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คําแถลง 
               ความจริงที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะตองระลึกและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป
คือ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง
ของประเทศ  เนื่องในวโรกาสรัชมังคลาภิเษกสมโภช  ดวยพระราชดํารินี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวจึงทรงสถาปณาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้น  เปนสถาบันการศึกษาชั้นสูงแหงแรก
ของประเทศไทย  อันถือไดวาเปน  ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติที่สําคัญ  จึงกลาวไดวา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถือกําเนิดจากสถาบันพระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรี  ในวโรกาสรัชมัง
คลาภิเษกสมโภชของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 
               ในปพุทธศักราช  ๒๕๓๑  นี้เปนโอกาสสําคัญที่ประชาชนไทย  โดยเฉพาะจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยที่ไดเฉลิมฉลอง  วโรกาสรัชมังคลาภิเษกสมโภชของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช   ดวยความผูกพันพิเศษของพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนี้  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยเห็นวาเปนการสมควรยิ่งที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จะใชโอกาสแหงพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้  แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณตอ
พระมหากษัตริยแหงราชวงคจักรีและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทรงภูบาล
มหาราชของประชาชนและประเทศชาติไทยเปนการพิเศษ  ดังนั้นจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึงจัดทํา
โครงการตางๆ  ขึ้นเพื่อแสดงถึงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน 
 
               โครงการศึกษาแนวพระราชดําริดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  (ควบคูกับโครงการศึกษาแนวพระราชดําริดานการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  โดย  รองศาสตราจารย  ดร.กนก  วงษตระหงาน)  เปนโครงการสําคัญโครงการหนึ่ง
ที่จุฬามหาวิทยาลงกรณมอบให  ศาสตราจารย  ดร.ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันทเปนผูศึกษาโดยผาน
สถาบันไทยศึกษา  ดวยความมุงหวังวาแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยนี้ชวยช้ีแนวคิดใหแกนิสิตนักศึกษา  และนักวิชาการทางดานการพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษยตลอดจนประชาชนทั่วไปไดเขาใจถึงระบบคิดและองคประกอบของทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณภาพ  ยิ่งกวานั้น  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมุงหวังตอไปอีกวา  แนวพระราชดําริดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนี้จะนําไปสูการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนและสาระที่อบรมสั่ง
สอนในหลักสูตรวิชาแขนงตางๆ  ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการตอไปเพื่อใหไดมาซึ่ง
ถาวร  อันถือไดวาเปนองคประกอบหลักที่จะสงผลใหเกิดสภาพที่จัดเปน “จุดเปลี่ยน”   สําคัญอีก
คร้ังหนึ่งของประเทศชาติที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพึงจะกระทําได 
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               การศึกษาแนวพระราชดําริดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  ของศาสตราจารย  ดร.ไกยุทธ  ธีรตยาคีนันท  ดังที่ปรากฏเปนหนังสือนี้ยอมจะเปน
หลักฐานที่ดีอีกชิ้นหนึ่งที่จะยืนยันถึงความตั้งใจและความพยายามของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ที่
จะแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสรัชมังคลา
ภิเษกสมโภช  แนวพระราชดําริที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้จะเปนเอกสารวิชาการที่เปนประโยชน
อยางยิ่งตอการเพิ่มพูนความเขาใจความรูความเขาใจในเรื่องคุณภาพคนไทยที่ควรจะเปน  แกนิสิต
นักศึกษาทุกระดับ  ตลอดจนคนไทยกลุมอื่นๆ ไปอีกนาน 
 
               จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัชตางๆ มาแสดงในหนังสือนี้ 
 
               จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขอขอบคุณสถาบันไทยศึกษา  เจาหนาที่ทุกฝายและทุระดับที่ชวย
ดําเนินการและจัดทําใหหนังสืออันมีคานี้ปรากฏออกมาไดจนเปนผลสําเร็จ   โดยเฉพาะ
ศาสตราจารย  ดร.ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท  ที่ใชความอุตสาหวิริยะ  ศึกษาแนวพระราชดําริอยาง
ละเอียดรอบคอบ  และเปนระบบ   สมดังความตั้งใจของมหาวิทยาลัยที่จะถวายความจงรักภักดีและ
แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสพระราชพิธี
รัชมังคลาภิเษกสมโภชนี้ 
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คํานํา 
               การศึกษาเรื่อง  “แนวพระราชดําริดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว”  เปนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องใน
วโรกาสมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก  ที่พระองคไดเถลิงถวัลยราชสมบัติยาวนานยิ่ง
กวาพระมหากษัตริยองคใดๆ ในประวัติศาสตรไทย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความหมายได
หลายแนวสุดแลวแตจุดเนนของผูใชคําหรือศึกษาเรื่องดังกลาว  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็
กระทําไดหลายวิธี  และทําไดหลายๆดาน  การศึกษาแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงตองกําหนดทัศนพิสัย  (perspective)  และขอบเขต
ของการศึกษา  ซ่ึงจะไดอภิปรายรายละเอียดสวนนี้ในตัวบทของรายงานการศึกษาฉบับนี้  ทัศนพิสัย
และขอบเขตของการศึกษาเปนผลิตผลของผูทําการศึกษาโดยตรง 
 
               แตผลิตผลเชนวานี้มิไดกําหนดขึ้นอยางตามยถากรรม  หากแตงตั้งอยูบนรากฐานแหง
วิชาการตลอดเวลา  กลาวคือ  การศึกษานี้ไดพยายามอาศัยหลักวิชาการใหมากที่สุด  ลักษณะของ
การศึกษาตลอดจนลักษณะของการนําเสนอ  (presentation)  เร่ืองราวท่ีศึกษา  ไดอาศัยวิธีวิทยา  
(methodology)  สังคมศาสตร  มีการกําหนดกรอบการศึกษาโดยอาศัยระบบตรรก (logic)  ซ่ึง
ควบคุมเนื้อหาที่นําเสนอในรายงานการศึกษาฉบับนี้  โดยลักษณะของการศึกษาแทนที่สาระของ
รายงานนี้จะอาศัยขอมูลจาการสังเกตระดับพฤติกรรม/ปรากฏการณเปนหลัก  รายงานนี้กลับอาศัย
ขอมูลจากพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณา
พระราชทานใหแกคนไทยกลุมตางๆ  ในโอกาสตางๆ ตลอดชวงเวลาที่พระองคไดทรงเปนพระ
ประมุขของประเทศไทย (๑๙ เลมดวยกัน  ไมนับป ๒๕๓๐-๒๕๓๑)  เปนขอมูลหลัก  โดยนํา
แนวคิดและปรัชญาที่ปรากฏอยูในพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทมารวบรวมและเรียบเรยีงให
เปนระบบความคิดที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเชิงตรรก  ในขณะเดียวกันก็ใหความหมาแกนเรื่อง  
(theme)ที่ใชผูกระบบความคิดดังกลาว 
 
               ในเชิงนี้เองที่ทําใหผลงานการเรียบเรียงแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนี้  มีลักษณะที่แตกตางไปจากผลงานเฉลิมพระเกียรติอ่ืนๆ  ที่ไดมี
การเรียบเรียงขึ้นมา (ยกเวน  ผลงานของ  ดร.  กนก  วงษตระหงาน  ซ่ึงเปนผลงานอีกชิ้นหนึ่งของ
โครงการศึกษาเดียวกันนี้)  ผลงานที่ทานผูอานกําลังถืออยูนี้เกิดจาดการศึกษาพระราชดํารัสและพระ
บรมราโชวาททั้งหมดหลายๆรอบ  จนเกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระ  แลวนํามาเรียบเรียงเปนองค
เนื้อหาสาระที่มีกรอบความคิดกํากับอยูกอนแลว  จัดเปนการประสานขอคิดและหลักการตางๆ  ที่
ปรากฏในพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาททั้งหมด  จนเปนระบบความคิดเกี่ยวกับการทําให
ทรัพยากรมนุษยหรือคนมีคุณภาพ  เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม  ลําดับของแนว
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พระราชดําริตางๆของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่นําเสนอในรายงานการศึกษานี้  ไมไดส่ือ
ความสําคัญกอนหลังแนวคิดตางๆแตอยางใด  ลําดับการนําเสนอเกิดจากการตรรกเปนสําคัญ 
 
               โดยที่ตองการใหเปนการนําเสนอระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อยางแทจริง  และไมใชส่ิงที่ศึกษาจิตนาการเอาเองวา  เปนระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวที่ลดโอกาสทางความผิดพลาดใหเหลือนอยที่สุดเทาที่อยูในวิสัยจักทําได  วิธีเชนนี้  
คือ  การใชขอความที่คัด (quote)  โดยตรงจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส  แลวนํามาเสนอ
เปนสวนเนื้อหาของรายงานการศึกษานี้  โดยหลีกเลี่ยงการตีความหมายวาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริอะไรกันแนใหมากที่สุดเทาที่หลีกเลี่ยงได  แตการนําเนื้อความของพระ
ราชดํารัสและพระบรมราโชวาททั้งหลายมาตอๆกันโดยไมมีการผูกโยงเขาดวยกันยอมสื่อสารและ
ส่ือขอคิดที่ผูศึกษาตองการใหผูอานรับรูไดยาก  ดังนั้นจึงเกิดการจําเปนในการเสนอขอความที่คัดมา
จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสโดยตรงในสองลักษณะดวยกันเพื่อความราบรื่นของการ
สานความคิด 
 
               วิธีแรกคือ  การคัดขอความเปนอยางหนาๆ  จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส
โดยตรง  และจัดพิมพในลักษณะที่แยกออกมาใหเห็นอยางชัดเจน  อันเปนวิธีที่นิยมทํากันในการ
อางถึงพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    วิธีที่สอง  การคัด
ขอความจากพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทมาเรียบเรียงเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาโดยไมแยก
ออกมาตางหาก  เวนแตการใชอัญญประกาศเพื่อใหเห็นขอความพิเศษ  วิธีนี้อาจใชเนื้อหาจากพระ
ราชดํารัสและพระบรมราโชวาทเปนยอหนาๆหรือเปนเพียงประโยคเทานั้น  อันเปนวิธีที่ไมทํากัน
โดยปกติสําหรับการนําเสนอเนื้อหาของพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท  อยางไรก็ตาม  การ
ใชวิธีนําเสนอในสองลักษณะนี้  มีเจตนาที่สําคัญและบริสุทธิ์ใจ  คือ  การทําอยางไรจึงจะสื่อสาร
ระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดอยางชัดเจนมากที่สุด  และกลมกลืนกัน
ตลอดเทาที่มีอยูในวิสัยจักกระทําไดในขณะเดียวกัน   ก็ เปนการอางแหลงขอมูลที่ สําคัญ 
( authoritative)  ที่สุด  เพื่อยืนยันความถูกตองของเนื้อหาหรือขอสรุป  และเปนการรักษาอรรถรส
ของเนื้อความไปอยางนาเสียดาย  การมีเนื้อความจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยตรงจํานวนมากนั้น  จักทําใหการสรุประบบพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยผูกประโยคของผูศึกษาเองสามารถไดรับการตรวจสอบพรอมๆ
กันไปดวย 
 
               แนวการนําเสนอลักษณะนี้  อาจมีปญหาประการหนึ่ง  ซ่ึงสมควรอภิปรายใหกระจางในคาํ
นํานี้ดวย  เพื่อใหลักษณะวิชาการของการศึกษานี้ประจักษชัดยิ่งขึ้น  กลาวคือ  ปญหาของการใช
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เนื้อความจากพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทในลักษณะที่ “นอกปริบท (out  of  context) อัน
เปนลักษณะที่ส่ือความหมายผิดไปจากพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ฐานของ
ปญหานี้เกิดจากขอเท็จจริงที่วาพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  ที่ไดทรงพระกรุณาพระราชทานใหแกคณะบุคคลตางๆนั้น  จะมีเนื้อความสอดคลองกับ
โอกาส  สถานการณ  และภูมิหลังของกลุมบุคคลที่เขาเฝาเพื่อรับพระราชทานพระราชดํารัสหรือ
พระบรมราโชวาทเสมอ 
 
               เพื่อวิเคราะหประเด็น “นอกปริบท”   ไดดียิ่งขึ้น   ใครขออภิปรายความหมายของ 
“ปริบท” ในกรณีนี้เสียกอนปริบทในกรณีนี้มีความหมายไดสองนัยดวยกัน   นัยที่หนึ่งก็คือ   ปริบท
ที่เปนสถานการณเฉพาะกลุม   (บุคคล)   และหรือเฉพาะโอกาสซึ่งมีภูมิหลังหรือกิจกรรม/
เหตุการณที่เกี่ยวพันไมเหมือนกัน   สําหรับในนี้และในกรณีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
เนื้อความในพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทในปริบทของเฉพาะกลุม/เฉพาะโอกาสนี้   ก็
สอดคลองกับความสนใจของกลุมบุคคลและสอดคลองของโอกาส   อันอยูในพระราชดุลพินิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
               นัยที่สอง   คือ   ปริบท   (ของความคิด)   ในภาพรวม   อันประกอบดวยระบบความคิด
ของผูเปนเจาของความคิดซึ่งกอตัวขึ้นจากสภาพแวดลอมตางๆ กันภายในชวงเวลาอันยาวนานของ
ชีวิตของเจาของของความคิดนั้นๆ   และการใชความคิดของบุคคลนั้นๆ  ความคิดที่กอตัวเปน
ทัศนคติของบุคคลผูนั้นก็จะปรากฏออกมาทุกครั้งที่มีโอกาสในการแสดงความคิด   และหรือการ
ปฏิบัติตนเสมอ   บนพื้นฐานของนัยที่สอง  สามารถสรุปไดวา   ถาเปนการวิเคราะหผลงานหรือ
ระบบความคิดของบุคคลในชวงเวลาอันยาวนานพอสมควร  โดยมีแกนเรื่องกํากับการวิเคราะหแลว
สถานการณ  “นอกปริบท”   จะบังเกิดไดยากขึ้น   นอกเสียจากความจงใจที่จะบิดเบือนสาระของ
เนื้อความที่คัดมาเสนอเทานั้น 
 
               โดยที่การศึกษานี้ไมไดสนใจสวนใดสวนหนึ่งของพระราชดํารัสหรือพระบรมราโชวาทที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาพระราชทานใหแกคณะบุคคลตางๆ เปนการเฉพาะ  แต
มุงสนใจในระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในสวนที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย
ที่มีคุณภาพตลอดชวงเวลา  ๔๓  ปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเปนพระประมุขของ
ประชาชนคนไทย   สภาพที่ขอความซึ่งคัดมาจากพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท  จะอยู   
“นอกปริบท”   จึงมีนอยลงไปมากเมื่อวิเคราะหจากทัศนพิสัยของระบบความคิด 
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               นอกจากนี้แลว   เมื่อวิเคราะหเนื้อความของพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหละเอียดยิ่งขึ้น   อาจกลาวไดวาแมเนื้อความสวนหนึ่งจะสอดคลอง
กับปริบท   (กลุมบุคคล/โอกาส)   ที่พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสดงกลาว   แต
ก็มีเนื้อความอีกสวนหนึ่งซึ่งมีสาระที่ใชไดทุกโอกาสและทุกกลมบุคคล  และเปนสวนที่สามารถ
ผสมผสานกันเขาเปนระบบความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอยางดี 
 
               เพื่อประกันวา   สาระที่นํามาเรียบเรียงระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวนี้   ไมไดเปนสาระที่ปรากฏเพียงครั้งเดียวในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  การนําเสนอในรายงานศึกษานี้พยายามคัดเนื้อความที่ส่ือสาระที่
ตรงกันหรือใกลเคียงกัน  ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาพระราชทานในหลายๆ
โอกาส   ทั้งในชวงเวลาที่ใกลเคียงกันและที่ตางปกัน 
 
               อนึ่ง   ในกรณีที่การศึกษานี้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรและพระราชกรณีย
กิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   เพื่อวิเคราะหความสอดคลองระหวางระบบพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอันเปนเรื่องนามธรรม   กับการปฏิบัติพระองคในการจัดการกับพระ
ราชภารกิจตางๆ   อันเปนเรื่องรูปธรรมผูศึกษาก็พยายามนําเสนอแตพระราชจริยวัตร   และพระราช
กรณียกิจที่มีการยืนยันได  (verifiable)   เพื่อปองกันการนําเสนอในสิ่งที่อาจจัดเปนความลําเอียง
เฉพาะตัวของผูศึกษาเอง   บนฐานของความคิดเชนนี้ผูศึกษาจึงเรียบเรียงสาระของพระราชจริยวัตร
และพระราชกรณียกิจที่ไดรับการยืนยันมาแลวในรูปของปรากฏในเอกสารที่จัดและพิมพเผยแพร
แลวในนามของสวนราชการ   และการเปนผลงานที่เรียบเรียงคณะบุคคล  และในกรณีที่เปนเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรและและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
ก็จะจํากัดเฉพาะที่เปนขอคิดเห็นของผูที่อยูใกลชิดเบื้องพระยุคลบาทเทานั้น 
 
               การศึกษาในลักษณะขางตนมิไดมีจุดประสงคเพียงเพื่อเลาเรื่องราวของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเปนงานที่เนนการวิเคราะหลักษณะวิชาการที่เปนวัตถุวิสัย  (objective)  มากที่สุด  เชน  
ความพยายามใชวิธีการคัดขอความหรือประโยคจากพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทโดยตรง  
เปนตน  ถึงกระนั้น  การศึกษานี้ยอมไมสามารถปองกันไดอยางสมบูรณที่จะไมใหคานิยมสวนตัว
ของผูศึกษาสอดแทรกเขาไปในการนําเสนอเนื้อหาของรายงานการศึกษาชิ้นนี้   อยางนอยที่สุด   ผู
ศึกษาก็มีสวนกําหนดประเด็นเกี่ยวกับความหมายและความครอบคลุมของสิ่งที่เรียกวาทรัพยากร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   ประเด็นนี้กําหนดแกนเรื่องที่ผูศึกษาไดใชในการรายงานผล
การศึกษา  นอกจากนี้แลว   การกําหนดรายละเอียดของกรอบคิด   (conceptual  framework)   ก็
สะทอนถึงทัศนะของผูศึกษาและมีอิทธิพลตอการเลือกสรรรายละเอียดของหลักคิด   และปรัชญา
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ตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อการนําเสนอ  รวมถึงการจัดกลุมขอคิดเพื่อเรียบเรียงเปน
ระบบขึ้นมา   สวนการสรุปความเชิงประเมินรวบยอด   รวมทั้งการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ของคนไทยที่ปรากฏในสวนทายของรายงานการศึกษานี้   ก็เปนทัศนะของนักวิชาการที่ไดมีโอกาส
ทําการศึกษาในเรื่องนี้   พนจากอิทธิพลสวนตัวของผูศึกษาในลักษณะที่กลาวถึงแลว   ผูศึกษาก็ได
พยายามอยางยิ่งยวดที่จะนําเสนอแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตามที่ปรากฏ
ในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสมากที่สุดเทาที่ความสามารถทางวิชาการของผูศึกษาจะ
อํานวยให 
 
               การศึกษาในลักษณะที่นําเสนอในรายการศึกษานี้  จัดเปนความพยายามในสวนของผู
ศึกษา  ในฐานะที่เปนนักวิชาการ  ที่จะ  “สรางสรรค”   ผลงานวิชาการที่จะเปนประโยชนตอ
สังคมไทย   และในกรณีเฉพาะหนานี้อยางนอยก็มีคุณคาในรูปของการสามารถชี้ใหประจักษชัด
ยิ่งขึ้นในคุณคาของระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในสวนที่เกี่ยวกับคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษยที่ปรากฏอยูในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองค   การเรียบ
เรียงระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนความพยายามของผูศึกษาที่มีสวนเอื้อ
ใหคนไทยไดซาบซึ้งในปรัชญาและหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอันมีคุณคาโดยรวม  
ที่ยิ่งกวาการเพียงนํามารวบรวมไวดวยกันในลักษณะปกติ   หรือการนํามาอานเปนทอนๆเทานั้น  
นั่นคือ  ผูศึกษาเชื่อในกรณีนี้วา  “the  whole  is  then  the  sum  of  parts”   แมจะเปนความพยายาม
ที่อาจหาญเกินไปและหมิ่นเหมตอความผิดพลาดไดงาย  แตผูศึกษาก็ไดเพียรพยายามที่จะทําใหดี
ที่สุดดวยความศัทธา   ดวยความบริสุทธิ์ใจ   และความซื่อตรงตอเนื้อหาในพระราชดํารัสและพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมด็จพระเจาอยูหัว 
 
               ถึงกระนั้น   แมผูศึกษาจะไดพยายามศึกษาเรื่องนี้อยางสุดความสามารถที่มีอยู  แตดวย
ขอจํากัดของระดับความสามารถและภูมิปญญาของผูศึกษา  คงสันนิษฐานไดวา  รายงานการศึกษา
นี้อาจมีขอผิดพลาด  ขอบกพรองบางประการ  ไมมากก็นอย  ในกรณีนี้  ผูศึกษาขอนอมรับผิดเพียงผู
เดียว  และที่สําคัญอยางยิ่งคือ   ผูศึกษาสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเปนลนพน   ที่ทรงกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให
อัญเชิญพระบรมราโชวาท  และพระราชดํารัสตางๆ มาพิมพในหนังสือเลมนี้ได  พระมหา
กรุณาธิคุณนี้จะจารึกในความทรงจําของผูศึกษาตลอดไป 
 
 
                                                                                                                ไกรยุทธ   ธีรตยาคีนันท 
                                                                                                                    พฤศจิกายน  ๒๕๓๑ 
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กิตติกรรมประกาศ 
               งานศึกษาที่ปรากฏเปนผลงานที่ทานผูอานกําลังถืออยูนี้   จะเปนรูปเปนรางขึ้นมาไมไดหาก
ไมใชเพราะการเกื้อกูลของบุคคลจํานวนหนึ่ง  ทั้งในแงของการสรางโอกาสใหมีการศึกษานี้   ละใน
แงของการชวยเหลือเอื้อเฟอขอมูลหรือเวลาในการติดตอแหลงขอมูล   ผูศึกษารูสึกปติยินดีเปนอยาง
ยิ่งที่ไดมีโอกาสแสดงความขอบคุณตอบุคคลเหลานี้ในหนาหนังสือเลมนี้ 
 
               บุคคลแรกที่ศึกษาขอขอบคุณ  คือ  รองศาสตราจารย  ดร.กนก  วงษตระหงาน    ในฐานะ
ที่เปนเจาของความคิดสรางสรรคผลงานที่เกี่ยวกับแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว   เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก   ซ่ึงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหการ
สนับสนุน   ทําให เกิดผลงาน    “แนวพระราชดํ า ริด านการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”   ควบคูกับผลงาน   “แนวพระราชดําริดานการเมืองการปกครองของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”  ของ   ดร.กนก   วงษตระหงาน   ก็ยังเปนธุระในเรื่องตางๆ 
เกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้  ที่ผูศึกษาไดมีโอกาสรบกวนอยูเสมอ 
 
               ผูศึกษาขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย  ดร.ศลักษณ  ทรรพนันท   รองอธิการบดีฝาย
วิจัย  ที่สนับสนุนใหมีการศึกษาแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางเต็มที่   อีก
ทั้งยังแสดงความมั่นใจตลอดเวลาวาผูศึกษาจะสามารถผลิตผลงานทํานองนี้ได   อันเปนเอกลักษณ
หนึ่งของการใหกําลังใจแกผูศึกษาในอันที่จะผลิตผลงานใหดีที่สุด 
 
               ศาสตราจารย  ดร.เพ็ญศรี  ดุก   ผูอํานวยการสถาบันไทยศึกษา   ก็เปนอาจารยอีกทานหนึ่ง
ที่ผูศึกษาขอขอบพระคุณเชนกัน   ในฐานะที่ไดมีสวนสําคัญในการสนับสนุนและผลักดันใหมี
การศึกษาแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและเปนผูคอยใหกําลังใจแกผูศึกษา
ตลอดเวลา 
 
               ผูศึกษาขอขอบพระคุณบุคคลตอไปนี้ดวยที่มีสวนติดตอและรวบรวมขอมูล   คุณชุติลดา   
ผูนําผล   คุณศิริลักษณ   รัตนวงศวิจิตร   คุณจรีพร   รัตนวงศวิจิตร  และคุณพวงเพ็ญ   วิมลสาระ
วงศ   คุณวราภรณ  จิวชัยศักดิ์   ไดกรุณาใหเวลาตรวจสอบการใชราชาศัพทที่ผิดพลาด  และคุณคม
สัน   นิลไพโรจน   ก็ไดชวยพิมพตนฉบับผลการศึกษาตามที่ถูกเรงรัด   ผูศึกษาขอขอบคุณบุคคลทั้ง
สองดวยเชนกัน 



 ฌ

               นอกจากนี้   ผูศึกษาก็ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่มีสวนชวยเหลือเอื้อเฟอในเรื่องขอมูลหรือ
เอกสารบางอยาง   เพื่อนที่กลาวถึงนี้มี  คุณพายัพ  พยอมยนต  คุณจินตนา    ตันติเวชกุล   คุณอมรา   
สวัสดิ์เสวี  และคุรวิไล  ศิริชุมแสง 
 
               ผูศึกษาใครใชโอกาสนี้กราบขอบพระคุณทานรองราชเลขาธิการในพระองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   อาจารยภาวาส  บุนนาค   ผูซ่ึงไดกรุณาดังกลาวใหกําลังใจแกผูศึกษา   
เมื่อไดเห็นรายงานการศึกษา  ซ่ึงเปนตนฉบับของหนังสือเลมนี้   และขอขอบคุณ   คุณเรณู  ศรี
สุนทร    ที่ไดกรุณาสละเวลาตรวจสอบรายละเอียดถูกตองของพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ผูศึกษาไดอัญเชิญไวในหนังสือเลมนี้ 
 
 


