้	ได้ปฏบิตัแิละประพฤตเิหมอืนอย่างค�าปฏญิาณมาโดยมไิดค้ลาดเคลื่อน	และมั่นใจ
ว่าจะปฏบิตัติ่อไปจนกว่าชวีติจะหาไม่
๓) คณุสมบตัขิองข้าราชการไทยที่ดี

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัผู้ทรงไว้ซึ่งทศพธิราชธรรม	และพระมหากรุณาธคิุณอนัประเสรฐิ
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน	 
เนื่องในวนัข้าราชการพลเรอืน	๑	 เมษายน	ทุกปี	ตั้งแต่ปี	๒๕๒๔	เป็นเวลาต่อเนื่องมา	๒๙	ปี	และ
เป็นพระบรมราโชวาทที่มีคุณค่าล�้าเลิศที่ข้าราชการทุกคนควรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับไว้	 เพื่อเป็น 
แนวทางในการด�ารงชวีติและปฏบิตังิานตลอด
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เพื่อเป็นสิริมงคลของท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน	 ผมขออัญเชิญกระแสพระราชด�ารัสดังกล่าว 
บางองค์มากล่าว	ณ	ที่นี้	คอื	“ข้าราชการทุกคนต้องมี

ความซื่อสตัย์สุจรติ	เที่ยงตรง	 	 ความละอายเกรงกลวัต่อบาป
ความกตญัญูกตเวท	ี		 	 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ศลีธรรม	และจรรยา		 	 การประหยดัอดออม
ความอดทน	อดกลั้น		 	 ความสามคัคี
ความเมตตา	กรุณา	 	 	 ความมสีมัมาคารวะ	นอบน้อมถ่อมตวั
ความขยนัหมั่นเพยีร		 	 การใฝ่รู้	ใฝ่เรยีน
ความเฉลยีวฉลาด	รอบคอบ	 	 ความมรีะเบยีบ
ฯลฯ”

นอกจากนี้	ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน	(ก.พ.)	ได้ออกพระราชบญัญตัริะเบยีบ
ข้าราชการพลเรอืนมาเป็นเวลาช้านานแล้ว	และหลงัสดุได้ออกฉบบัพทุธศกัราช	๒๕๕๑	และมผีลบงัคบั
ใช้ตั้งแต่วนัที่	๒๖	มกราคม	๒๕๕๑	เพื่อให้เป็นหลกัในการประพฤตปิฏบิตัตินของข้าราชการพลเรอืน
ใหม้คีวามประพฤตทิี่ด	ีส�านกึในหน้าที่และปฏบิตัหินา้ที่ราชการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ยิ่งขึ้น	 เพื่อให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง	 และเป็นกลไกการขบัเคลื่อนภารกจิของประเทศในสถานการณ์
ปัจจุบนั

ยึดมั่นผลประโยชน์ของแผ่นดิน	 และความถูกต้อง
เป็นธรรม	พยายามปฏบิตัติน	ปฏบิตังิานให้สมัพนัธ์	
ประสานงานกับบุคคลอื่น	 ฝ่ายอื่นให้ได้ปฏิบัติด้วย
ส่วนรวมอยู่เสมอ	 อย่านึกถึงบ�าเหน็จรางวัลหรือ 
ผลประโยชน์ให้มาก

“ข้าราชการต้อง
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๔) ปัญหาของระบบราชการในปัจจบุนั
ปัจจุบันจ�านวนข้าราชการพลเรือนทั้งประเทศรวมกัน

แล้วจะมจี�านวนเกอืบ	๔	แสนคน	นบัว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศ	แตร่ฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	๒๕๕๑	
ก�าหนดให้คณะรฐัมนตรมีอี�านาจในการบรหิาร	และในการตรา
กฎหมายที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินการตามนโยบายและแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน	 และมีหน้าที่ในการบริหารและควบคุม
การปฏบิตังิานของข้าราชการประจ�า

ถงึแม้จะได้มกีารปรบัปรงุระเบยีบปฏบิตัเิพิ่มขึ้นอย่างไร	ปัจจบุนัระบบราชการไทยกย็งัมปัีญหา
ดั้งเดมิที่สบืเนื่องมาถงึปัจจบุนัหลายประการ	และขอยกตวัอย่างปัญหาที่เหน็ได้ชดั	๒	ประเดน็ใหญ่ๆ	คอื

๑.	 การขดัแย้งระหว่างข้าราชการ	ข้าราชการการเมอืงกบัข้าราชการการเมอืง	ข้าราชการประจ�า
กบัข้าราชการประจ�า	และข้าราชการการเมอืงกบัข้าราชการประจ�า	และสาเหตุส่วนใหญ่มหีลายประการ
แต่ที่ส�าคญั	คอื	การทุจรติ	ฉ้อราษฎร์บงัหลวง	(Corruption)	และในโอกาสต่อไปเรยีกสั้นๆ	ว่า	“การ
คอร์รปัชนั”

๒.	การคอร์รัปชันเป็นพฤติกรรมที่เกิดในวงการราชการและเอกชนมาช้านาน	 แต่จะมากบ้าง
ตามยุคตามสมยัของฝ่ายบรหิารและฝ่ายการเมอืง	รูปแบบหรอืวธิกีารกป็รบัปรุงเปลี่ยนไปเรื่อย	มกัจะ
เกดิมากในกระทรวงหรอืกรมที่มอี�านาจสูงในการบรหิารการเมอืง	และการเงนิมงีบประมาณมาก	มกีาร
ก่อสรา้ง	การจดัซื้อจดัสร้างจ�านวนมาก	อยากมเีงนิ	กอ็ยากไดต้�าแหนง่ที่ส�าคญัและถา้อยากไดต้�าแหนง่
ส�าคัญเร็วๆ	 ก็ต้องขอกับนักการเมือง	 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการไปมากและมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็น
ประจ�า	 แต่มกัจะหาหลกัฐาน	หรอืแต่บางครั้งกใ็ช้เป็นการกล่าวหากบัทางการเมอืงและการบรหิารเพื่อ
ให้เกดิการเสื่อมเสยีชื่อเสยีง	ขอสรุปเพยีงเท่านี้
๕) แนวทางแก้ไข

๕.๑)	ปฏบิตัติามกฎหมายโดยเคร่งครดั	ตามพระราชบญัญตัดิงัต่อไปนี้
	 ๕.๑.๑	ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐	หน้า	๓๐๘-๓๓๙	รวม	๓๑	หน้า	 

มาตรา	๒๕๙-๒๘๐	รวม	๒๑	มาตรา
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	 	 ๕.๑.๑.๑	หมวด	๑	บททั่วไป
	 	 	 มาตรา	๑	ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั	จะแบ่งแยกมไิด้
	 	 	 มาตรา	 ๒	 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ผู้ทรงเป็นประมุข
	 	 	 มาตรา	๓	อ�านาจอธปิไตยเป็นของปวงชนชาวไทย	พระมหากษตัรย์ิผูท้รงเป็นประมขุ

ทรงใช้อ�านาจนั้นทางรฐัสภา	คณะรฐัมนตร	ีและศาล	ตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูนี้	การปฏบิตัหิน้าที่
ของรฐัสภา	คณะรฐัมนตร	ีศาล	รวมทั้งองค์กรตามรฐัธรรมนูญ	และหน่วยงานของรฐั	ต้องเป็นไปตาม
หลกันติธิรรม

	 	 ๕.๑.๑.๒	หมวด	๑๒	การตรวจสอบการใช้อ�านาจของรฐั
	 	 	 ส่วนที่	๑	การตรวจสอบทรพัย์สนิ
	 	 	 ส่วนที่	๒	การกระท�าที่เป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์	(Conffllflict	of	Interests)	
	 	 	 ส่วนที่	๓	การถอดถอนออกจากต�าแหน่ง
	 	 	 ส่วนที่	๔	การด�าเนนิคดอีาญาผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง
	 	 ๕.๑.๑.๓	หมวด	๑๓	จรยิธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง	และเจ้าหน้าที่ของรฐั
	 ๕.๑.๒	พระราชบญัญตัขิ้าราชการพลเรอืน	พ.ศ.	๒๕๕๑	หมวด	๕	-	หมวด	๑๑	มาตรา	 

๗๘-๑๒๖	รวม	๔๘	มาตรา
	 	 หมวด	๕	การรกัษาจรรยาบรรณข้าราชการ
	 	 หมวด	๖	วนิยัและการรกัษาวนิยั
	 	 หมวด	๗	การด�าเนนิการทางวนิยั
	 	 หมวด	๘	การออกจากราชการ
	 	 หมวด	๙	การอุทธรณ์
	 	 หมวด	๑๐	การร้องทุกข์
	 	 หมวด	๑๑	การคุ้มครองระบบคุณธรรม
	 ๕.๑.๓	สมาคมข้าราชการพลเรอืน	สร้างข้าราชการ	๑	ล้าน	๔	แสน	ให้เป็นคนดี	มคีุณธรรม	

ท�างานเพื่อชาตแิละประชาชน
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๕.๒	 การสร้างคนให้เป็นคนดีเพื่อเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ตามหลัก 
ชีววิทยาและมานุษยวิทยา	 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตถูกควบคุมและก�าหนดโดยพันธุกรรมและ	 
สิ่งแวดล้อม

	 ๕.๒.๑	 พันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์	 มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง	
และจะมคีวามแตกต่างกนัทางพนัธุกรรม	เช่น	สูงต�่า	ด�าขาว	แตกต่างกนั	มคีวามนกึคดิ	เฉลยีวฉลาด
แตกต่างกนั	เป็นต้น	มนุษย์ที่อยู่ในบ้านเดยีวกนั	ในเมอืงเดยีวกนั	หรอืในประเทศเดยีวกนั	อาจกล่าว
ได้ว่าไม่มีพันธุกรรมเหมือนกันเลย	 ทุกคนมีสิทธินึกคิดแตกต่างกัน	 มีสิทธิที่จะพูดหรือแสดงความ 
คดิเหน็แตกต่างกนัตามที่ตวัคดิ	แต่ถ้าอยูใ่นสงัคมที่มรีะเบยีบวนิยั	ความเหน็บางอย่างกต้็องคดินกึในใจ	 
พูดออกมาไม่ได้	เพราะอาจกระทบกบัระเบยีบ	วนิยั	หรอืกฎเกณฑ์ต่างๆ

	 ๕.๒.๒	 สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อพฤติกรรม	 หรือนิสัยของมนุษย์	 และแบ่งออกเป็น 
ขั้นตอนที่ส�าคญั	๔	ขั้นตอน	ตามวยัต่างๆ	ดงันี้

	 	 ๕.๒.๒.๑	ครอบครวั	หรอืวยัเดก็
	 	 ๕.๒.๒.๒	โรงเรยีน
	 	 ๕.๒.๒.๓	สถานอุดมศกึษา	หรอืมหาวทิยาลยั
	 	 ๕.๒.๒.๔	สถานที่ท�างาน	ข้าราชการใหม่จะได้เหน็ตวัอย่างจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัต่างๆ	

ทั้งแบบอย่างที่ดีและไม่ดี	 มีผลต่อคุณภาพของข้าราชการในหน่วยงานนั้นๆ	 แบบอย่างที่ดีในระดับ
ข้าราชการ	ที่ส�าคญัจาก	๒	สถาบนั	คอื

ก.	 สถาบนัพระพุทธศาสนา	:	พระบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจ้า
ข.	 สถาบนัพระมหากษตัรยิ์	:	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
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๖) สถาบนัพระมหากษตัรยิ์ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
คนไทยโชคดทีี่มพีระมหากษตัรย์ิที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ด	ีที่เคารพรกั	เทดิทนูสกัการะด้วยความ

จรงิใจ	บางคนยงัถอืบูชาเหมอืนพ่อ	พ่อหลวง	เจ้าหลวง	หรอืเทพเจ้า
-	ทรงด�ารงต�าแหน่งพระประมุขของประเทศ	ทรงด�ารงต�าแหน่งจอมทพัไทย	ภายใต้รฐัธรรมนญู

ที่เป็นกฎหมายสูงสุด	ทางใช้อ�านาจอธปิไตยซึ่งเป็นของปวงชนชาวไทยทางรฐัสภา	คณะรฐัมนตร	ีและ
ศาล	และทรงปฏบิตัโิดยเคร่งครดั	มเิคยทรงล่วงละเมดิเลย

-	ตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ	พระองค์ไม่จ�าเป็นต้องประกอบพระราชกรณยีกจิใดๆ	ในการวจิยั	
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชน	 แต่เนื่องจากทรงทราบสถานการณ์ความเป็นอยู่ของประชาชน
ความยากจนของพสกนิกร	 จึงมีพระราชปณิธานตั้งแต่เริ่มทรงครองสิริราชสมบัติที่จะช่วยเหลือ 
ประชาชน	แก้ไขความทุกข์ยาก	ทรงยอมสละพระวรกาย	ทรงสละเวลา	และทรพัย์สนิส่วนพระองค์	เพื่อ
ทรงงานพระราชด�ารติ่างๆ	ด้วยพระองค์เอง	และชี้ทางให้หน่วยราชการต่างๆ	ได้ตามรอยพระยุคลบาท	
เริ่มจากความจ�าเป็นตามล�าดบัขั้นตอนสร้างพื้นฐาน	คอื	ความพอมพีอกนิ	พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่
เป็นเบื้องต้นก่อน	เมื่อมั่นคงแล้วจงึขยายงานต่อไป
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นอกจากนี้	 ทรงใช้อ�านาจอธิปไตยทางรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 และศาล	 โดยเฉพาะการลง 
พระปรมาภไิธยในร่างพระราชบญัญตัใิดๆ	ที่เสนอโดยรฐัสภา	ผ่านนายกรฐัมนตรี	พระองค์ทรงมพีระ
ราชอ�านาจที่จะวนิจิฉยัว่าจะทรงเหน็ชอบหรอืไม่เหน็ชอบ	พ.ร.บ.	นั้น	ดงันั้นพระองค์จงึจ�าเป็นจะต้อง
ทรงทราบความเป็นมาและรายละเอยีดของ	พ.ร.บ.	นั้นๆ	พอสมควร	การทรงงานดงักล่าวจงึมคีวาม
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทรงรอบรู้พระราชกรณียกิจต่างๆ	 และเหตุการณ์บ้านเมืองรอบพระวรกายบ้าง
พอสมควร	ทรงงานตดิต่อกนัมากว่า	๖๓	ปี	(๒๔๘๙-๒๕๕๒)	โดยทรงบ�าเพญ็พระราชจรยิวตัร	ดงันี้

๖.๑	 ทรงยึดหลักทศพิธราชธรรม	 ได้แก่	 การให้	 การมีความประพฤติที่ดีงาม	 การเสียสละ	
ความซื่อตรง	ความอ่อนโยน	การข่มกเิลส	ตณัหา	การไม่โกรธ	ความไม่เบยีดเบยีนผู้อื่น	ความอดทน	 
อดกลั้นต่อกเิลส	และความตั้งมั่นในธรรม

๖.๒	ทรงไว้ซึ่งพระราชประสบการณ์อนัยาวนาน
	 ๑.	ทรงปฏบิตัพิระราชภารกจิและพระกรณยีกจิอนัยาวนานกว่า	๖๐	ปี	ตั้งแต่	๙	มถิุนายน	

๒๔๘๙	ถงึ	๙	มถิุนายน	๒๕๔๙	ทรงครองราชย์	๖๐	ปี	ผ่านรฐับาล	๓๗	และนายกรฐัมนตรี	๑๘	คน 
	 	 ๒.	เสดจ็ฯ	แปรพระราชฐาน	และประพาสผนืแผ่นดนิไทย	๗๑	จงัหวดั	(๗๖	จงัหวดั)	เป็น
เวลาตดิต่อกนักว่า	๗	ปี	(๒๔๙๖-๒๕๐๒)

	 ๓.	เสดจ็ฯ	เยี่ยมเยยีนมติรประเทศ	๒๘	ประเทศ	เป็นเวลา	๙	ปี	(๒๕๐๒-๒๕๑๐)
	 ๔.	หลงัจากนั้นเสดจ็ฯ	ประเทศไทยทุกภาค	(เหนอื	ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ใต้	และกลาง)
๖.๓	ทรงไว้ซึ่งพระราชอจัฉรยิภาพอนัล�้าเลศิ	เป็นที่ยอมรบักนัทั่วไปทั้งภายใน	และต่างประเทศว่า	 

ทรงมีพระราชอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณในศิลปวิทยาหลายสาขา	 เช่น	 วิทยาศาสตร์การเกษตร	
กสกิรรม	การเลี้ยงสตัว์	การประมง	อาหาร	น�้า	ป่าไม้	ดนิ	ฝนหลวง	การแพทย์	การสาธารณสุข	เป็นต้น	
แม้แต่ทางศิลปศาสตร์ซึ่งต้องใช้ทักษะอย่างสูง	 เช่น	 ดนตรี	 ถ่ายภาพ	 วาดภาพ	 การปั้น	 การต่อเรือ	 
การกฬีาเรอืใบ	สก	ีและแบดมนิตนั	เป็นต้น	ตลอดจนพระราชนพินธ์ต่างๆ	เช่น	ตโิต	นายอนิทร์ผู้ปิด
ทองหลงัพระ	พระมหาชนก	และคุณทองแดง	เป็นต้น	ทุกปี	ปีละไม่ต�่ากว่า	๖	เดอืน	เพื่อรเิริ่มโครงการ
พระราชด�ารแิละต่อยอดกบัตดิตามงานทุกปี	เป็นเวลาต่อเนื่องไม่ต�่ากว่า	๓๒	ปี	(๒๕๑๐-๒๕๔๑)
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๖.๔	ทรงไว้ซึ่งหลกัการบรหิารและปกครอง
	 ๑.	ทรงบ�าเพญ็องค์เป็นแบบอย่าง	เช่น	ประหยดั	เศรษฐกจิพอเพยีง	ขยนั	อดทน	อดกลั้น	

เข้มแขง็	มคีวามเพยีร	วริยิะ	อุตสาหะ	สมาธิ	รกัษาความสตัย์	และสจัจะ	เป็นต้น
	 ๒.	ทรงให้ก�าลงัใจ	ชมเชย	และตอบแทนผู้กระท�าความดี	แต่มใิช่เงนิทอง	ของขวญั	หรอื

ต�าแหน่งทางราชการ	 แต่ส่วนใหญ่	 คือ	 ความสุขของชีวิตที่มีโอกาสได้รับใช้สนองเบื้องพระยุคลบาท	 
เพื่อท�างานให้ประเทศชาตแิละประชาชนคนไทย	และพระราชอริยิาบถที่พระราชทาน	เช่น	๑)	ชมเชยผ่าน
บคุคลอื่น	๒)	ทรงชมเชยด้วยพระองค์เองในวโรกาสต่างๆ	๓)	ทรงทกัทายในวโรกาสต่างๆ	๔)	ทรงแย้ม 
พระโอษฐ์	๕)	พระราชทานเหรยีญส่วนพระองค์	๖)	พระราชทานเหรยีญตรา	และ	๗)	พระราชทานน�้าสงัข์

	 ๓.	ทรงยดึหลกัทศพธิราชธรรม	และหลกัธรรมต่างๆ	ได้แก่	พรหมวหิาร	๔	(เมตตา	กรุณา	
มุทติา	อุเบกขา)	คุณธรรม	๔	(สจัจะ	ทมะ	ขนัติ	จาคะ)	เป็นต้น

	 ๔.	ทรงมหีลกัการเตรยีมโครงการต่างๆ
	 ๕.	ทรงสร้างผู้ร่วมถวายงาน
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๖.๕	ทรงแนะให้ผู้ปฏบิตังิานโครงการต่างๆ	เป็นคนดแีละคนเก่ง
	 ๑.	พระราชทานพระบรมราโชวาทในวโรกาสต่างๆ	เช่น	วนัขึ้นปีใหม่	(๒๔๙๔-๒๕๕๑,	๕๗	ปี)	 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา	 วันพระราชทานปริญญา	 และกระบี่	 วันข้าราชการพลเรือน	 วันสวนสนาม
ทหารรกัษาพระองค์	เป็นต้น

	 ๒.	 ทรงเน้นให้มีความสามัคคี	 และท�างานประสานงานกันแบบผสมผสานหรือบูรณาการ
สิ่งส�าคญัสูงสุด	คอื	ทุกสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่ประชาชน	 เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงบ�าเพญ็ทรง
ปฏบิตัิ	ยดึมั่น	ถอืมั่น	ด้วยพระองค์เองมาตลอด	มไิด้ทรงเสแสร้งแต่อย่างใด	ผู้ที่เข้าเฝ้าฯ	โดยใกล้ชดิ
จะได้รบัทราบอย่างแท้จรงิด้วยตนเองทุกคน

156 แบบอย่างและแนวทาง
เป็นคนดีและคนเก่ง



๗) ถวายพระพร
ตลอดเวลาที่ทรงครองสริริาชสมบตักิว่า	 ๖๐	ปี	 (๙	มถิุนายน	๒๔๘๙-๙	มถิุนายน	๒๕๔๙)	 

ได้เสดจ็ฯ	แปรพระราชฐานไปตามภาคต่างๆ	ทั่วประเทศโดยเฉพาะระหว่างปี	๒๕๑๐-๒๕๔๒	(๓๒	ปี)	
ได้เสดจ็ฯ	เกอืบทุกปี	ปีละกว่า	๖	เดอืน	หมุนเวยีนไปยงัภาคต่างๆ	ได้แก่	เหนอื	อสีาน	ใต้	และภาค
กลาง	 โดยมีพระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์	 พระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์	 พระราชวังไกลกังวล	 และ 
พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน	เป็นศูนย์ทรงงาน	ทรงรเิริ่มโครงการพระราชด�าร	ิตดิตามงาน	ถ่ายทอด
ผลงานโครงการต่างๆ	กว่า	๔,๐๐๐	โครงการ	ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวกบัอาชพี	อาหาร	น�้า	ป่า	
ดิน	 เช่น	 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	 และโครงการฝนหลวง	 เป็นต้น	 
ซึ่งล้วนก่อประโยชน์ให้แก่พสกนกิร	โดยเฉพาะเกษตรกรในชนบทอย่างเหลอืคณานบั

ผมกไ็ด้มโีอกาสรบัสนองเบื้องพระยุคลบาทต่อเนื่องกว่า	๕๙	ปี	ในช่วงแรกๆ	ที่เป็นข้าราชการ 
ผู้น้อยกไ็ม่ค่อยมโีอกาสได้ใกล้ชดิมากนกั	ท�างานแบบปิดทองหลงัพระมาตลอด	แต่เมื่อมคีวามอาวุโส
ขึ้นโดยเฉพาะเมื่อด�ารงต�าแหน่งรองอธบิด	ีอธบิด	ีรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และ
องคมนตร	ี ได้รบัผดิชอบโครงการที่ส�าคญัหลายโครงการ	 เช่น	 โครงการเกษตรทฤษฎใีหม่	 โครงการ
อนุรักษ์นกแต้วแร้ว	 โครงการหญ้าแฝก	 การอบรมและประกวดเศรษฐกิจพอเพียง	 ก�ากับดูแลศูนย์
ศกึษาการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชด�ารทิั้ง	๖	แห่ง	และอื่นๆ	เป็นต้น	นอกจากนี้ยงัมงีานสงัคมของ
องคมนตร	ีเช่น	ประธานงานมงคลสมรส	ประธานงานฌาปนกจิศพ	งานเปิดประชุมสมัมนา	และงาน
บรรยายถ่ายทอดเทคโนโลยตี่างๆ	เป็นงานที่ใช้เวลา	แต่กไ็ม่เหนื่อยมาก	มคีวามสุข	มคีวามรู้สกึว่าเป็น
งานที่ท�าเพื่อประโยชน์ของสงัคมท�าให้หลายคนมคีวามสขุ	เป็นบญุเป็นกศุล	สิ่งส�าคญัเป็นงานที่ช่วยลด 
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พระราชภาระของในหลวงทั้งทางตรงและทางอ้อม	เป็นงานที่ท�าเพื่อพระองค์	ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบนั
กค็วรจะยิ่งสนองพระราชด�ารติ่างๆ	ให้มากขึ้น

ถวายพระพร
เพื่อนข้าราชการที่เคารพ	 และประชาชน	 ที่สนใจรบัฟังการบรรยายครั้งนี้ทุกท่าน	 ผมรู้สกึเป็น

เกียรติ	 และมีความสุขที่ได้บรรยายในครั้งนี้	 เพราะเป็นสิ่งที่ผมมีชีวิตเกี่ยวข้องกับอภิปูชนียบุคคล	
ที่ผมบูชา	 เคารพรัก	 และถวายความจงรักภักดียิ่งชีวิตมาเกือบตลอดชีวิต	 โดยมิได้เสแสร้งหรือมี 
กฎเกณฑ์ใดมาบงัคบั

ปัจจุบันมีชีวิตด้วยความสงบสุขยึดหลักพระราชด�ารัสเศรษฐกิจพอเพียง	 คือ	 พึ่งตนเอง	 พอ
ประมาณ	 สายกลาง	 มีเหตุ	 มีผล	 มีภูมิคุ้มกัน	 ยึดความรักความสามัคคี	 และบ�าเพ็ญตนเป็นคนดี
ตามหลักพระพุทธศาสนา	 และตามรอยเบื้องพระยุคลบาทมาโดยตลอด	 ยังคงรับสนองตามโครงการ 
พระราชด�ารติ่างๆ	เสมอมา

เพื่อนข้าราชการ	และประชาชนชาวไทยที่เคารพรกัทุกท่าน	ในโอกาสนี้	กระผมใคร่ขอเชญิชวน
ทุกท่าน	ได้พยายามด�าเนนิตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	หรอืปฏบิตัติามอย่างพระองค์ท่าน	โดยบ�าเพญ็
ชวีติตามพระราชด�ารสั	 และพระราชจรยิาวตัรของพระองค์ท่าน	 โดยเฉพาะในสภาวะที่บ้านเมอืงก�าลงั
เกดิปัญหาวกิฤตเศรษฐกจิ	ปัญหาความแตกแยกของสงัคมขณะนี้	ผมมั่นใจว่าหากท่านได้ยดึแนวปฏบิตั	ิ 
เช่นนี้	ถงึแม้จะเป็นเพยีงเสี้ยวหนึ่งของพระองค์ท่าน	ท่านจะมคีวามสุขความเจรญิ	สุขกาย	สุขใจ	ไม่
เหนื่อยยาก	มชีวีติที่ยนืยาว	มกี�าลงักาย	ก�าลงัใจ	ที่ฟันฝ่าอปุสรรค	ท�างานเพื่อประเทศชาตแิละประชาชน	
อนัเป็นที่รกัของเราตลอดไป

เนื่องในวนัที่	๑๓	เมษายน	ศกนี้	จะเป็นวนัปีใหม่ของไทย	ผมขอเรยีนเชญิทุกท่าน	ร่วมถวาย
พระพรให้องค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	และสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ	จงทรงพระเจรญิ	ปราศจาก
โรคาพยาธทิั้งปวง	ทรงมพีระชนมายุที่ยนืยาว	สถติเป็นร่มโพธิ์	ร่มไทร	ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุม	เพื่อ
ความสงบความสุข	ความร่มเยน็	และสถติอยู่ในดวงใจของประชาชนชาวไทย	ให้นานแสนนาน
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	 ลอดระยะเวลาของการครองสิริราชสมบัติ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัต ิ
	 	 พระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 มากมาย 
มาอย่างต่อเนื่อง	ด้วยทรงมุ่งหวงัให้ปวงพสกนกิรไทยได้พ้นจากความทุกข์ยากแร้นแค้น	สามารถด�ารง
ชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน	 อันก่อเกิดเป็นโครงการต่างๆ	 มากมายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ	 และจากการ
ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาต่างๆ	เหล่านี้	ยงัมเีรื่องราวอกีมากมายที่พวกเราทั้งหลายยงัไม่เคยได้รบัทราบ	

เก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องซ่ือสัตย์ สุจริตและดีด้วย

ต
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จุดเริ่มต้นของการท�างาน
ตั้งแต่เริ่มรับราชการมาเมื่อปี	 ๒๔๙๘	 อยู่ที่กรมกสิกรรมในสมัยนั้นและเปลี่ยนมาเป็นกรม

วชิาการเกษตรในปัจจบุนั	แต่ช่วงนั้นไม่ได้ท�างานสนองพระราชด�ารพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเท่าไหร่	
เพราะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยท�างานอยู่ส่วนกลางช่วงนี้ไม่ค่อยได้ท�าอะไรโดยตรงแต่ก็เป็นข้าราชการ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอด	 จนกระทั่งมาเป็นผู้อ�านวยการกองพืชไร่	 ตอนนั้นยังไม่ได้
เป็นสถาบนัวจิยัพชืไร่	ได้เริ่มท�างานสนองพระราชด�ารบิ้าง	เช่น	ช่วงที่เสดจ็ฯ	ไปที่ศูนย์วจิยัพชืไร่แม่โจ้

หลังจากนั้นได้มาเป็นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 เกือบ	 ๑๐	 ปี	 ช่วงนี้ได้ท�างานสนองพระ
ราชด�าริมากขึ้น	 และได้รับผิดชอบงานในภาคเหนือ	 ภาคอื่นๆ	 รองอธิบดีท่านอื่นรับผิดชอบขณะนั้น
จะเสด็จพระราชด�าเนินภาคเหนือบ่อย	 และมีโครงการที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบก็คือโครงการ
พฒันาพื้นที่เกษตรที่สูงฯ	แต่ตอนนั้นยงัไม่เรยีกว่าโครงการพฒันาพื้นที่เกษตรที่สูงฯ	และกม็ทีี่ขุนวาง	
แม่จอมหลวง	และที่สะเมงิ	ทางเหนอืสุดกท็ี่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	ที่ปางมะผ้า	ปางตอง	และกย็งัมทีี่เป็น
สถานีข้าวของกรมวิชาการเกษตรและที่โครงการหลวงนี้ก็เสด็จฯ	 บ่อย	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จะเสดจ็ฯ	ทกุภาค	ภาคเหนอืกจ็ะเป็นช่วงหน้าหนาวเรากจ็ะไปเตรยีมการก่อนเวลาทรงงาน	สมยัก่อนพวก 
เรากค่็อนข้างจะยากหน่อยเพราะคาดไม่ถงึว่าจะเสดจ็ฯ	ตรงไหนเมื่อไหร่	พวกเราเองกต้็องไปประจ�าอยูท่ี่
โน้นและกไ็ด้เข้าเฝ้าฯ	หลายครั้ง	ส่วนมากกเ็ป็นการกราบบงัคมทลูรายละเอยีดต่างๆ	เกี่ยวกบัพชืเมอืงหนาว 
ที่เป็นโครงการที่รับผิดชอบ	 บางครั้งโชคดีเวลาจะเสด็จฯ	 กลับ	 จะพระราชทานเลี้ยงที่พระต�าหนักฯ	 
มีอยู่ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งที่ได้ไปร่วมโต๊ะเสวย	 เพราะอธิบดีไม่อยู่ก็ได้มีโอกาสไปเข้าเฝ้าฯ	 หรือบาง
ครั้งที่เสด็จฯ	 ในพื้นที่ภาคอื่น	 รองอธิบดีที่รับผิดชอบไม่อยู่ติดราชการอื่น	 เช่น	 ภาคใต้ที่ศูนย์ศึกษา
การพฒันาพกิุลทองฯ	 กไ็ด้ไปรบัเสดจ็	 ภาคกลางที่ศูนย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายฯ	 กม็โีอกาสไปรบั
เสดจ็ที่แปลงเกษตรทฤษฎใีหม่

ทางภาคเหนอืส่วนมากงานที่ส�าคญักค็อืงานเกษตร	 งานปรบัปรุงพนัธุ์พชื	 แล้วกไ็ม้เมอืงหนาว
ที่ปลูกไม่ได้ผล	ตอนเสดจ็ฯ	ที่ปางตองกไ็ด้เข้าเฝ้าฯ	เกี่ยวกบัพชืเมอืงหนาว	ที่สะเมงิกเ็ป็นเรื่องข้าวไร่	
และนอกจากข้าวไร่แล้วกเ็ป็นข้าวสาลี	ข้าวบาร์เล่ย์	ข้าวที่เราน�ามาจากต่างประเทศจรงิๆ

ในการเสดจ็ฯ	ในพื้นที่แต่ละครั้งอธบิดจีะต้องกราบบงัคมทลูในรายละเอยีดทรงรบัทราบถงึการ
ด�าเนนิงาน	และเวลาที่ทรงงานในพื้นที่	ถ้าผมได้ตามเสดจ็ด้วย	ผมจะให้เจ้าหน้าที่ของแปลงนั้นๆ	เป็น
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ผู้ถวายรายงาน	ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเป็นผู้ปฏบิตัิ	ดงันั้นควรให้เขาเป็นผู้กราบบงัคมทูลถงึงานต่างๆ	ที่
เขาได้ท�าอนันี้เป็นแนวคดิอย่างหนึ่งของผม

บางครั้งต้องไปเข้าเฝ้าฯ	ในวงั	จะมรีบัสั่งถามเรื่องโน้น	เรื่องนี้	ทั้งเรื่องน�้าท่วม	หรอืเขื่อนป่าสกั
ชลสิทธิ์	 บางครั้งก็เป็นเหมือนการบ้านว่าให้ไปดูโน้นหน่อย	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ทรงอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไร
เป็นต้น	 และมีครั้งหนึ่งเรื่องนกแต้วแร้ว	 เป็นนกที่เหลือแห่งเดียวในเมืองไทยที่เขานกจู้จี้ในจังหวัด
กระบี่	พระราชนิโีซเฟียของประเทศจอร์แดนเป็นนายกสมาคมนกได้มพีระราชอกัษรถงึพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วับอกให้ช่วยดแูลเรื่องนี้ให้หน่อย	มรีบัสั่งมาที่ผมให้ไปดูแลกเ็กดิเป็นโครงการนกแต้วแร้ว
ขึ้นที่จงัหวดักระบี่	เป็นการอนรุกัษ์นกแต้วแร้ว	เพราะเหลอือยู่แห่งเดยีวในโลกที่อยู่ในเมอืงไทยอย่างนี้
เป็นต้น
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บางโครงการจะรบัสั่งระหว่างที่เสดจ็ฯ	ไปทรงงาน	เรื่องน�้าท่วมให้ไปดูที่รามค�าแหงเป็นอย่างไร
คือบางครั้งก็เหมือนกับทรงทราบและเหมือนว่าอยากจะให้เราไปศึกษางานด้วย	 เรื่องหญ้าแฝกก็มีบ้าง
แต่ไม่มากนกั	ที่ส�าคญัมากที่สุดคอื	ทฤษฎใีหม่ที่วดัมงคลชยัพฒันา	คอืตอนแรกๆ	สบัสนมากไม่เข้าใจ
อะไร	เราอยู่กระทรวงเกษตรฯ	ตอนนั้นอยูท่ี่กรมวชิาการเกษตรกม็หีน้าที่ที่ต้องไปถ่ายทอดกไ็ด้พยายาม
ศกึษาแล้วกเ็ขยีนเป็นคูม่อื	แล้วกไ็ปอบรมเจ้าหน้าที่ในกระทรวง	เจ้าหน้าที่ของทหาร	เท่าที่ทราบตอนนั้น
มปีัญหาสงสยัเยอะกเ็ลยท�าเหมอืนคู่มอืขึ้น	แล้วกก็ราบบงัคมทูลฯ	ถวายให้พระองค์ทรงพจิารณา	กไ็ด้
พระราชทานเพิ่มเตมิมาให้มคีวามชดัเจนขึ้น	ผมถอือนันี้เป็นหลกัว่าต้องถูกต้อง	ซึ่งผมกไ็ด้ท�าหนงัสอื	
เรื่อง	ทฤษฎใีหม่เพื่อใช้ในการอบรมและขยายผลที่ถูกต้องต่อไป

พระราชด�าริ “ทฤษฎีใหม่”
สิ่งที่ผมรูส้กึว่าทรงมพีระมหากรณุาธคิณุกค็อื	เรื่อง	ทฤษฎใีหม่ ซึ่งผมได้มหีนงัสอืขอพระราชทาน

พระบรมราชวินิจฉัย	 และได้พระราชทานพระราชด�าริเพิ่มเติมตามหนังสือส�านักราชเลขาธิการ	 ที่	 รล	
๐๐๐๕/๕๐๑๒	ลงวนัที่	๓๐	เมษายน	๒๕๔๑	เกี่ยวกบั	“ทฤษฎใีหม่”	ว่าไม่ควรท�านาปรงั	นอกจากเมื่อ
นาปีถกูน�้าท่วมจงึใช้น�้าที่เกบ็ไว้จากน�้าท่วมมาใช้	(โครงการอนสุาวรย์ีสมเดจ็พระสรุโิยทยั)	ปกตจิะใช้น�้า
ในสระส�าหรบัเมื่อฝนทิ้งช่วงในฤดูกาล	(เมื่อฝนมากกไ็ม่ต้องใช้สระ)	น�้าในสระจะเป็นประโยชน์ส�าหรบั 
พชืในหน้าแล้ง	ถ้าปฏบิตัติามที่กล่าวนี้	น�้าในอ่างใหญ่	(เช่น	ล�าพะยงั)	จะเลี้ยงที่ได้มากกว่าโครงการปกติ
ที่เขาวางแผน	ของชลประทานเดมิเลี้ยงได้	๓,๐๐๐	ไร่	แต่ถ้าใช้	“ทฤษฎใีหม่”	จะเลี้ยงได้	๒๐,๐๐๐	ไร่

เมื่อเสดจ็ฯ	ทอดพระเนตรงานที่	“สวนสมเดจ็”	ศูนย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนื่องมาจาก
พระราชด�าร	ิจ.เพชรบุร	ีเมื่อวนัองัคารที่	๑๔	กรกฎาคม	๒๕๔๑	มพีระราชด�ารวิ่า	ในเขตใช้น�า้ สดัส่วน
พื้นที่ ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ นั้นคงยดืหยุ่นได้ไม่ใช่ตายตวั ขึ้นอยู่กบัสิ่งแวดล้อมและภมูปิระเทศ เช่น ถ้ามี
น�า้ชลประทานเตมิได้ สระอาจเลก็กว่า ๓๐ เปอร์เซนต์ได้

สระอาจมรูีปร่างยาวและแคบเพราะการระเหยของน�้าอาจน้อยกว่าสระรูปสี่เหลี่ยมผนืผ้าใหญ่ฯใน
ฤดูฝน	น�้าในสระควรใช้ส�าหรบัเสรมิการปลูกพชื	เมื่อฝนขาดช่วงหรอืเมื่อแล้งเท่านั้น	ถ้าฝนกไ็ม่ต้องใช้
เกบ็ไว้ใช้ส�าหรบัปลกูพชืราคาดใีนฤดแูล้ง	ไม่ควรน�าไปปลกูข้าวในฤดแูล้ง	(นาปรงั)	เพราะถงึแมจ้ะมนี�้า
จากโครงการชลประทานมาเตมิได้กค็งจะไม่พอและไม่คุ้ม	ควรปลูกพชืผสมผสานหลายอย่างที่จ�าเป็น
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แก่ชวีติประจ�าวนั	เพื่อให้พึ่งตนเองได้ก่อน	หากเหลอืกน็�าไปจ�าหนา่ยได	้การท�าเกษตร	“ทฤษฎใีหม”่	น�้า	
ถ้าให้เกษตรกรของประเทศท�าเพยีงร้อยละ		๒๕	กน็่าจะพอ	หญ้าแฝกที่ปลูกรอบร่องในแปลงผกัและ
ไม้ดอกไม้ประดบัแต่ละร่องรู้สกึว่ามากเกนิความจ�าเป็น	เปลอืงพื้นที่เพราะพื้นที่ค่อนข้างราบ	น่าจะลด
แถวกลางๆ	แปลงลงได้เหลอืแต่รอบๆ	แปลง	หรอืขวางตามแนวลาดเอยีงของพื้นที่เท่านั้น	หากจะใช้
ในการบ�ารุงดนิหรอืท�าปุ๋ยสด	ถ้าไม่พอ	น่าจะตดัมาจากที่อื่นมาใส่

การรบัฟังพระราชกระแสรบัสั่งแต่ละเรื่อง	ควรต้องน�าไปคดิให้รอบคอบด้วยก่อนท�า	โดยทั้งหมด
นี้ได้รวบรวมไว้ในประมวลบทความนายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๖	ในเรื่อง 
ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริ	 และทรงปฏิบัติ	 คือ	 
แปลงทฤษฎใีหม่	แล้วกม็าเป็นเศรษฐกจิพอเพยีง	จากนั้นทกุอย่างที่น�าไปใช้กบัที่อื่นเป็นการประยกุต์ใช้	
เศรษฐกจิพอเพยีง	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานพระราชด�าร	ิเมื่อทุกคนฟังแล้วกต็คีวาม
หมายกนั	และประยกุต์ใช้กนัหลายๆ	อย่าง	แต่แรกๆ	เลย	คอืทฤษฎใีหม	่ต้องมาประยกุต์กบัเศรษฐกจิ 
พอเพียง	 ผมได้ตามเสด็จหลายครั้งหลังจากที่จังหวัดสระบุรีแล้ว	 เสด็จฯ	 ไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ห้วยทรายฯ	หรอืที่ไหน	มรีบัสั่งอย่างค�าว่า	“ยดืหยุ่นได้”	พวกเรามาตคีวามหมายกนั	ซึ่งพระองค์บอก
ว่าไม่ใช่	ต้องยดืหยุน่ได้อย่างสมยันายกรฐัมนตร	ีนายชวน	หลกีภยั	บอกว่ารฐับาลจะสนองพระราชด�าริ
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รบัไปปฏบิตัทิั่วประเทศ	มรีบัสั่งว่า	ทุกแห่งไม่ได้	ต้องแล้วแต่พื้นที่อนันี้กค็อื	“การยดืหยุ่นได้”	และที่
ส�าคญัอกีประการคอื	“พึ่งตนเอง”	ผมว่าคนปฏบิตัจิะต้องเป็นคนเก่ง	ต้องเป็นคนดมีคีวามสามคัคแีละ	
“พึ่งตนเอง”	 จะเห็นว่าพระองค์ใช้มาเรื่อย	 “พึ่งตนเอง”	 เริ่มแรกที่โครงการอ่างเก็บน�้าเขาเต่า	 หลาย
เรื่องนะที่พึ่งตนเอง	ท่านไม่ได้หวงัให้คนจะมารอรบัจากท่านหรอืรอรบัจากรฐับาลต้องช่วยตนเองก่อน

เศรษฐกจิพอเพยีง	ได้ทรงงานมาตลอดพอเสรจ็แล้วพระองคม์าประยกุต์ในปี	๒๕๓๒	ในแปลง
ทฤษฎใีหม่	คอืประยุกต์ที่วดัมงคลชยัพฒันา	ก่อนที่จะพระราชทานเศรษฐกจิพอเพยีง	เสรจ็แล้วกไ็ปเอา
ทฤษฎใีหม่มาแสดงเมื่อปี	๒๕๓๙	จากนั้น	๒๕๔๐	เกดิวกิฤตต้มย�ากุง้	ได้มพีระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพยีง 
ออกมาอกีทหีลงัทฤษฎใีหม่	ทุกคนกส็บัสนท�าไมทฤษฎใีหม่ก่อนเศรษฐกจิพอเพยีง	

ทฤษฎใีหม่ท�าโดยหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	แต่ว่าคอือะไรคนยงัไม่ทราบ	จรงิๆ	แนวคดิเศรษฐกจิพอ
เพยีงนั้นมาก่อนบางคนกบ็อกว่าพระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพยีงปี	๒๕๔๐	ซึ่งไม่ใช่	ความจรงิทรงสะสมมา
นานแล้วมาสรปุให้ฟังจรงิๆ	แล้ว	เศรษฐกจิพอเพยีงนั้นออกมาก่อนทฤษฎใีหม่	จากนั้นกไ็ปสรุปให้คนรู้ว่า
เศรษฐกจิพอเพยีงคอือะไร	คอืตอนนั้นใครกอ็ยากจะขอมั่ง	ท�าไง	กไ็ปประยกุต์	แต่ละที่กไ็ปประยุกต์แต่ละ
แบบ	ท่านกไ็ม่ได้รบัสั่งโดยตรง	ทุกคนไปประยุกต์ตามที่เข้าใจ	แต่เรากย็ดึตามที่เราเข้าใจ	พึ่งตนเองไหม	 
พอเพยีงไหม	มเีหตุผลไหม

แก้วิกฤตให้ราษฎร
ในเรื่องของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร	 ซึ่งในบางเรื่องราษฎรต้องประสบกับ

ปัญหาอย่างหนักหน่วง	 และด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 จึงได้
พระราชทานแนวพระราชด�าริเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ	 ให้กับราษฎรมาอย่างต่อเนื่องอัน
เป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่มีกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ	 ซึ่งในเรื่องนี้	 
สรุปโครงการที่ส�าคญัๆ	ดงันี้

เรื่องแก้มลงิ	ได้ทรงเรยีนรู้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์	พระชนมายุ	๕	พรรษา	จากลงิในกรงที่สมเดจ็
พระบรมราชชนนทีรงเลี้ยงที่วงัสระปทุม	เอากล้วยไปให้เขากนิ	เขาจะเคี้ยว	แล้วบางส่วนกลนืเข้าท้อง
บางส่วนเกบ็ไว้ที่กระพุ้งแก้ม	ถ้ามากเกนิไปเขากจ็ะคายออกมาไม่มากเกนิไปไม่น้อยเกนิไปเขาจะรู้โดย
สญัชาตญาณ	กล้วยที่เกบ็ไว้ที่แก้มจะน�ามาเคี้ยวและกลนืเข้าท้องอกีเมื่อหวิ	จงึเปรยีบได้กบัแก้มลงิเกบ็น�้า	
เช่นที่	บงึหนองบอน	จะต้องทราบว่าเกบ็น�้าได้เท่าใด	จะเกบ็ไว้ใช้เท่าใด	น�้าจะลงจากเหนอืเท่าใด	เพราะ
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ถ้ามากน�้ากจ็ะท่วม	ต้องคายทิ้ง	 
หรือ เก็บตามแก ้มลิ งอื่นๆ	
กรุงเทพมหานครเตรียมไว ้
เท่าใด	(กทม.เตรยีมไว้	๒๐	แห่ง)	 
แต่ถ้าน�้าท่วมน้อยแก้มลิงก ็
ไม่เต็ม	 น�้าไม่พอใช้ในฤดูแล้ง	
ดังนั้น	 จึงต้องทราบปริมาณ
น�้าที่ไหลมาแต่ละปีปริมาณที่ 
แก้มลงิ	(ทั้งหมด)	จะเกบ็ได้	(และ
เมื่อเข้าฤดูแล้ง)	 จะต้องคาย	 
(พร่อง)	น�้าเท่าใด	จะเกบ็ไว้ใช้
เท่าใดต้องค�านวณให้ทราบ

ปรมิณฑลกรงุเทพมหานครด้านตะวนัออกมปัีญหาการระบายน�้าไม่มากนกั	เพราะมกีารสร้างคนั
กั้นน�้ารอบกรุงเทพฯ	มคีลองระบายน�้าจากด้านเหนอืออกสู่ทะเล	รมิทะเลมสีูบน�้าออกทะเลจ�านวนมาก	
มปีระตูปิดเปิดน�้า	คลองทุกคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพฯ	เช่น	คลองบางซื่อ	คลองสามเสน	คลองบางล�าพู	 
และคลองพระโขนง	เป็นต้น	ทั้งนี้	ตั้งแต่ปี	๒๕๒๖	เรื่อยมา	ปัจจุบนักรุงเทพมหานครกไ็ด้เตรยีมท�า
แก้มลงิไว้จ�านวนมาก	(๒๐	แห่ง)	พื้นที่กว้างขวางกว่าทางเขตตะวนัตกน�้ากระจายตวัได้มากกว่า

ส�าหรบัสระเกบ็น�้าพระราม	๙	 ระหว่าง	 คลอง	๕	 และคลอง	 ๖	ควรปล่อยน�้าออกมาบ้าง	 (ล้าง
คลองลาดพรา้ว)	 แต่ระดบัน�้าตามคลองต่างๆ	 คงจะสงูอยู่กต้็องหาทางระบายให้ลดลงบ้างพยายามให้
ระบายออกเอง	 เพื่อประหยดัค่าใช้จ่าย	 (ปรมิณฑล	 กรงุเทพมหานคร)	 ด้านตะวนัตกระบายน�้ามาจาก
กรุงเทพฯ	 (แม่น�้าเจ้าพระยา)	 ถ้าปล่อยมาทั้งหมดจะท่วมเมอืงสมทุรสาคร	 จงึต้องใช้คลองสนามชยัและ
คลองมหาชยั	เป็นแก้มลงิ	(เกบ็กกัน�้าได้	๖	ล้านลูกบาศก์เมตร)	และหาทางระบายออกทะเลให้มากที่สดุ	
(ปัจจุบนัมปีระตขูองกรงุเทพมหานคร	 ๗	 ประต	ู ประตขูองกรมชลประทาน	 ๑๐	 ประต)ู	 แต่กย็งัไม่พอ	 
น�้ายงัไหลไปสูส่มุทรสาครได้	อยากให้หาทางระบายน�้าออกทะเลให้มากกว่านี้	นอกจากนั้นน�้าที่ระบายออก
ไปยงัไหลกลบัมาทางเหนอืได้อกี	ให้มกีารค�านวณว่าน�้าไหลออกไปเท่าใด	ไหลกลบัมาเท่าใด	ไหลลงทะเล
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เท่าใด	อยากให้ทราบปรมิาณ	และอยากให้ไหลลงทะเลให้หมด	ทางด้านประตขูองชลประทานรูส้กึว่าจะ
ได้ผล	ขอใหม้กีารประสานการบรหิารจดัการระหว่างกรมชลประทาน	กรงุเทพมหานครและสมทุรสาคร
ให้น�้าระบายออกทางเดยีวกนั	แม่น�้าเจ้าพระยากเ็ช่นเดยีวกนัที่คลองลดัโพธิ์	อ�าเภอพระประแดง	เมื่อ
ปล่อยน�้าลงไปแล้วต้อง	(บรหิารจดัการ)	ไม่ให้ย้อนกลบัขึ้นมาอกี	น�้าขึ้นมาต้องให้ไปอยูช่่วงกระเพาะหม	ู 
หรอืคลองเตย	ซึ่งมรีะยะทางถงึ	๑๗	กโิลเมตร	อย่าให้ขึ้นไปด้านเหนอือกี	จะท�าให้ป้องกนัน�้าท่วมได้
มาก	ลกัษณะล�าน�้าที่เหมอืนกระเพาะหมู	ยงัมอีกีหลายแห่ง	ต้องช่วยกนัดูแลน�ามาใช้ประโยชน์

เครื่องผลติไฟฟ้าพลงัน�้าที่น�ามาทดลองใช้ที่คลองลดัโพธิ์	ถา้เหน็ว่าเป็นสิ่งประดษิฐ์ใหม	่กน็า่จะ 
หาทางจดสทิธบิตัร	พื้นที่บางกระเจ้า	เคยเป็นบรเิวณที่สงบเงยีบเป็นธรรมชาต	ิที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ	มาก	 
ปัจจุบนัเมื่อสร้างคลองลดัโพธิ์	และสะพานวงแหวนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว	มกีารพฒันาแบบชุมชน
เมืองมากขึ้น	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก�าลังจะเปลี่ยนไปจะต้องช่วยกันรักษา	 พื้นที่เช่นนี้	 ยังมีอีก 
หลายแห่ง	กระทรวงเกษตรฯ	และกระทรวงมหาดไทย	จะต้องร่วมมอืมทีี่ที่ควรท�าอกีหลายแห่งแต่อย่า
ก้าวก่ายกนัใช้ความรู้ร่วมกนัท�า	อย่างที่	กปร.	ร่วมกบัมูลนธิชิยัพฒันาปฏบิตัอิยู่

ในอนาคตหวงัว่าจะมกีารตดิตั้งมาตรวดัระดบัแม่น�้าต่างๆ	เพิ่มมากขึ้น	จะท�าให้สามารถวางแผน
การกกัน�้าและพร่องน�้าได้ล่วงหน้าและง่ายขึ้น	และที่วงัไกลกงัวลกจ็ะมี	Computer	รบัข้อมลูได้ทกุแห่ง
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ข้อคิดในการท�างาน
หลกัที่ใช้อยู่นี้	 คอื	 “ปิดทองหลงัพระ”	 คอือย่าไปหวงัอะไร	 ปิดทองหลงัพระ	 และแนวคดิใน

การด�าเนินชีวิต	 คือเราดีอย่างเดียวไม่ได้	 เราต้องซื่อสัตย์สุจริต	 คือเก่งอย่างเดียวไม่ได้	 ต้องท�าด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีด้วย	 บางครั้งเราเห็นตัวอย่างแล้วไม่สบายใจ	 เคยมีรับสั่งบ่อยว่า 
อนันี้ผกัชเียอะจรงินะ	จะเหน็ได้ว่าผมจะไม่มรีปูเลยเวลาตามเสดจ็จะอยูห่น้าท่านทุกครั้งกจ็ะไม่มคีนเหน็
และคนที่อยู่ข้างหลงัและเวลาที่มรีบัสั่งกจ็ะฟังไม่ชดั	เราอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ฟังชดั	เพราะฉะนั้นท�างานก็
ตั้งใจท�าไม่ต้องหวงัผลตอบแทนอะไรทั้งนั้น	 ท�าเพื่อให้เกดิประโยชน์ต่อพระองค์ท่าน	 ต่อประเทศชาติ
ให้เตม็ที่	ไม่ต้องค�านงึว่าจะได้อะไรตอบแทน	แต่ถ้าได้มาทหีลงักด็ใีจ	แต่ถ้าไม่ได้กไ็ม่ต้องไปหวงัมาก	
เหมือนกับปิดทองหลังพระ	 ซึ่งท่านก็สอนอยู่ตลอดเวลา	 ถ้าเป็นคนดีคนเก่งนี้ส�าคัญ	 เก่งอย่างเดียว 
ไม่พอ	ถ้าเก่งอย่างเดยีวแล้วไม่ใช่คนดกีไ็ม่มปีระโยชน์อะไรต่อประเทศชาติ

มคี�าหนึ่งอยากจะบอกทกุคนได้รู้	และปฏบิตักินัคอื	“ช่วยรกัษาคนด ีกนัคนไม่ดไีม่ให้ปกครอง
บ้านเมอืง”
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นับตั้งแต่วันที่	 ๕	 พฤษภาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๙๓	 หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว	
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้พระราชทาน	(เปล่ง)	พระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดนิ 
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม”	ตลอดระยะเวลาเกอืบ	๖๐	ปี	พระองค์ได้ยดึ	(ถอื)	
เป็นสัจวาจา	 โดยได้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจใหญ่น้อยเพื่อความผาสุกของประชาชนอย่างแท้จริง	
ทรงยดึหลกัธรรมหลายประการ	และที่ส�าคญัที่สุดคอื “ทศพธิราชธรรม”

“ทศพธิราชธรรม”	เป็นหลกัธรรมของพระมหากษตัรยิ์ไทย	ตั้งแต่สมยัสมบูรณาญาสทิธริาชย์
จนถงึสมยัประชาธปิไตย	ซึ่งได้ปฏบิตัสิบืทอดต่อกนัยาวนานแต่โบราณกาลในการปกครองบ้านเมอืงให้
ร่มเยน็เป็นสขุ	นอกจากนี้ยงัได้ทรงยดึเป็นหลกัในการพระราชทานแก่ผูป้กครอง	ผูน้�า	ของหน่วยงานและ
ของชุมชน	เพื่อให้มคีุณสมบตัผิู้น�า	ที่จะปกครองและบรหิารงานให้ประชาชนหรอืผู้อยู่ในการปกครอง
มคีวามสุข	โดยทรงเน้นการประพฤตปิฏบิตัดิ้วยพระองค์เอง	เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้น�าเหล่านั้น

๑	นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตร	ีบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการบรรพชาสามเณรเฉลมิพระเกยีรติ	และถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หวั	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	๘๓	พรรษา	และในโอกาสที่สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีทรงเจรญิ 
พระชนมาย	ุ๕๕	พรรษา	เมื่อวนัเสาร์ที่	๓	เมษายน	๒๕๕๓	ณ	ศาลาค่ายพทุธบตุร	มลูนธิพิระธรรมสจัจะ	วดัพนมพนาวาส	อ�าเภอบ้านโพธิ์	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	 
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๑. ทาน คือ	 “การให้”	 เป็นการช่วย
เหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ	 อันเนื่องมา
จากความขัดข้องแร้นแค้นด้วยการสละทรัพย	์
สิ่งของ	วตัถ	ุเพื่อช่วยเหลอืผูท้ี่ด้อย	และอ่อนแอ 
กว่า	 บนผืนแผ่นดินและแผ่นฟ้าเดียวกันโดย
ไม่เลอืกชาต	ิ ศาสนา	 ในระยะแรกทรงเน้นการ
สาธารณสขุ	และการแพทย์	เนื่องจากพระราชชนก 
ทรงเป็นนายแพทย์	 และพระราชชนนีเป็น
พยาบาล	 เช่น	 การสร้างตกึ	 “อานนัทมหดิล”	 (๙	มถิุนายน	๒๕๐๐)	 การตั้งมูลนธิริาชประชาสมาสยั	 
(๑๖	มกราคม	๒๕๐๓)	การตั้งมูลนธิริาชประชานุเคราะห์	(๒๓	สงิหาคม	๒๕๐๖)	และการบรจิาคทรพัย์
ส่วนพระองค์ในโครงการต่าง	ๆ 	เช่น	โครงการปราบวณัโรค	โครงการพฒันาชนบทโครงการแรกที่	“ห้วย
มงคล”	อ�าเภอหวัหนิ	เมื่อ	๒๔๙๕	โครงการชลประทานโครงการแรกที่เขาเต่า	เมื่อปี	๒๕๐๖	โครงการ
พฒันา	“ฝนหลวง”	โครงการแรกที่เขาใหญ่	เมื่อปี	๒๕๑๒	เป็นต้น	การให้ทานเหล่านี้ไม่จ�าเป็นจะต้อง
เป็นเงนิหรอืสิ่งของเสมอไป	อาจเป็นก�าลงักาย	ก�าลงัใจ	ก�าลงัความคดิ	หรอืเป็นวทิยาทาน	เช่น	แนะน�า
โครงการทฤษฎใีหม่	แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง	โครงการส่งเสรมิเลี้ยงโคนม	และดื่มนม	บรโิภคไอโอดนี	
เพื่อส่งเสรมิสขุภาพของประชาชน	ทรงจดัตั้งมลูนธิอิานนัทมหดิล	(๓	เมษายน	๒๕๐๒)	มลูนธิชิยัพฒันา	
(๑๔	มถิุนายน	๒๕๓๑)	เพื่อให้ทุนเล่าเรยีน	และอาชพีแก่ผู้ที่เป็นคนดแีต่ขาดแคลนทุนทรพัย์

๒. ศลี “การรกัษาความสจุรติ”	“มคีวามประพฤติ
ที่ดีงาม”	 ละเว้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย	 ส�ารวมกายและ
วจีกรรม	 ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ยึดธรรมเป็นใหญ่	
ปกครองบ้านเมืองด้วยกฎหมาย	 และศาสนา	 การเลี้ยง
สตัว์	 มคีวามจ�าเป็นแก่การประกอบอาชพีของคนไทยซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร	 จะทรงละเว้นแนะน�าสัตว์ใหญ่
ที่เลี้ยงเพื่อถูกฆ่า	 แต่จะทรงเน้นสตัว์เลก็	 เช่น	 ปลา	 กุ้ง	
ไก่	เป็ด	แพะนม	และโคนม	ไม่เสวยปลานลิ	ปลาทบัทมิ	
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ที่พระราชทานแก่เกษตรกร	 ทรงเสนอให้กรมปศุสัตว์ใช้ที่ดินที่ปากช่อง	 ๒-๓	 ไร่	 ส�าหรับเป็น 
บ้านโค	-	กระบอืที่ปลดระวาง	ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจที่จะพจิารณาฎกีาของผู้ต้องโทษที่ผ่าน	๓	ศาล
แล้ว	โดยเฉพาะผูท้ี่ถกูตดัสนิประหารชวีติ	อาจจะทรงพจิารณาให้เหลอืเพยีงโทษจ�าคกุตลอดชวีติ	ตลอด
รชักาลของพระองค์	ทรงครองรกักบัพระราชนิพีระองค์เดยีว	และไม่ขดัขวางชวีติรกัของพระราชโอรส	
และพระราชธดิา	ทรงยดึมั่นในสจัวาจา	และสจัธรรม	เคยทรงผนวชเมื่อพระชนมายุ	๒๙	พรรษา	และ
ทรงรกัษาศลี	๒๒๗	ข้อ	เหมอืนภกิษทุั่วไป	ทรงส่งเสรมิสนบัสนนุพระพุทธศาสนา	และเป็นพทุธมามกะ	
และเป็นองค์อปุถมัภ์ทุกศาสนา	ทรงรกัษาจารตีประเพณทีี่ดงีามมาโดยตลอดรชักาล	ในยามที่พระสขุภาพ	
และอนามยัสมบูรณ์	ทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพธิพีุทธศาสนา	ทุกครั้ง	เช่น	วสิาขบูชา	มาฆบูชา	
อาสาฬหบูชา	เข้าพรรษา	ออกพรรษา	ตั้งเปรยีญ	ผนวชนาคหลวง,	สงกรานต์,	และทรงเปลี่ยนเครื่อง
ทรงพระแก้วมรกต	(๓	ฤดู)	เป็นต้น

ส�าหรบัสุราเมรยันั้น	ในยามที่ยงัทรงพระชนมายุน้อยนั้น	ทรงเสวยแชมเปญ	และไวน์แดงบ้าง
เลก็น้อยแต่ปัจจุบนัทรงงดแล้ว	ในยามที่เสดจ็ฯ	แปรพระราชฐานไปยงัต่างจงัหวดั	จะถอืเป็นพระราช
กจิที่จะแวะสนทนาธรรมกบัพระเกจอิาจารย์ในภูมภิาคต่าง	ๆ	เป็นประจ�า
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๓. บรจิาคะ คอื	“การเสยีสละ”	
ไม่เห็นแก่ตัวเป็นการให้ที่แตกต่างกว่า	
ทาน	ที่อาจไม่มผีู้รบัโดยตรง	การเสยี
สละสิ่งที่มีประโยชน์น้อย	 เพื่อสิ่งที่มี
ประโยชน์มากกว่า	หรอืสละประโยชน์
ส่วนตัว	 เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 เช่น	
การแบ่งปันทรัพย์สินนอกกายให้แก่
สาธารณะ	 อาจรวมถึงเป็นผู้ที่มีจิตใจ
กว้าง	 พร้อมที่จะฟังความคิดเห็นของ
คนอื่นด้วยอุเบกขา	

นบัตั้งแต่ทรงครองสริริาชสมบตัิ	(พ.ศ.	๒๔๙๓)	ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทั่วประเทศไทยทุก
ปี	ตามท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกล	ทุรกนัดาร	ยากแค้น	ด้วยความวริยิะ	อุตสาหะ	เหนื่อยยากพระวรกาย	
เพื่อเยี่ยมเยยีน	รบัทราบความเป็นอยู่ของเกษตรกร	ทราบอุปสรรคและปัญหาของการครองชวีติ	และ
ด�ารงชพี	 เพื่อความสุขของประชาชนที่ได้เข้าเฝ้าฯ	 ระบายความทุกข์	ความในใจ	ซึ่งพระองค์กร็บัเป็น
พระราชธุระ	ตดิตาม	แก้ไข	ตามวถิทีางต่อไป	ในยามที่เกดิวบิตัภิยัต่าง	ๆ	เช่น	อุทกภยั	วาตภยั	แผ่น
ดนิถล่ม	กจ็ะเสดจ็ฯ	ยงัพื้นที่	เพื่อทรงพจิารณาหาทางปัดเป่า	แก้ไข	หรอืบรจิาคสิ่งของช่วยเหลอืในยาม
ที่งบประมาณของรฐัล่าช้า	พระองค์กจ็ะบรจิาคทุนทรพัย์ส่วนพระองค์ให้ทนัเหตุการณ์	เช่น	อุทกภยัที่
กรุงเทพฯ	อุทกภยัที่ชุมพร	น�้าเสยีที่กรุงเทพฯ	ขยะที่เพชรบุร	ีเป็นต้น	ในยามที่คนของรฐัช้า	กจ็ะรบัสั่ง
ให้ข้าราชบรพิาร	ผู้ที่รบัใช้ถวายชวีติให้รบีวเิคราะห์	และปฏบิตัไิปก่อน

๔. อาชชวะ คอื	 “ความซื่อตรง”	มคีวามจรงิใจต่อคุณธรรม	ด้วยการปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความ
ซื่อสตัย์สุจรติ	ต่อหน้าที่การงาน	ตลอดจนสงัคม	และประชาชน

ทรงรักษาสัจจะ	 แห่งพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานเมื่อ	 ๕	 พฤษภาคม	 ๒๔๙๓	
ว่า	“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพื่อประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม”	ตลอดระยะเวลา	๕๖	ปี	 
ที่ผ่านมาไม่คลาดเคลื่อน	
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 ทรงปฏิบัติทุกอย่างตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ตามระบอบประชาธิปไตย	 โดยม ี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 การแต่งตั้งข้าราชการผู้ใหญ่	 การออก	 พ.ร.บ.	 ตามความเห็นชอบ
ของรัฐสภา	 โดยมีนายกรัฐมนตรีสนองพระบรมราชโองการ	 (นอกจากจะขัดรัฐธรรมนูญ)	 การแต่ง
ตั้งองคมนตรี	 และข้าราชการราชส�านัก	 การพิจารณาฎีกานักโทษ	 การมีพระพักตร์นิ่งในพระราชพิธ	ี 
การไม่ทกัทายทั่วไปในมหาสมาคม	ทรงยดึหลกั	“ความซื่อตรงเป็นรากฐานของธรรมาธปิไตย”

 ๕. มทัทวะ คอื	“ความอ่อนโยน”	สภาพทั้งใจ	กาย	วาจา	ในทุกสถานการณ์	มสีมัมาคารวะ
อ่อนน้อม	ไม่แสดงอาการแขง็กระด้าง	 ไม่เย่อหยิ่ง	 ไม่แสดงอาการยกตนเหนอืคนอื่น	 ไม่ใช้อ�านาจใน
ทางรุนแรง	สามารถเข้ากบัชนได้ทุกชั้น	ให้ได้ความรกัภกัด	ีแต่มขิาดย�าเกรง	 เช่น	จากภาพการเสดจ็
พระราชด�าเนนิแปรพระราชฐานไปทั่วประเทศ	ทรงก้มลงจบัมอืหญงิชราที่นครพนม	ประทบันั่งกบัพื้น
สนทนากบัชาวพื้นเมอืงภาคใต้	อสีานเหนอื	สอบถามภมูปิระเทศประกอบแผนที่	การป้อนยาให้เดก็ชาว
เขา	เป็นต้น

สั่งในวนัที่	๔	ธนัวาคม	ของทุกปี	ทรงสุภาพ	แฝงอารมณ์ข�า	พระอธัยาศยัอ่อนโยน

๖. ตบะ คือ	 “การข่มกิเลส	 ตัณหา”	 ก�าจัดบาป	 ความเพียร	 กล้าท�าในสิ่งที่ควรจะท�า	 ไม่
เกยีจคร้านปฏบิตัหิน้าที่ของตนอย่างสม�่าเสมอ	ไม่บกพร่อง	มจีติที่หนกัแน่น	ไม่อ่อนแอ	ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหา	อุปสรรค	และภยัต่าง	ๆ	โดยง่าย

การเสดจ็ฯ	แปรพระราชฐานไปต่างจงัหวดั	เพื่อเยี่ยมราษฎรในชนบท	ทุรกนัดาร	ห่างไกลอยู่
เสมอด้วยสมัผสั	๖	เป็นประจ�าทุกปี	ปีละหลายเดอืน	ทรงบ�าเพญ็ตบะ	ได้ประโยชน์	๒	ทาง

๑)	ขจดักเิลสในพระองค์เอง	ทรงผนวช	ทรงครองธรรม	ทรงฝึกสมาธ	ิบ�าเพญ็สมาธิ	บ�าเพญ็
ศลี	ส�ารวมพระราชหฤทยั

๒)	ขจดัคนชั่ว	ท�าให้คนชั่วเกรงกลวั	เลกิท�าชั่ว

“ผู้ที่เข้มแข็งที่สุดจะอ่อนโยนที่สุด 

ผู้ดีที่สุดจะสุภาพที่สุด”
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๗. อกัโกธะ คอื	 “ความไม่โกรธ”	 มจีติที่ประกอบด้วยความเมตตา	 และปรารถนาดเีป็นที่ตั้ง	
รูจ้กัใหอ้ภยัข่มใจให้เยน็อยูเ่ป็นนจิ	ทรงมเีหตผุล	ไมใ่ช้อารมณ์จนเป็นเหตทุ�าให้การวนิจิฉยัความต่าง	ๆ 	 
ผดิพลาด	

ถงึแม้จะปฏบิตัไิด้ยาก	ต้องฝึกฝน	ในอดตีในช่วงที่ยงัทรงอยูใ่นวยัหนุม่	เคยได้รบัการต่อต้าน	และ
ฮาป่าจากนกัศกึษากลุ่มน้อยในคราวเสดจ็ฯ	เยอืนออสเตรเลยี	และสหรฐัอเมรกิา	แต่กท็รงระงบัอารมณ์ 
ได้ด�าเนินภารกิจและกิจการได้ต่อไปตามปกติ	 จนท�าให้ผู้ประท้วงละอายใจไปตลอดชีวิต	 ไม่เคยเห็น	
หรอืทราบว่า	ในหลวงทรงกริ้วผู้ใด	ไม่เคยลงโทษผู้ใด	แต่จะทรงสั่งสอนหรอืวางพระพกัตร์เฉย	และมี
พระด�ารสัว่า	“นี่เป็นงานที่ฉนัสั่งหรอืนี่” “แน่ใจแล้วหรอื”	ทุกวนัที่	๔	ธนัวาคม	หากท่านจะตกัเตอืน 
ผู้ใด	 มักจะทรงแฝงพระอารมณ์ข�า...	 และใช้ภาษา	 และส�านวนที่ต้องคิด	 แต่บางคนก็คิดไม่ออก	 
หรอืไม่เข้าใจ
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๘. อวหิงิสา คอื	ความไม่เบยีดเบยีนคนอื่นให้เดอืดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อม	มจีติประกอบ
ด้วยความเมตตา	กรุณา	มุทติา	และช่วยเหลอืผู้อื่นอยู่เสมอ	ละเว้นการใช้อ�านาจในทางที่ผดิ	ทรงให้
เกยีรตแิละให้อภยัอยู่เสมอ

	 -	การรเิริ่มโครงการพระราชด�าริ	หากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เหน็ชอบ	กไ็ม่ด�าเนนิการต่อ
	 -	ทรงทราบว่าสงัคมที่เจรญิแล้ว	คนที่รู้มากมกัเบยีดเบยีนกนั	รงัแกผู้รู้น้อยกว่า	รวยน้อย

กว่า	จะทรงหาทางปัดเป่า	ให้ช่วยตวัเอง
	 -	ทรงมพีรหมวหิาร	๔	เมตตา	กรุณา	มุทติา	อุเบกขา
๙. ขนัติ ความอดทน	อดกลั้น	ต่อกเิลส	(โลภะ	โทสะ	โมหะ)	ถงึแม้จะมเีรื่องร้ายมารุมล้อม

ทุกด้านไม่ว่าส่วนตวั	หรอืราชการกท็รงพจิารณาอย่างขนัต	ิทรงประทบัยนื	พระราชด�าเนนิ	หรอืประทบั
นั่งพับเพียบเป็นชั่วโมง	 ๆ	 ยามเมื่อเยี่ยมเยือนพสกนิกร	 ทรงอดทนต่อความยากล�าบาก	 อดทนต่อ
ทุกขเวทนา	ถงึแม้ในสภาพของบ้านเมอืงที่วกิฤตกต็้องพจิารณาเหตุการณ์ทุกประเดน็	ด้วยความขนัติ	
ด้วยความเป็นธรรม	และด้วยความยุตธิรรมบางครั้งต้องบ�าเพญ็สมาธเิป็นห้วงเวลาที่ยาวนาน

174 แบบอย่างและแนวทาง
เป็นคนดีและคนเก่ง



๑๐. อวิโรธนะ “ความไม่คลาดธรรม”	 การวางตนให้หนักแน่น	 ตั้งมั่นในธรรม	 ไม่มีความ 
เอนเอยีง	หวั่นไหวรอบคอบ	ยดึมั่นความเที่ยงธรรม	ความยุตธิรรมเป็นหลกั	ไม่ประพฤตผิดิในเรื่อง
ใด	ยดึประเพณี	วฒันธรรม	ศลีธรรม	กฎหมาย

มใิห้มคีวามประพฤตไิม่ถกูต้องอนัมชิอบเกดิขึ้นในราชอาณาจกัร	ไม่อคต	ิไม่สั่งการผูใ้ดเป็นการ
เฉพาะในที่ประชุม	นอกเหนอืจากการอ้างองิหรอืยกย่องผลงานของผู้นั้น

-	 ทุกศาสนา	พุทธ	อสิลาม	มุสลมิ	ครสิต์	ทรงไว้ซึ่งความยุตธิรรม	และเป็นกลาง
-	 ราษฎรทุกหมู่เหล่าได้รบัการดูแลเท่าเทยีมกนั	คนกรุง	คนชนบท	ไทยพุทธ	ไทยมุสลมิ
-	 เหตุการณ์บ้านเมอืง	๑๔	ตุลาคม	๒๕๑๖,	๐๖	ตุลาคม	๒๕๑๙,	มนีาคม-เมษายน	๒๕๔๙	

ทรงเป็น	“กลาง”	ทางการเมอืง	ถงึแม้จะมสีทิธเิลอืกตั้ง	กม็ไิด้ใช้สทิธิ
-	 พจิารณาฎกีาจากผู้ต้องขงั	และประชาชนปีละหลายร้อยคดี
-	 ผู้น�าที่มอี�านาจมาก	ๆ	มกัลมืตวั	กบัสิ่งยั่วใจ	คดิว่าตวัเองเหนอืคนอื่น	ไม่มผีู้ใดกล้าต�าหนิ
ทศพิธราชธรรม	 จ�าเป็นส�าหรับผู้น�า	 นักปกครอง	 แต่คนรับไปปฏิบัติได้ไม่ง่ายนัก	 ขึ้นอยู่กับ

คุณวุฒ	ิวยัวุฒ	ิสนัดาน	(พนัธุกรรม)	และสิ่งแวดล้อมของแต่ละคนในยามที่ต้องปฏบิตัิ	จงึต้องมกีาร
ฝึกฝนอบรม	และใช้ทั้งหลกันติศิาสตร์	รฐัศาสตร์	สงัคมศาสตร์	มนุษยศาสตร์	และแพทยศาสตร์	จงึ
พร้อมที่จะปฏบิตัิ
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๑. พระราชประวตั ิ เสด็จพระราชสมภพ	 เมื่อวันที่	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๔๗๐	 ทรงครองราชย์ 
	 	 	 	 สบืราชสนัตตวิงศ์	 เมื่อวนัที่	 ๙	 มถิุนายน	 ๒๔๘๙	 ซึ่งนบัว่าเป็นปีที่	 ๑	 
	 	 	 	 ของรชักาลปัจจุบนั	เมื่อพระชนมายุ	๑๙	พรรษา
๒. การปฏบิตัพิระองค์ ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า	 ผู้ที่จะเป็นประมุขของคนดี	 ผู้ที่จะสั่งสอนให้ 
	 	 	 	 ประชาชนเป็นคนดี	จะต้องเป็นคนดดี้วย

๕	 พฤษภาคม	 ๒๔๙๓	 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ทรงมี 
พระปฐมบรมราชโองการว่า	“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพื่อประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม” 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระราชปฏิญาณ	 และพระราชปณิธานที่ทรงยึดมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครอง 
ราชอาณาจกัรไทยโดยตลอดมา

พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคนดี เพื่อปกครองบ้านเมือง
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๓. ทศพธิราชธรรม 	 เป็นหลักธรรมประจ�าพระองค์	 หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง 
ม	ี๑๐	ประการ	ดงันี้	:

	 ๑.	ทาน	 	 การให้
	 ๒.	ศลี	 	 รกัษากายวาจาให้เรยีบร้อย
	 ๓.	บรจิาค	 ความเสยีสละ
	 ๔.	อาชชวะ	 ความซื่อตรง
	 ๕.	มทัทวะ	 ความอ่อนโยน
	 ๖.	ตบะ	 	 ความข่มกเิลส
	 ๗.	อกัโกธะ	 ความไม่โกรธ
	 ๘.	อวหิงิสา	 ความไม่เบยีดเบยีน
	 ๙.	ขนัต	ิ 	 ความอดทน
	 ๑๐.	อวโิรธนะ		 ความไม่คลาดจากธรรม

ตลอดรัชกาลซึ่งเป็นเวลา	 ๖๓	 ปี	 ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรต่าง	 ๆ	 
โดยทรงยดึทศพธิราชธรรมตลอดมา	ซึ่งว่าเป็นแบบอย่างที่มคีณุค่าแก่ประชาชนคนไทยอย่างมคีณุอนนัต์
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พระราชทานแนะน�าปฏบิตั ิและด�ารงชวีติแก่คณะบคุคลต่าง ๆ
โดยทรงเลือกกลุ่มบุคคลที่มีความรู้	 สติปัญญา	 และวิจารณญาณที่พร้อมจะเป็นผู้น�า	 เพื่อ 

น�าค�าสอนไปบ�าเพญ็ไว้เป็นพลเมอืงดตี่อไป	กลุ่มบุคคลเหล่านี้	ได้แก่
๑.	ผู้บรหิารอาวุโสคณะต่าง	ๆ	เช่น	องคมนตร	ีรฐัมนตร	ีตุลาการ	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ประธานวุฒสิภา	ประธานกรรมการองค์กรอสิระต่างๆ	เช่น	ศาลรฐัธรรมนูญ	ศาลปกครอง	กรรมการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิ	กรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจรติแห่งชาติ

ก่อนบุคคลเหล่านี้จะเข้ารบัราชการ	จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าฯ	ที่รบัพระราชทาน
พระบรมราโชวาท	และถวายสตัย์ปฏญิาณตนต่อพระพกัตร์

๒.	บณัฑติที่จบการศกึษา	พระราชทานปรญิญาบตัรและพระบรมราโชวาท	กบัให้ปฏญิาณตน	 
เมื่อเสร็จพิธีแล้วทุกคน	 โดยเริ่มพระราชทานเป็นครั้งแรก	 แก่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	 เมื่อวันที่	 
๓	 เมษายน	 ๒๔๙๓	 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 ตามล�าดับ	 แต่ในปีต่อ	 ๆ	 มาได้เริ่มโรงเรียนนายร้อยทหาร	 ต�ารวจ	 และมหาวิทยาลัย
ของรฐัอื่นอกีหลายมหาวทิยาลยั	ทรงได้ปฏบิตัสิบืเนื่องมาจนถงึ	พ.ศ.	๒๕๕๑	เป็นเวลา	๔๘	ปี	เว้นปี	
๒๕๕๘	เพยีงปีเดยีว	หากจะนบักนัโดยประมาณกจ็ะเป็นปรญิญาบตัรกว่า	๕๐๐,๐๐๐	ฉบบั	ใช้เวลา
พระราชทานกว่า	 ๒๐,๐๐๐	 ชั่วโมง	 ทั้งนี้โดยทรงหวังจะให้บัณฑิตเหล่านี้เป็น	 “คนดี”	 และเป็นพลัง
ส�าคญัในการช่วยพฒันาประเทศชาตใิห้เจรญิก้าวหน้าต่อไป
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๓.	ข้าราชการพลเรอืน	ทหาร	ต�ารวจ	ครู	อาจารย์	ลกูเสอื	ตลอดจนผู้แทนกลุม่คณะบุคคลต่าง	ๆ 	 
ที่มโีอกาสเข้าเฝ้า	หรอืขอรบัพระราชทานพระราโชวาทเนื่องในพระราชพธิี	หรอืพธิ	ีหรอืวนัส�าคญั	เช่น	
พธิสีวนสนามปฏญิาณตน	วนัก่อตั้งและวนัส�าคญัต่าง	ๆ	เป็นต้น

“....ในบ้านเมืองนัน้มีทัง้คนดแีละคนไม่ด ีไม่มีใครจะท�าให้คนทกุคนเป็นคนดไีด้ทัง้หมด  
การท�าให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อย จึงมิใช่การท�าให้ทุกคนเป็นคนดี หาก
แต่อยูท่ีก่ารส่งเสริมคนดใีห้คนดไีด้ปกครองบ้านเมืองและควบคมุคนไม่ด ีไม่ให้มีอ�านาจ 
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...”

179แบบอย่างและแนวทาง
เป็นคนดีและคนเก่ง



๔. ประชาชนทั่วไป พระราชทานพรแกบุคคลทั่วไปเปนประจาํทุกปในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
และวนัปใหม พระบรมราโชวาท โดยสรุปจะมเีนื้อหาดงันี้

 - ซื่อสตัยสุจรติ เที่ยงตรง บรสิุทธิ์ใจ
 - ความรูผดิชอบ ชั่วด ีความละอายชั่วกลวับาป
 - ขยนั หมั่นเพยีร วริยิะ อุตสาหะ
 - มรีะเบยีบวนิยั
 - ความสามคัค ีสุภาพ ออนโยน มสีมัมาคารวะ ออนนอมถอมตน
 - รบัฟงความคดิเหน็คนอื่น การเอื้อเฟอเผื่อแผ ทาํงานใหประสานกบัคนอื่นได
 - รกัชาตบิานเมอืง ทาํงานเพื่อชาตแิละประชาชนดวยความเสยีสละ ทาํความดดีวยความดี
 - ไมหวงัผลประโยชนสวนอื่นตอบแทนเปนการสวนตวั
 - ประหยดั เรยีบงาย พึ่งตนเอง
  ฯลฯ
๕. ผูปกครองบานเมือง  ทรงเนนแกผูปกครองบานเมืองและผูปกครองทุกระดับเปนพิเศษ 

โดยไดพระราชทานพระบรมราโชวาทในพธิงีานชุมชนลูกเสอืแหงชาต ิณ คายลูกเสอืวชริาวุธ จงัหวดั
ชลบุร ีเมื่อวนัที่ ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๑๒

พมิพที่ : หจก. อรุณการพมิพ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๓๓-๔
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