
บทที่ ๕ 
ความเปนครู   นักเรียน  นักศึกษา 

 
๑.  กลาวนํา 
               ดังที่นําเสนอแลวในบทที่  ๓  และ  ๔  คุณสมบัติหนึ่งที่สําคัญของการเปนคนมีคุณภาพ
คือ  “การรูจักหนาที่”  คุณสมบัติ  “การรูจักหนาที่”  มีความสําคัญเปนพิเศษสําหรับบุคคลกลุมหนึ่ง   
ซ่ึงเปนบุคคลที่ไดรับการยกยองในสังคมไทยวา   เปนปูชนียบุคคล   การรูจักหนาที่และปฏิบัติตาม
หนาที่ของกลุมบุคคลนี้  จึงมีสวนที่สําคัญในการปลูกฝงคุณสมบัติตางๆที่ไดกลาวถึงแลวขางตน  
เพราะบุคคลกลุมนี้จะเปนแบบฉบับที่ดีสําหรับบุคคลกลุมอื่นๆ  จะไดลอกเลียนแบบอยาง   
เนื่องจากบุคคลกลุมอื่นๆ  จักมีโอกาสอยางนอยชวงหนึ่งของชีวิตที่ไดสัมผัสกับการทําหนาที่ของ
บุคคลกลุมนี้เสมอ   และเพราะการรูจักหนาที่ของบุคคลกลุมนี้    จะมีสวนการทําหนาที่นั้นเปนการ
กระทําที่ไดผลสําเร็จ  และเพิ่มน้ําหนักแกสาระที่พรํ่าสั่งสอนใหแกคนอื่นๆ  ไดเรียนรูและไดนําไป
ปฏิบัติบุคคลกลุมที่ทํากําลังกลาวถึงนี้คือ  “ครู”  นั่นเอง 
 
               ความสําคัญของการรูจักหนาที่ของบุคคลที่เปนครูทวีขึ้น  เมื่อวิเคราะหจากทัศนะวา   
นอกจากกลุมบุคคลที่ทําหนาที่ “ครู”  อยางเปนทางการ   กลาวคือเปนครูตามโรงเรียนละ
สถาบันการศึกษาตางๆแลว   ปจเจกบุคคลที่มิไดเลือกอาชีพ  “ครู”  อยางเปนทางการ   ก็จะทํา
หนาที่ครูในชวงตางๆของชีวิตและในบทบาทตางๆดวย  อาทิในฐานะที่เปนผูใหญ   บุคคลก็มี
หนาที่เปน  “ครู”  ช้ีแนะผูนอยเพื่อใหสามารถกระทําตัวใหเปนประโยชนยิ่งๆขึ้นไปสําหรับคน
จํานวนหนึ่ง   และเพื่อใหสามารถกระทําตัวไดถูกตองในบทบาทตางๆ  สําหรับคนอีกจํานวนหนึ่ง   
ในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชา   บุคคลก็มีหนาที่เปน “ครู”    แนะนําบอกกลาวใหผูที่อยูใตบังคับ
บัญชา  สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพและสงผลดียิ่งๆขึ้นใหแกองคกร  เปนตน   การรูจัก
หนาที่ของครูและการที่ครูรูจักหนาที่ของตนเองจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก   ที่ปจเจกบุคคลจะพึงรับรูไว   
ทั้งที่มีอาชีพเปน “ครู”  โดยตรง  และมีโอกาสเปน  “ครู” โดยออมในวาระและบทบาทตางๆ  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพ  “ครู” ในลักษณะนี้   จึงได
ทรงมีแนวพระราชดําริที่เปนระบบมากสําหรับอาชีพนี้เปนการเฉพาะ   ซ่ึงปรากฎอยางชัดเจนใน
พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใหแกคณะครูในโอกาสตางๆ 
 
 
 
 



๒.  ความเปนครู  เปนอาจารย 
 
               ๒.๑  หนาท่ีและจุดมุงหมาย 
               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีแนวพระราชดําริวา   หนาที่ของครูคือ  “  สรางเสริม
รากฐานชีวิตอันแข็งแรงสมบูรณแกเยาวชน   ทั้งในดานรางกาย   จิตใจ   และความรูความฉลาด  
และที่สําคัญที่สุด   จะตองฝกอบรมใหรูจักผิดชอบชั่วดี   รูจักตัดสินใจดวยเหตุผล   และรูจัก
สรางสรรคตามแนวทางที่สุจริตยุติธรรม”  (๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๒๔)  กลาวในอีกลักษณะหนึ่งก็
คือ   ในการอบรมผูที่เปนศิษย   “ ตองพยายามอบรม   ไมใชเฉพาะในศิลปวิทยา   จะตองอบรมใน
ทางดานศีลธรรม   และการสังคมใหรูจักเปนคนดี   เปนประโยชนตอสังคม  ”  (๒๖  สิงหาคม  
๒๕๒๓ )    “ ขอใหเพียรพยายามปลูกฝงความรูความคิดที่ปราศจากโทษใหแกเขาโดยเสมอหนา   
แนะนําอบรมดวยเหตุผลและดวยความจริงใจ   ประกอบดวยความเมตตาปรานี   สงเคราะห
อนุเคราะหและนําพาไปสูทางที่ถูกที่เจริญ   เยาวชนก็จะเกิดมีความมั่นใจและมีกําลังใจที่จะทําความ
ดี   เพื่อจักไดมีอนาคตที่มั่นคงแจมใสในวันขางหนา  ”  (๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๑๕) 
 
               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงย้ําวา   จุดมุงหมายของการสอน  คือการอบรมสั่ง
สอน  “ใหคนไดเรียนดี  เพื่อที่จะสามารถทํางาน  สรางตัวและดํารงตัวใหเปนหลักเปนประโยชนแก
สวนรวมได”  การอบรมสั่งสอนใหผูเรียนไดเรียนดี  คือการสั่งสอนในลักษณะตอไปนี้  
 
               (๑)   “จะตองสอนวิชาการที่ดี   ที่ถูกตองแนนแฟน  ใหมีความสามารถและหลักการในการ
ปฏิบัติ” 
               (๒)   “ตองฝกหัดอบรมในจิตใจและความประพฤติปฏิบัติ   ใหรูเหตุผลและความผิดชอบ
ช่ัวดี   เพื่อมิใหนําความรูไปใชในทางเบียดเบียนกันและกัน” และ 
               (๓)   “ตองใหมีกําลังและสุขภาพสมบูรณ  ทั้งทางกายทางใจ”  (๒๕  กันยายน  ๒๕๒๑) 
 
               การสอนและการอบรมมีความแตกตางกันที่คนสวนใหญโดยเฉพาะผูที่ยึดอาชีพเปนครู
เปนอาจารยไมไดตระหนักกัน   และหรือไมไดใหความสําคัญในกระบวนการศึกษา   แมวาบรรดา
ครูอาจารยจะใชคําทั้งสองควบคูกันอยูเปนประจํา   แตส่ิงที่ทํากันจริงๆก็เพียงเปนการสอนเทานั้น   
แตความแตกตางระหวางและการสอนการอบรมนี้เปนสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรง
ตระหนักเปนอยางดี   และทรงย้ําอยูเสมอในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใหแกกลุมครูที่มี
โอกาสเขาเฝา   พระองคทรงมีทัศนะวา “    การสอนคือการใหความรูแกผูเรียนสวนการอบรมเปน
ก า ร ฝ ก จิ ต ใ จ ข อ ง ผู เ รี ย น ใ ห ซึ ม ซ า บ จ น ติ ด เ ป น นิ                                  
สัย ”   (๑๕  ธันวาคม  ๒๕๐๓) 



               โดยสรุป  แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องของภารกิจของครูอาจารย  มี
ดังนี้  “ครูมีหนาที่ถายทอดความรูอยางนอยสองประการคือ  ประการแรก  ให “  ความรูในทางหลัก
วิชาการ   ซ่ึงเปนความรูที่จะทํามาหากินตอไป”   ประการที่สอง  “ความรูในการประพฤติในการ
วางตัว”  (๑๔  มิถุนายน  ๒๕๑๔) 
 
               ๒.๒   วิธีสอนที่ไดผล 
               เพื่อใหการอบรมการอบรมสั่ งสอนไดบรรลุผลอยางจริงจังสมดังที่มุ งหมายไว   
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงชี้แนเพิ่มเติมดังนี้วา   หนาที่ของครูอาจารย 
 
                         “ควรจะถือเปนหลักการวา   ในการสั่งสอนศิษยนั้น   มคีวามจําเปนอยางหนึ่งซึ่ง
สําคัญมากดวย    
                         ที่จะตองพยายามหาทางใชหลักวิชาและวธีิการสอนที่มีประสิทธิภาพ   เพื่อที่จะชวย
ใหนกัเรียน 
                         สามารถคิด   เขาใจ   และเหน็จริงดวยตนเอง  ในเนื้อหาสาระ   ตลอดจนกฎเกณฑ
ในวิชาตางๆ ที่ 
                         เรียน   ทั้งสามารถนํากฎเกณฑหรือหลักเกณฑทีไ่ดเรียนรูแลวไปใชไดเอง   โดย
มองเห็นและ 
                         ทราบถึงประโยชนของการใชหรือการทําตามบทเรียนนัน้ๆ อยางแนใจดวย...”   
(๒๓   มิถุนายน    
                         ๒๕๒๐) 
 
จะเห็นไดชัดเจนจากพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมานี้วา   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมทรงเห็น
ดวยกับการสอนดวยการปอนใหรับ   (Spoon   feeding)   ซ่ึงเปนวิธีที่นิยมปฏิบัติกันในวงการศึกษา
ไทยทุกๆระดับ   พระองคถึงกับทรงชี้แนะวา   ครูอาจารยควรจะใหเด็ก   “ไดมีอิสรภาพในการคิด
และการเรียนรูดวยตนเองมากๆ  ”  (๒๘  มิถุนายน  ๒๕๑๙) 
 
               และบนพื้นฐานของแนวคิดขางตน   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานพระ
บรมราโชวาทเสริมวา   การอบรมสั่งสอนของครูอาจารย   ควรจะมาในลักษณะของการชักชวน   
กลาวคือ   “ ควรจะชักชวนใหเด็กๆและเพื่อนครูดวยกันเขาใจ ”   (๒๖  มิถุนายน  ๒๕๒๑)   ใน
ประเด็นที่อบรมสั่งสอน   แนวการสอนในแบบชักชวนนี้มาในรูปของการชี้เหตุช้ีผล ทางออก   อัน
เปนลักษณะที่ปรากฏในเนื้อหาของพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวพระราชทานใหแกพสกนิกรของพระองคในโอกาสตางๆ   ซ่ึงเราไดอัญเชิญมาไว  ณ  ที่นี้



แลวจํานวนหนึ่งในการอภิปรายประเด็นตางๆในหนาตนๆ   และจะไดอันเชิญเพิ่มเติมอีกหนา
ตอๆไป  เพื่อการใหความลึกซึ้งของระบบพระราชดําริของพระเจาอยูหัว  ที่อัญเชิญมาในตอนนี้ก็
เปนตัวอยางหนึ่งของแนวการสอนในแบบชักชวนที่ไดกลาวถึงขางตน  เชนพระองคช้ีใหเห็นวา   
“ ชีวิตมีอุปสรรค   ตั้งแตเกิดมาจนกระทั่งโตเปนหนุมเปนสาว   นักเรียนไดประสบอุปสรรคแลว   
และตอไปเมื่อเปนผูใหญจะตองประสบอุปสรรคมาก   ถาไมมีเครื่องมือเครื่องใช   หมายความวา
ความรูและจิตใจที่มั่นคง   จิตใจที่เผ่ือแผ   และเมตตา   ทั้งมีความซื่อสัตยสุจริตในใจ ” (๒๖  
กรกฎาคม  ๒๕๑๒)  ดังนั้น   การมีจิตใจที่บริสุทธิ์   มีจิตใจที่สุจริต              การอบรมสั่งสอนใน
รูปแบบการชักชวนนี้   ย้ําลักษณะของการใชเหตุผลที่นาเชื่อถือ  (convincing, convincingly)   
เพื่อใหอีกฝายยอมรับสิ่งที่พูด   สาระที่อยากใหรับเอาไว  อันเปนรูปแบบของการสื่อสารที่ใชกันใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  เปนการบังคับใหผูอบรมสั่งสอนตองพยายามหาเหตุผลที่
ถูกตองและนาเลื่อมใส   เพื่อชักชวนใหผูอ่ืนคลอยตาม  จัดเปนลักษณะที่ตรงกันขามกับการอบรม
ส่ังสอนแบบ   บอกใหทํา  บอกใหจํา  บอกใหปฏิบัติตาม   ซ่ึงเปนวิธีการที่นอกจากจะไมมีสวนชวย
พัฒนาระบบการใชเหตุใชผลของผูถูกอบรมสั่งสอนแลว   ยังเปนการสรางโลกทัศนของระบบการ
ปกครองแบบเผด็จการอีกดวย   การอบรมสั่งสอนในรูปของการชักชวนที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดทรงแนะนําใหใชกันอยางกวางขวางนั้น   เปนแนวคิดที่สําคัญมาก   สําหรับกรณีของ
ประเทศไทย  ซ่ึงยังตองการพัฒนาความถนัดในการใชเหตุผลที่ถูกตองตามหลักตรรกวิทยา   ในหมู
นักเรียนนักศึกษา   ตลอดจนผูที่เปนผูใหญแลว   และการสงเสริมความนิยมที่จะใชวิธีการเชนนี้ใน
กระบวนการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน   อันจะมีสวนสําคัญในการเอื้อเฟอใหระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยไดพัฒนาในจิตวิญญาณของคนไทย                                                                                           
               การอบรมสั่งสอนในลักษณะของการชักชวนนี้   อาจกลาวไดวา   เปนการสรางความเปน
กันเองระหวางครูอาจารยผูอบรม  และลูกศิษยผูถูกอบรม   และมีนิสัยของ   “ การเปนเพื่อน”  เพื่อที่  
“ ผูเยาวกวาในทางความรูและในทางอายุ  มาปรึกษาหารือในปญหาทุกอยาง”   (๑๕  ธันวาคม  
๒๕๑๓)  กลาวอีกในลักษณะหนึ่งแลว   กระบวนการอบรมสั่งสอนในรูปแบบของการชักนาํนี ้ เปน   
“ การเอาใจ ”   ลูกศิษยหรือผูถูกอบรม  และการเอาใจในลักษณะนี้ก็เปนสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงสนับสนุนเชนกัน   ดังปรากฏเปนสวนหนึ่งของพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมาตอไปนี้ 
  
                         “ครูก็เอาใจลกูศิษยในทางตรงกันขาม   เพราะวาครูที่เอาใจศิษย   ทําใหศิษยมีความ
กระตือรือรนที่ 
                         จะเรียน   ทําใหการสอนการเรียนสะดวกคลองมาก...” (๒๓  มีนาคม  ๒๕๑๗) 
 
ส่ิงที่อัญเชิญมานี้ก็จัดเปนอีกตัวอยางหนึ่งของการอบรมสั่งสอนในรูปแบบของการชักชวนที่กําลัง
อภิปรายอยูในชวงนี้นัน่เอง 



 
               วิธีการอบรมสั่งสอนที่มีประสิทธิผลในลักษณะขางตน   จะถูกนํามาใชเปนกิจวัตรได   ก็
ตอเมื่อครูอาจารยเองทําหนาที่ของความเปนครูลักษณะหนึ่ง   นั่นคือ  “ ครูนั้นจะตองใหความรูแก
เด็กดวยความเมตตา ”  (๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๑๓)    หากปราศจากความรูสึกนึกคิดเชนนี้แลว   ครู
อาจารยจะทําหนาที่อบรมสั่งสอนดวยวิธีการในลักษณะขางตนไมได 
 
               นอกจากวิธีการอบรมสั่งสอนที่ไดย้ําแลวขางตน    พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังมี
พระราชดําริวา   การทําหนาที่ของครูอาจารยจะไดบรรลุผลยิ่งขึ้นก็ตอเมื่อครูอาจารย   “ ทําตัวให
เปนผูนําและเปนที่พึ่งที่แทจริง ” (๒๘ พฤศจิกายน   ๒๕๑๕)  นอกจากนี้แลว   ครูมี  “ หนาที่ที่จะ
รักษาสิ่งที่ดีที่งาม   วิชาการและความอยูที่ดีใหคงอยูตลอดไป ”  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็
ไดทรงตระหนักดีวา   “ เปนหนาที่ที่หนักและเปนหนาที่ที่เต็มไปดวยอุปสรรค ”   แต  “ ครูก็ตองทํา
หนาที่   เพราะวานอกจากจะเปนทางที่จะสรางสรรคสรางเสริมใหบานเมืองกาวหนายังจะเปนทาง
วัตถุและความกาวหนาและยังเปนทางหนึ่งที่จะสรางบารมีของตน”นั่นคือ  “สรางเสริมใหตัวมี
ความกาวหนา   ความกาวหนานี้  ก็แบงเปนความกาวหนาทางวัตถุและความกาวหนาทางจิตใจ   
ยอมทราบกันดีวาการเปนครูจะหวังความกาวหนาทางวัตถุอาจยากอยู  เพราะวาอาจทําหนาที่ที่มี
เงินเดือนนอยและยากที่จะใหมีความเจริญรุงเรืองทางอิทธิพลหรือทางอื่น   แตวาความกาวหนา
ในทางจิตใจจะมีไดมาก   เพราะวาครูที่ดีมีจิตใจเปนครูแทๆยอมเปนที่นับถือของลูกศิษยและครูคน
หนึ่งๆก็มีลูกศิษยเปนสิบ จํานวนรอย  จํานวนพัน”   และสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลว  
“ การที่ไดสรางลูกศิษยจํานวนมากนี้   ใหมีความรูและเปนมนุษยที่ดีที่เปนประโยชนตอบานเมือง
ตอโลก   ก็นับวาเปนการสรางบารมี เกือบจะไมมีหนาที่อ่ืนที่มีความสามารถที่จะสรางอนุชนรุน
หลังใหดีไดเทา”  (๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๑๔) 
 
               ๒.๓   คุณสมบัติการเปนครูดี 
               ส่ิงที่ไดอภิปรายขางตนเนนประเด็นที่วา   ผูที่เปนครูอาจารยนั้น   มีหนาที่อะไรบางใน
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ความเขาใจในหนาที่ที่พึงกระทําเปนฐานเบื้องตน
สําหรับการปฏิบัติตนใหถูกตอง   หรือการมีความรับผิดชอบกับภาระหนาที่ของผูที่ยึดอาชีพนั้นๆ   
แมจะมีการตระหนักและความเขาใจวา   หนาที่นั้นๆ  จักตองทํากิจกรรมอะไรบาง   แตการปฏิบัติ
ตนอาจยังขาดตกบกพรองอยูถาบุคคลผูนั้นขาดคุณสมบัติทีเหมาะสมสําหรับอาชีพนั้นๆ  ดังนั้น  
ความสัมฤทธิ์ผลของการกระทําหนาที่ในอาชีพนั้นขาดคุณสมบัติของผูประกอบอาชีพนั้นๆ  (ซ่ึง
จะตองสัมพันธกับสาระของภาระหนาที่นั้นๆ)  ประการหนึ่ง  และความเขาใจในหนาที่ที่พึงกระทํา
สําหรับอาชีพนั้นๆ อีกประการหนึ่ง   อีกประการหนึ่ง   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหัวทรงมี
แนวคิดลักษณะหนึ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่จะเปนครูอาจารยที่ดี  ดังนี้  



             
               การที่ครูอาจารยจะ  “  ทําตัวใหดี  ใหเปนที่เคารพรักใคร  และเชื่อถือไดโดยสนิทใจ ”   ก็
ตอเมื่อผูที่เปนครู 
               (๑)   “ จะตองฝกฝนตนเองใหแตกฉานละแมนยําชํานาญ  ทั้งในวิชาความรูและวิธีการ
สอนเพื่อสามารถสั่งสอนไดอยางกระจางแจมแจง  และถูกตองสมบูรณ 
               (๒)   “จะตองฝกหัดจิตใจของตัวใหเขมแขงหนักแนน  สุจริต  ซ่ือตรง   ประกอบดวย
เมตตาและความสุภาพออนโยน   จะไดทําใหศิษยมองเหตุซ้ึงและประทับใจในความสามารถและ
ความดีของครู   แลวกําหนดจดจําแบบฉบับ ”  ( ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๒๔) 
 
               นั่นคือครูอาจารยผูสอน   “ มีหนาที่จะหาวิชาความรูและวิธีการครองชีวิตที่ดีมาใหศิษย   
เพื่อใหศิษยสามารถเรียนรูไดกาวหนา   และการดําเนินชีวิตตอไปไดดวยดีตามธรรมนองคลองธรรม
จนบรรลุจุดหมาย”  (๑๓  กันยายน  ๒๕๒๒)  หรือ  “ มีหนาที่ที่ตองหาความรูและวิธีการดํารงชีวิต   
มาใหศิษยไดรูไดทราบ  เพื่อใหสามารถเรียนรูตอไปและดําเนินชีวิตตอไปไดดวยดีตามธรรมนอง
คลองธรรม   จนบรรลุจุดหมาย”  (๑๙  มิถุนายน  ๒๕๒๒)   โดยในนี้แลว   ครูจึงตอง  “ เปนผูใฝหา
ความรู   ใฝหาความดี  ทั้งตั้งใจและเต็มใจที่จะชวยเหลือสนับสนุนผูอ่ืนโดยบริสุทธิ์ ”   (๒๙ ตุลาคม  
๒๕๒๒) 
 
               การที่จะกลายเปนแบบฉบับ   เปนตัวอยางใหเด็กใหลูกศิษย  ทําตามโดยไมรูตัวนั้น   “ ครู
จะตองตั้งตัวในความดีอยูตลอดเวลา ” (๘ พฤษภาคม  ๒๕๑๓)  นั่นคือ  ครูจะตองทําตัวเปนผูที่มี
ศีลธรรม  นอกเหนือจากคุณสมบัติอ่ืนๆ ขางตน 
 
               ยิ่งไปกวานั้น  “  ที่เปนครูนั้นจะตองมีจิตใจที่สูง   ถาครูใดมีจิตใจที่สูงก็จะทํางานของตัว
ดวยความสําเร็จจะเปนที่นับถือของลูกศิษย  และเปนที่เคารพของผูที่เปนประชาชนทั่วไป ”  (๘  
กรกฎาคม  ๒๕๒๔) 
               นอกจากตองมีความรูที่เหมาะสมและคุณธรรมที่จําเปนแลว   ครูอาจารยตองเรียนรูและมี
หลักเกณฑในการทํางานที่บรรลุผลตามความมุงหมาย   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระ
มหากรุณาธิคุณแนะหลักปฏิบัติ  ดังนี้ 
 
                         “เมื่อรับภาระสิ่งใดมากระทําแลว   กน็ํามาพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ   ไมตื่น
ตระหนกหรือ 
                         วูวาม   แลวพยายามปฏิบัติโดยเต็มความสามารถ   ใหสมเหตุผล   คํานึงถึง
วัตถุประสงคตลอดจน 



                         ผลดีหรือผลรายที่จะเกิดตามมาภายหลังเปนสําคัญ...”(๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๑๖) 
 
               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงย้ําใหผูเปนครูอาจารยเพียรพยายามฝกฝนตนเอง   ให
ยึดหลักปฏิบัติขางตน   “ ตองมีความคิดริเร่ิม   ตองสามารถจะคิดดวยตนเอง   และทําอะไรตางๆ  
โดยไมตองมีใครมาบังคับใหทําและคิด ”   ความคิดริเร่ิมที่ถูกตอง   ก็คือการ  “ คิดอานที่จะทําอะไร
อะไร   ที่จะเปนสิ่งสรางสรรคและเปนประโยชนดวยตนเอง   ไมใชวาจะตองมาเตือนมาบอกวา   
ขอใหทํา  ขอใหปฏิบัติ  ” (๒ กันยายน ๒๕๑๙) 
 
               บนพื้นฐานของแนวคิดเชนขางตน    พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงมีขอแนะนํา
เพิ่มเติมวา   ครูอาจารย   “ ไมควรปฏิเสธความคิดเห็นอยางใหม   หากแตตองกลารับฟงไวดวยใจ
หนักแนนไมหวั่นไหว   และนําความคิดความเห็นนั้นมาพิจารณาวิเคราะหโดยละเอียดถี่ถวน
กวางขวาง   ใชกําลังความรู   ความเพงพินิจ   ความศรัทธา   ความมีเหตุผล   ความเพียรพยายาม   
แยกแยะนําเอาสวนที่ถูกที่ดีมาใชปฏิบัติ ” (๑ พฤศจิกายน  ๒๕๑๗) 
 
               เมื่อพิจารณาภารกิจที่เรียกรองจากครูอาจารยและคุณสมบัติตางๆ  ที่ควรมีในตัวครูอาจารย
ที่ควรทําหนาที่ครูไดอยางสัมฤทธิ์ผล    พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงยอมรับเมื่อ
พระราชทานพระบรมราโชวาทแกคณะครูอาวุโส   ประจําป  ๒๕๑๓  วา  “ งานของครูนั้น   ตามที่
ทานทั้งหลายทราบเพราะวาไดปฏิบัติมา   เปนงานที่ยากและตองใชความอดทนเสียสละมาก ”  (๑ 
ตุลาคม  ๒๕๑๓)  ถึงกระนั้น   พระเจาอยูหัวก็ทรงมีขอสังเกตดังตอไปนี้ 
 
                         “ครูจะหวังผลตอบแทนเปนยศศักดิ์   ความร่ํารวย   หรือประโยชนทางวัตถุเปนที่ตั้ง
ไมได   ผลได 
                         สวนสําคัญจะเปนผลทางใจ   ซ่ึงผูเปนครูแทก็พึงใจและภูมิใจอยูแลว   ดูเหมือนจะ
ภูมิใจยิ่งกวา 
                         ขาวของเงินทองและยศศกัดิ์เสียอีก   ถึงแมผูใดใครก็ตาม   เมื่อมองใหลึกซึ้งแลวก็
ยอมเหน็วาเปน 
                         ความจริงอยางนั้น   เพราะความมั่งมีและความยิ่งใหญ   ไมอาจบันดาลหรือซ้ือหา
ความผูกพันทาง 
                         ใจอันแทจริงจากผูใดได   แตความเปนครนูั้นผูกพันใจคนไวไดโดยอัตโนมัติ   ไม
ตองซื้อหาหรือ 
                         ใชอํานาจราชศักดิ์ขมขูเอามา   ขึ้นชื่อวาครูกับศิษยแลว   ที่จะลืมกันนั้นไดยากนัก   
ผูที่จะไมรูจัก    



                         ไมเอื้อเฟอครู   ดูเหมือนจะมีแตคนที่กําลังลืมตัวเมามัวในลาภยศอยางใดอยางหนึ่ง
อยูเทานั้น    
                         ฉะนั้นครูจึงไมมีเหตุอันใดจะตองแสวงหาความพอใจในประโยชนทางวัตถุใหมาก
จนเกนิความ        
                         จําเปน   เพราะหากหันมาหาประโยชนทางวัตถุดิบเกินไปแลว   ก็จะหนัหนาที่ครู
หรือเปนครู 
                         ไมไดเต็มที่...”(๙  ตุลาคม  ๒๕๑๖) 
 
                         “ผูเปนครูอยางแทจริง   นบัวาเปนบุคคลพิเศษ   ผูตองแผเมตตาและเสยีสละเพื่อ
ความสําเร็จ    
                         ความกาวหนา   และความสขุความเจริญของผูอ่ืนอยูตลอดชีวิต   ที่กลาวดังนัน้
ประการหนึ่ง  
                         เพราะ   ครูจําเปนตองมีความรักความสงสารศิษย   เปนพืน้ฐานทางจิตใจอยูอยาง
หนักแนน   จึง 
                         จะสามารถทนลําบาก   ทนตรากตรํากายใจ   อบรมสั่งสอน  และแมเคีย่วเข็ญศษิย
ใหตลอดรอดฝง 
                         ได   อีกประการหนึ่ง   จะตองยอมเสียสละความสุขและประโยชนสวนตวัอันมาก   
เพื่อมาทํา 
                         หนาที่เปนคร ู  ซ่ึงทราบกันดันอยูดีแลววาไมใช   ทางทีแ่สวงหาความร่ํารวย   ยศ
ศักดิ์   หรือ 
                         อํานาจความเปนใหญ   แตประการหนึ่งประการใดใหแกตนไดเลย   การที่ทาน
ทั้งหลายไดรับ 
                         เลือกเฟนใหเปนครูอาวุโส   ไดช่ือวาบําเพญ็คุณธรรมของผูเปนครูอยางแนวแนและ
ครบถวนแลว    
                         การบําเพ็ญความดีของทานถึงหากจะมิไดรับประโยชนตอบแทนเหมอืนผูอ่ืนก็ตาม   
แตก็ไดรับ 
                         ความเยน็ใจ   ปล้ืมใจ   และความเคารพรักใครจากศษิยในที่ทุกหนทุกแหง   ทุก
วงการ   ซ่ึงเปน 
                         ความสุขทางจิตใจอยางพิเศษ...” (๑๓  ตุลาคม  ๒๕๒๐) 
 
๒.๔  ครูท่ีแทและครูแบบฉบับ 
 



               แมในป พ.ศ. ๒๕๑๖   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ไดทรงเริ่มกังวลกับคุณภาพของครู
อาจารย   โดยอภิปรายแลว  เมื่อพระองคไดทรงคนพบวา  “ ในทุกวันนี้   การปฏิบัติของครูบางหมู   
ทําใหรูสึกกันทั่วไปวา   ครูไมคอยหวงประโยชนที่ควรจะหวง   หันไปหวงยศ   หวงตําแหนง   หวง
สิทธิ   และคอนขางจะรายอยูก็คือ   หวงรายได   ความหวงสิ่งเหลานี้   ถาปลอยไว   จะคอยๆ  เขามา
ทําลายความเปนครูทีละเล็กทีละนอย  ซ่ึงเชื่อวา  ที่สุดจะสามารถบั่นทอนทําลายความมีน้ําใจ   
ความเมตตา   ความเสียสละทุกอยางได   ทําใหกลายเปนคนขาดน้ําใจ  ละโมบ  เห็นแกตัว  ลืม
ประโยชนของศิษย  กลาวสั้นคือ   จะไมมีอะไรดีเหลือพอที่จะเคารพนับถือกันได”  (๙  ตุลาคม  
๒๕๑๖)  ถาหากครูอาจารยทั้งหลายมีความกังวลหวงใยในสภาพที่ครูอาจารยไดรับความนิยม
เล่ือมใสและศรัทธานอยลงๆ  ก็สมควรที่ครูอาจารยทั้งหลายจะ   “ ทําตัวใหเปนครูที่แทตอไป ”  
ชวยกัน  “ดํารงสถาบันอันทรงเกียรติของครูไว” (๙ ตุลาคม  ๒๕๑๖)   ทั้งนี้เพื่อรักษาคุณคาความ
เปนครูตลอดไป   ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกรุณาชี้แนะใหแลว 
 
               การทําตัวใหเปนครูที่แทและครูแบบฉบับ   จะทําอยางไรนั้น   พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดทรงแนะนําออยูเปนประจํา   พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมาเสนอ
ขางลางนี้  เปนอีกแนวหนึ่งของการกลาวถึงครูที่แท  ครูแบบฉบับ   ซ่ึงแตกตางไปจากแนวคิด
ขางตนไมมากนัก   แตก็ยังคงมีคาที่ (ครูอาจารยในระดับความรูตางๆ จะไดอานบททบทวนอยูอยาง
สม่ําเสมอ 
 
                         “ครูที่แทนั้นเปนผูที่ทําแตความดี   คือ   ตองหมั่นขยนัและอุตสาหะพากเพียร   ตอง
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 
                         และเสียสละ    ตองหนักแนนอดกลั้นและอดทน   ตองรักษาวนิัย   สํารวจระวัง
ความประพฤติ 
                         ปฏิบัติของตนใหอยูใหอยูในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม    ตองปลีกตัวปลีกใจ   จาก
ความ 
                         สะดวกสบาย  และความสนกุร่ืนเริง ที่ไมสมควรแกเกยีรติภูมิของตน   ตองตั่งใจให
มั่นคงแนวแน   
                         ตองซื่อสัตย    รักษาความจริงใจ   ตองเมตตาหวังดี   ตองวางใจเปนกลาง   ไมปลอย
ไปตาม 
                         อํานาจอคติ    ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพนูสมบูรณขึ้น   ทั้งดานวิชาการ   และความ
ฉลาดรอบรูใน 
                         เหตุและผล   เมื่อครูที่ดีที่แทเปนดังนี้   จะกลาวอกีอยางหนึ่งไดสา   การทําหนาที่ครู
ก็คือการสราง 



                         บารมีที่แทนัน่เอง” 
 
                         “ครูตามแบบฉบับมักจะมไิดเปนผูบริบูรณดวยทรัพย   ดวยยศศกัดิ์   อํานาจและ
อิทธิพลนัก   หาก 
                         บริบูรณดวยสมบัติทางคุณธรรม   เชนความซื่อสัตยสุจริต   ความเมตตาปรานี   
ความเสียสละ    
                         ซ่ึงเปนเหตุทาํใหสามารถผูกพันจิตใจผูเปนศิษยใหรักใครไวใจ   และความเคารพ
เชื่อฟงไดแนน 
                         แฟน   และสามารถที่จะสั่งสอนถายทอด   ทั้งวิชาความรูทั้งจิตใจและมารยาทที่ดี   
ใหแกศิษยได 
                         พรอมมูล    ทําใหศิษยมีความฉลาดรอบรู   มีความนอบนอม...” (๔  พฤศจิกายน  
๒๕๑๘  ) 
 
               เมื่อพิจารณาแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับอาชีพครูและ
เกี่ยวกับความเปนครูที่ไดนําเสนอแลวขางตน    และโดยเฉพาะที่พระองคไดทรงสรุปเอาไวดวย
พระองคเองวา 
 
                         “ความเปนครูหมายถึงการมีความรูดีประกอบไปดวยหลักวิชาที่ถูกตองแนนแฟน
และแจมแจงแก 
                         ใจ   รวมทั้งคณุภาพดีและความเอื้ออารี   ปรารถนาที่จะถายทอดเผื่อแผใหคนอื่นได
มีความรูความ 
                         เขาใจที่ดดีวย   ความแจมแจงแนชัดในใจยอมทําใหสามารถสองแสดงความรู
ออกมาใหเขาใจตาม 
                         ไดโดยงาย   ทั้งในการปฏบิัติงาน   ก็ยอมทําใหผูรวมงานไดเขาใจโดยแจมชดั   สวน
ความหวังด ี
                         โดยบริสุทธิ์ใจนั้น   จะนอมนําใหเกิดศรัทธาแจมใสมีใจพรอมที่จะรับความรูดวย
ความเบิกบาน    
                         ทั้งพรอมที่จะรวมงานกับผูที่มีคุณสมบัติของครูโดยเตม็ใจและมั่นใจ...” (๒๕  
ตุลาคม  ๒๕๒๒ ) 
 
ในขณะที่ผูเปนครูแทหรือครูแบบฉบับ  ก็คือ  ผูมี   “ ความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ใหสมกับเปน
ผูที่ไดรับความไววางใจจากผูปกครองของนักเรียน  และจากความคาดหวังของสังคม ”  (๑๔  



ธันวาคม  ๒๕๐๔ ) แลว   ก็ไมนาประหลาดใจแตอยางใดที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมี
ขอยุติที่สําคัญมากกวา  “ ความเปนครูจึงมิใชคุณสมบัติเฉพาะสําหรับครูเทานั้น   หากแตเปน
คุณสมบัติที่จะอํานวยประโยชนเกื้อกูลมาก   แกคนทุกคนและแกกิจการทุกอยาง ” (๒๕ ตุลาคม  
๒๕๒๒)  พิจารณาจากขอยุติเชนนี้  และพิจารณาจากแงที่วาบุคคลทุกคนมีโอกาสที่จะเปนครูใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งในชวงตางๆ ของชีวิต    ในขณะที่มีความจําเปนที่จะตองประกอบอาชีพเพื่อ
หาเล้ียงตัวเองและครอบครัวตลอดจนตองทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันแลว   การที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระทัยในอาชีพ  “ครู”   เปนพิเศษและทรงใหหลัก
พระราชดําริที่แยบคายเสมอมา    จึงสะทอนถึงพระอัจฉริยะของพระองคและ  สมควรที่คนไทยทุก
คนทั้งที่เปนครูโดยอาชีพและไมใช   จะไดทําความเขาใจใหแจมแจงและปฏิบัติตามอยางจริงจังและ
จริงใจ   “ความเปนครู”   ควรเปนสิ่งที่มีอยูกับคนไทยทุกผูทุกนามเพื่อความเจริญรุงเรืองของ
สังคมไทย 
 
 
 
๓.   ความเปนนักเรียนนักศึกษา    
            
               การพิจารณาหนาที่ที่พึงปรารถนาของครูของอาจารยนั้น   เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหผูที่เปนครู
สามารถกระทําตัวไดอยางถูกตองงายยิ่งขึ้นไปอีก   เมื่อขาวสารเชนนี้ไดรับการเผยแพรละเปนที่
ทราบกันดีทั่วไป    แตประสิทธิผลของการทําหนาที่ครูจักมีมากยิ่งขึ้นไปอีก   ถาผูที่ตองศึกษาเลา
เรียนจากครูอาจารย   เปนกลุมบุคคลที่รูจักหนาที่ของความเปนนักเรียนนักศึกษาดวยเชนกัน   อัน
เปนลักษณะที่เขาทํานองวา   การตบมือสองขางยอมไดเสียงที่ชัดเจนและกองกวากังวานกวาการตบ
มือเพียงขางเดียว   พิจารณาจากพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเราอาจกลาวไดวา   พระองคไดทรงตระหนักถึงนัยเชนนี้   และไดทรงเนนความสําคัญของ
การทําความเขาใจในหนาที่ของนักเรียนนักศึกษาดวยเสมอเมื่อพระองคไดทรงมีโอกาสกลาวถึง
หนาที่ของครู 
 
๓.๑  หนาท่ีและจุดมุงหมาย 
               
                เพื่อใหสอดคลองกับสิ่งพระองคไดทรงวิ เคราะหภาระหนาที่ของครูบาอาจารย   
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทวา 
 



                         “เยาวชนที่กําลังเลาเรียนวิชาการตางๆอยูในโรงเรียน   จาํเปนตองไดรับการฝกหดั
ขัดเกลาทั้ง 
                         รางกายและจติใจอยางถกูตองเหมาะสมพรอมกันไปดวย   เพื่อใหรางกายและจิตใจ
ที่ไดรับการ 
                         ฝกหัดขัดเกลาใหแข็งแรง   คลองแคลว  สะอาดหมดจด  ซ่ือสัตย   สุจริต  มีเมตตา   
และเปน 
                         ระเบียบแลวนั้น   ไดเปนรากฐานอันมัน่คงสําหรนับการรองรับความรูความสามารถ
ทางวิชาการ 
                         ตอไป   และจะอุดหนุนสงเสริมใหแตละคน   สามารถตัดสินใจใชวทิยาการทํา
ประโยชนชวยตน    
                         ชวยสวนรวม   ไดอยางถูกถวน...”  (๑  กรกฎาคม  ๒๕๒๔ ) 
 
               เมื่อมีรากฐานเชนวาแลว   “หนาที่ของเยาวชนคือการเรียน   แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อ
เรียนแลว   ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง   โดยใชความรูที่ไดมาใชเปนประโยชน
พัฒนาบานเมืองใหมั่นคง”    ความจําเปนที่ตองเรียนรูนั้นก็เนื่องจาก   “ ความรูเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
ในชีวิตของเรา   เพาระวาเราจะทําอะไรก็ตองประกอบดวยความรู   เมื่อไดมาเห็นสิ่งใดแลว   ก็ตอง
ใชสติพิจารณาเชนกัน   หมายความวา   ถาเราไดฟงจากใครก็ตาม   หรือแมจะไดเห็นดวยตาของ
ตนเองก็ตาม   เราตองใชการพิจารณาทั้งสิ้น   คําวาพิจารณานี้ตองเขาใจวาหมายถึงว าเห็นอะไร ได
ฟ งไดยินอะไรแลว นํามาคิด   คิดวาถูกหลักและเหตุผลไหม”  ( ๖  เมษายน  ๒๕๑๒ ) 
 
๓.๒   วิธีเรียนรูท่ีไดผล 
 
               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานหลักการสําหรับวิธีเรียนรูใหไดผล   นั่นคือ   
วิธีที่จะเรียนรูเพื่อความสําเร็จในชีวิต   ความสุขสบาย   และความเจริญกาวหนาในอนาคต   “ สําคัญ
ที่สุด   จะตองทําใจใหแนวแน   เขมแข็งพรอมดวยความหมั่นขยันที่จะเรียน   จะตองทําใจใหพรอม
ที่จะรับรู   ที่จะเชื่อฟง  เคารพครู”  (๑๓ มิถุนายน  ๒๕๒๐ )  กลาวในอีกลักษณะหนึ่งก็คือ   
นักเรียนนักศึกษา   “ ทุกคนจะตองมีระเบียบหรือวินัยในกาย   ระเบียบหรือวินัยในใจ   ทําให
สามารถที่จะเรียนรูวิชาการ   สามารถที่จะสอบไลไดปริญญา   และไดช่ือวาเปนบัณฑิต   แตในเวลา
เดียวกันจะตองเรียน หาวินัยในกายและในใจมาทําใหเกิดปญญาชนแท   และจะมีความสําเร็จทุกๆ
ส่ิงที่ตองการที่จะทําคือ   บรรลุความสําเร็จโดยแท ”  (๑๐  กันยายน  ๒๕๒๔ )    
 



               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังพระราชทานพระบรมราโชวาทเสริมอีกวา   การเรียนรู
ของผูที่เปนนักเรียนนักศึกษาที่ฉลาดที่ไดผล  ก็คือ  “ ตองเรียนรูจากผูที่มีประสบการณมีความรูใน
ชีวิตมากกวา   แตมิไดหมายความวาผูที่เยาวจะโง   จะเกิดมาเปนอันธพาล   ผูที่เยาววัยก็ยอมตองฝก
ตนเองใหสามารถพึ่งผูเปนครูและเปนผูใหญที่เมตตาเปนผูใหญที่มีความรูจริงๆ   เพื่อที่ผูใหญจะได
ช้ีแจงทางชีวิตที่ถูกตองที่เจริญให ”  
(๒๗  ตุลาคม  ๒๕๑๓ ) 
 
               และเมื่อสามารถทําใหผูใหญผูเปนครู   “มีความตองการ   มีความกระตือรือรน”   ที่จะให
ความรูแกเด็กแกนักเรียนนักศึกษา   ผูเปนเด็กเปนนักเรียน  ก็ตอง  “เอาใจ”  ครู โดยผูใหความรูผู
เปนครู  ก็จะสนองตอบดวยการเอาใจใสเชนกัน  เพื่อ  “เพื่อทําใหลูกศิษยมีความกระตือรือรนที่จะ
เรียน”   การเอาใจจึงเปนสิ่งที่สําคัญการเอาใจซึ่งกันและกันในทางที่ถูก   “ ก็จะทําใหอยูรวมกันได   
ชวยกันได  การเอาใจนี้ผลที่ไดก็คือมีความสามัคคีชวยซ่ึงกันและกัน  ถาเอาใจในทางที่ถูกแลว   ก็
จะทําใหทุกคนประสบความสําเร็จไดมากทีเดียว”   (๒๓  มีนาคม  ๒๕๑๗ ) แนวพระราชดําริที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเสนอแนะนี้จัดเปนความคิดที่ที่คนสวนใหญมองขามเสมอ   
โดยมักคิดแบบงายๆ วา  ผูใหญในฐานะผูมีอํานาจ   ไมตองสนใจผูนอย   และผูที่อยูใตอํานาจแต
อยางใดแตถาผูมีอํานาจ  “เอาใจ”   คนที่อยูในภาวะดอยกวาในเชิงอายุ  เชิงความรู  เชิงตําแหนง
หนาที่  แลวแมเพียงเล็กนอย   จะทําใหบุคคลเหลานั้นเกิดกําลังใจ   เกิดความกระตือรือรน   ที่จะรับ
ความรูเรียนรูจากผูที่อยูภาวะสถานภาพที่เหนือกวาการเรียนรูและการปฏิบัติงานก็จะเกิดขึ้นไดงาย
และอยางมีประสิทธิภาพ   โดยผานการเสริมพลังกําลังใจกันและกัน 
 
 
 
๓.๓   สรุป 
 
               โดยสรุป  “ เด็กตองเรียนรู  อบรมความดี   ฝกหัดวินัยใหมีพรอมแตเยาววัย  จึงจะมี
ความสุขความเจริญทั้งในวันนี้และวันขางหนา ” (๑๘  ธันวาคม  ๒๕๒๒ ) ดังนั้น 
 
                         “หนาที่สําคญัของนักเรียนอยูที่เรียนไดเตม็กําลัง  และใหสําเร็จ   การจะเรียนใหได
อยางนั้น   จะ 
                         ทําอยางไร   ก็จะตองมวีิชาสําหรับสรางตัวใหมีความสขุความเจริญตอไปขางหนา   
ถาไม 



                         ขวนขวายศึกษาเสียแตตนจะไมมีโอกาส   จะทําใหชีวติอับเฉาเปนคนไรประโยชน  
เพราะไมม ี
                         ความรูติดตัว   เมื่อเขาใจแลวอยางนีจ้ะไดนักเรียนขยันเรียน   ดวยความบากบั่น
อดทน   เพราะรู 
                         ซ้ึงถึงประโยชนละคุณคาของวิชาการความรูการที่จะเรียนไดดี   ใหรูวชิาแจมแจง
ลึกซึ้งไดนั้น    
                         นอกจากจะอยูที่ความตั้งใจและความขยันหมั่นเพยีรแลว   ยังอยูที่ความมีสัมมาคารา
วะความ 
                         ฉลาดที่จะทําตัวใหเปนที่เมตตาเอ็นดูของครูดวย  ถาทําตัวดี   มีความออนนอม
เคารพเชื่อฟงครู   
                         เอาใจใสชวยเหลือครูในกิจตางๆ  แมเล็กนอยก็ไมนิ่งดดูายหรือเฉยเมย   ครูยอม
มองเห็นความดี 
                         ในกายในใจของตัว   จะรกัใครเหมือนเปนทั้งลูกทั้งศิษย   จะยินดีส่ังสอนอบรม
ความรูความดทีุก 
                         อยางใหโดยเต็มใจและจริงใจ  ใหเลาเรียนสําเร็จผลไดเต็มเปยม.” (๗ มิถุนายน  
๒๕๒๑ ) 
 
๔.   ความสําคญัของครู   อาจารย  นักเรียน   นักศึกษา  ท่ีมีคุณภาพ 
 
               ระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในสวนที่เกี่ยวของ  “ความเปนครู
อาจารยและความเปนนักเรียนนักศึกษา”  ที่นําเสนอในบทที่ ๕  นี้  อาจกลาวไดอยางเต็มปากวา   
เปนระบบความคิดที่ครอบคลุม   ที่ไมพบเห็นในผลงานของบุคคลอื่นๆ  ในวงการศึกษา   จัดเปน
ระบบความคิดที่เกี่ยวพันกับกระบวนการเรียนการสอนที่กาวหนาเปนอยางมาก   และความกาวหนา
นี้มีความเดนยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเราตระหนักดีแลววา   ผูที่อยูในวงการศึกษาไทยสวนใหญตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษาใหความสนใจมากในเรื่อง   เนื้อหาวิชา  หลักสูตร  สถานที่
ศึกษา   และสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณการศึกษา  มีนักเรียนศึกษานอยเหลือเกินที่ใหความ
สนใจในเรื่องกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล   และมีจํานวนนอยไปอีกที่สนใจ
คุณสมบัติของความเปนครูเปนอาจารย  เปนนักเรียน  เปนนักศึกษาที่ดี   ในสภาพเชนนี้จึงไมนา
ประหลาดใจแตอยางใดที่ครูอาจารยนักเรียนนักศึกษาไทยในปจจุบันสวนใหญไมไดชวยกัน   “ทํา
ในสิ่งที่สรางสรรคตามหนาที่ตน”  ในแนวที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานใหแก
คณะครูอาจารย   คณะนักเรียนนักศึกษา   รวมทั้งบัณฑิตที่ไดรับปริญญาทางดานการศึกษา 
 



               สภาพเชนนี้สรางความวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นเมื่อเรายอมรับวาบุคคลที่มีโอกาสเปน  “ครู”  
ทั้งโดยอาชีพและโดยนัยในบทบาทตางๆ  ที่ตองถายทอดความรูความชํานาญและประสบการณ
ใหแกผูอ่ืนที่ดอยกวาในความรูความชํานาญและประสบการณ  พรอมๆกับมีโอกาสเปน “นักเรียน
นักศึกษา”  ในชวงตางๆ ของชีวิต  ทั้งที่บานที่โรงเรียน  ที่ทํางาน  และในสภาพแวดลอมอื่นๆ  เมื่อ
บุคคลไมรูจักหนาที่อันเหมาะสมและถูกตองและไมซาบซึ้งในหนาที่ของความเปนครู   ความเปน
นักเรียนนักศึกษาตามระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   โอกาสที่บุคคลจะมี
สวนสรางสรรคสังคมก็นอยลงไป 
 
               ระบบพระราชดําริในเรื่องของความเปนครูอาจารยความเปนนักเรียนนักศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่นําเสนอในบทที่ ๕  นี้   หากมีการนําไปประยุกตใชอยางเปน
กิจจะลักษณะแลว   จะทําใหคุณคาของระบบพระราชดําริดังกลาวที่มีตอระบบการศึกษาไทย
เพิ่มขึ้นอีกเปนทวีคูณ   ถึงเวลาแลวที่คนไทย   โดยเฉพาะผูที่มีอาชีพเปนครูอาจารย  และเปน
นักเรียนนักศึกษา   เพื่อจะไดมีสวนสรางสรรคสังคมไทยใหมีบุคคลที่เพรียบดวยคุณภาพ 
 
๕  ลักษณะที่ควรจะเปนสําหรับนักศึกษาไทย 
  
               การกลาวถึงความเปนครู  เปนอาจารย  เปนนักเรียน  เปนนักศึกษา   ไมวาจะเปนไปใน
ทางบวกหรือในดานลบ   จัดเปนการอภิปรายถึงเรื่องการศึกษา   โดยพิจารณาในระดับองคประกอบ
หลักที่เกี่ยวของกับตัวบุคคลในบทบาทตางๆนั่นเอง  ดังนั้น  เนื้อหาของบทนี้จะสมบูรณยิ่งขึ้นไปอีก
ถาเราไดอภิปรายระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องการศึกษา   ที่เรียบ
เรียงจากพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระองคทานพระราชทานใหกลุมบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของกับวงการการศึกษาไทย 
 
๕.๑   วัตถุประสงคท่ีแทจริงของการศึกษา 
 
               สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลว   การศึกษาเปนสิ่งสําคัญมาก   ทั้งนี้เพราะ  
“ ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นยอมขึ้นอยูกับการศึกษาของประชาชนแตละคนเปน
สําคัญ”  และ  “ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้   จะเปนเครื่องกําหนดอนาคตของชาติในวันขางหนา ”  
(๒ ธันวาคม  ๒๕๐๘)  “ การศึกษาจึงเปนกลไกที่สําคัญและเปนกลไกที่จะตองมีสําหรับสวนรวม” 
(๒๘  มีนาคม  ๒๕๑๓) 
 



               ความสําคัญของการศึกษาเปนประการฉะนี้  ทําให  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
พระราชทานพระบรมราโชวาทวา 
                         “การศึกษานัน้   ไมวาจะศกึษาเพื่อตน  หรือจะใหแกผูอ่ืน   สําคัญอยางยิ่งที่จะตอง
ทําใหไดตรง 
                         ตามวัตถุประสงค   จึงจะไดผลเปนคุณเปนประโยชน   มิฉะนั้น   จะตองมีการ
ผิดพลาดเสียหาย 
                         เกิดขึ้น   ทําใหเสียเวลาและเสียประโยชนไปเปลาๆ   วัตถุประสงคของการศึกษานัน้
คืออยางไร    
                         กลาวโดยรวมยอด   ก็คือ   การทําใหบุคคลมีปจจัยหรือมีอุปกรณสําหรับชีวิตอยาง
ครบถวน 
                         เพียงพอ   ทั้งในสวนวิชาความรู   สวนความคิดวินจิฉัย   สวนจิตใจคุณธรรมความ
ประพฤติ    
                         สวนความขยนัอดทนและความสามารถ   ในอันที่จะนําความรูความคดิไปใช
ปฏิบัติงานดวย 
                         ตนเองใหไดจริงๆ   เพื่อสามารถดํารงชีวติอยูไดดวยความสุขความเจริญมั่นคง   และ
สรางสรรค 
                         ประโยชนใหแกสังคมและบานเมืองไดตามควรแกฐานะดวย...” (๒๕  มิถุนายน  
๒๕๒๓ ) 
หรือในโอกาสหนึ่ง 
                         “การใหการศกึษานัน้   กลาวโดยวัตถุประสงคที่แทจริง   คือ   การสรางสรรคความรู
ความคิด     
                         พรอมทั้งคุณสมบัติและจิตใจที่สมบูรณ   ใหเกิดขึ้นในตวับุคคล   เพื่อชวยใหเขา
สามารถ 
                         ดํารงชีวิตอยูอยางมั่นคงและราบรื่น   ทั้งสามารถบําเพ็ญประโยชนสุขเพื่อตนเพื่อ
สวนรวมไดตาม 
                         ควรแกอัตภาพ...” (๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๒๓) 
 
               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงอรรถาธิบายแนวคิดขางตนนี้เพิ่มเติมในอีกลักษณะ
หนึ่ง   ดังปรากฏในพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมาไว  ณ  ที่นี้  ดังนี้ 
 
                         “การศึกษาทีด่ีดานวิชาการเปนทั้งรากฐานและปจจยัสําหรับการสรางสรรค   แตการ
ที่จะนําเอา 



                         วิชาการมาสรางสรรคใหสําเร็จไดนัน้   จาํเปนที่สุดที่จะตองอาศัยการศึกษาที่ดดีาน
อ่ืนๆ   เขา 
                         ประกอบอุดหนุนดวย   การศึกษาที่ดีดานอื่นๆ  นั้น  หมายถึงการศึกษาอบรมทุกๆ 
อยาง   ทั้งทาง 
                         ความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติ  อันเปนตวัสําคัญในการฝกฝนขัดเกลาให
บุคคลใหมี 
                         ความคิดความฉลาด   หนักแนนในเหตุผลและความสุจริต   ละเอียดรอบคอบ   รูจัก
รับผิดชอบ    
                         รูจักตัดสินใจตามทางที่ถูกตองเปนธรรมและสําคัญอยางยิ่ง   ก็คือมีความ
ขยันหมัน่เพยีร    
                         อุตสาหะขวนขวายทีจ่ะลงมือทําการทุกอยางไมวาเล็กใหญงายยาก   ดวยตัวเอง...”  
                         (๑๑   กรกฎาคม  ๒๕๒๒) 
 
๕.๒   ลักษณะของระบบการศึกษา 
 
               จากนัยขางตนที่ปรากฏที่ปรากฏในพระบรมราวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   เรา
สามารถสรุปไดวาระบบการศึกษาจะตองตอบสนองวัตถุประสงคดังกลาวขางตน   การจัดเนื้อหาที่
จะตองศึกษาก็ดี   วิธีการศึกษาก็ดีจะตองกําหนดขึ้นเพื่อใหบรรลุผลในรูปลักษณะที่กําหนดโดย
วัตถุประสงค   นั่นคือ   ผูที่ ผ านเข าสูกระบวนการศึกษาตั้ งแตระดับประถมศึกษาไปสู
ระดับอุดมศึกษาจะตองไดรับการการแนะนําสงเสริมให “มีความเจริญงอกงามในการเรียนรู   การ
คิดอาน   การกระทํา   และใหสามารถนําเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยูในตัว   ออกมาใชใหเปน
ประโยชนเกื้อกูลตนเกื้อกูลผูอ่ืน   เพื่อใหอยูรวมกันเปนสังคม ”  (๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๑๖) 
 
               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวคิดในเรื่องวิธีการศึกษาในอีกโอกาส
หนึ่งวา   วิธีการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   จะตองทําใหผูศึกษาเองเกิด  “ ความฉลาดรู” คือ  “รูแลว
สามารถนํามาใชประโยชนไดจริงๆ โดย  ไมเปนพิษเปนโทษ ” (๒๒  มิถุนายน  ๒๕๒๔ )  การที่จะ
ทําใหเกิดภาวะเชนนี้ไดก็ตองมีหลักปฏิบัติที่เหมาะสม   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรง
แนะนําวา   วิธีการศึกษาที่จะแนะนําใหใชนั้น   จะตองปลูกฝงหลักปฏิบัติใหแกนักศึกษา  “อยาง
นอยสองประการ”  ซ่ึงจะไดอัญเชิญพระบรมราโชวาทที่กลาวถึงหลักปฏิบัติทั้งสอง  ดังนี้   
 
                         “ประการแรก   เมื่อจะศกึษาสิ่งใดเรื่องใดใหรูจริง   ควรจะไดศึกษาไดตลอด
ครบถวน 



                         ทุกแงทุกมุม   ไมใชเรียนรูแตเพียงบางสวนบางตอน   หรือเพงเล็งเฉพาะแตเพียง
บางแง 
                         บางมุม   อีกประการหนึ่ง   ซ่ึงจะตองปฏิบัติประกอบพรอมกันไปดวยเสมอ   คือ
ตอง 
                         พิจารณาศึกษาเรื่องนั้นๆ   ดวยความคิดจิตใจที่ตั้งหมัน่เปนปรกติ   และเที่ยงตรงเปน 
                         กลาง   ไมยอมใหรูเหน็และเขาใจตามอํานาจความเหนี่ยวของอคติ   ไมวาจะเปน
อคติ 
                         ฝายชอบหรือฝายชัง   มิฉะนั้น  ความรูที่เกิดขึ้น   จะไมเปนความรูแท   หากแตเปน
ความรู 
                         ที่ถูกอําพรางไว   หรือที่คลาดเคลื่อนวิปริตไปตางๆ  จะนําไปใชเปนประโยชนจริงๆ 
                         โดยปราศจากโทษไมได” (๒๒  มิถุนายน  ๒๕๒๔) 
 
               นอกจากนีแ้ลว   วธีิการศึกษาที่จะบังเกดิผลตามเจตนารมณพื้นฐานของการศึกษา   จะตอง
เนน “การฝกฝนและปลูกฝงความรูจักเหตผุล   ความรูจักรับผิดชอบชั่วดี”   การฝกฝนในลักษณะนี ้  
“เปนสิ่งจําเปนไมนอยกวาการใชวิชาการ”  (๒๖  พฤศจกิายน  ๒๕๑๖)  ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลที่วา 
 
                         “การรูจักพิจารณาใหเห็นเหตุเหน็ผล   ใหรูจักจําแนกสิ่งผิดชอบชั่วดีไดโดยกระจาง
แจง 
                         ยอมทําใหมองบุคคล   มองส่ิงตางๆ  ไดลึกลงไป   จนเห็นความจริงในบุคคลและใน
ส่ิง 
                         นั้นๆ  เมื่อไดมองเห็นความจริงแลว  ก็สามารถจะใชความรูและวิชาการ  ปฏิบัติงาน
ทุกอยาง 
                         ไดดีและถูกตองยิ่งขึ้น  เปนประโยชนแกตนแกผูอ่ืนไดมากขึ้น...” (๒๖  พฤศจิกายน  
๒๕๑๖ ) 
 
               กลาวอีกนัยหนึ่ง  ก็คือ  สาระของการอบรมสอนสั่งจะตองครอบคลุมความรูสองประเภท
ดวยกันคือ  “ ความรูทางวัตถุ”  และ “ความรูทางจิตใจ”  ความรูทางวัตถุ  ก็คือ  “วิชาความรู
เพื่อที่จะทํามาหาเลี้ยงชีพ”  สวนความรูทางจิตใจ  ก็หมายถึง  “วิธีที่จะคุมกันปองกันรางกายของตัว
คือวัตถุ  ตอส่ิงที่ไมเปนวัตถุ  ตอนามธรรมที่เปนจิตใจ  คือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  
ความกระหาย  อํานาจก็เปนสิ่งที่ยากที่จะควบคุม”   การมีความรูทางจิตใจที่ไดผลจริงก็คือ  
ความสามารถหรือการ  “ รูจักควบคุมจิตใจ  ควบคุมสติของตัวใหสามารถใชความรูทางวัตถุนี้เพื่อ
เปนประโยชนของตัวเอง ” (๔ ธันวาคม  ๒๕๒๓ ) 



 
               ความรูทางวัตถุที่กลาวถึงขางตนนี้   ก็ตรงกับสิ่งที่พระเจาอยูหัวทรงเรียกวา  “ ความรู
ในทางวิชาการ ” (๒๒ ตุลาคม  ๒๕๑๗) สวนความรูทางจิตใจนั้น  ก็จะตรงกับ  “ความรูในทาง
ชีวิต” (๒๒  ตุลาคม ๒๕๑๗ ) หรือ “ ความรูในทางการประพฤติที่ดี ” (๒๗  มีนาคม ๒๕๒๓ ) 
 
               ในสภาพเชนที่กลาวถึงนี้  การศึกษาที่ถูกตองเปน  “   การฝกมิใชในหลักวิชาเทานั้นเอง   
แตเปนการฝกยุทธวิธีดําเนินชีวิตทีเดียว ”  เพื่อสามารถ  “ ที่จะเผชิญปญหาตางๆ ในชีวิต ” (๓  
มกราคม ๒๕๑๖  ) นั่นเอง 
 
๕.๓   สรุป 
 
               โดยสรุปแลว   การศึกษาที่ควรจะจัดใหมีในประเทศไทย   เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ทรัพยากรไทย   จากนัยของระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่นําเสนอขางตนก็
คือ 
 
                         “การใหการศึกษาที่ครบถวนทั้งดานศีลธรรมจรรยา   วิชาสามัญ  และวิชาชีพนั้น 
                         เปนการปูพื้นฐานอยางสําคญัในการพัฒนาคนใหเปนคนดี  มีความสมารถ  ซ่ึงจะ
เปน 
                         กําลังในการสรางเสริมความมั่นคงของบานเมืองตอไปในวนัขางหนา...” (๒๐ 
กันยายน ๒๕๒๗) 
 
สมกับเจตนารมณของการศึกษาที่วาเปน   “  การวางรากฐานที่ดีที่ถูกตองในตัวบุคคล   ทั้งดาน
รางกาย  จิตใจและความรูทั้งปวง   สําคัญที่สุด   คือรากฐานดานความรูจักผิดชอบชั่วดี   รูจักคิด
ตัดสินใจตามที่ถูกที่เปนธรรม   ที่สรางสรรค” (๑๓ มิถุนายน  ๒๕๑๘) 
 
               ดังนั้น   ระดับการศึกษาที่ดี   ยังควรเปนระบบที่ทําให   นักศึกษา  “เปนผูที่รูจักหนาที่และ
พยายามที่จะนําความรูเพื่อมาใชเปนประโยชนสรางบานเมืองใหเจริญ” (๒๒  มิถุนายน ๒๕๑๒)  มี
ความรูสึกผิดชอบ  ประพฤติปฏิบัติตัวใหเหมาะสม 
               แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการศึกษาที่นํามาเสนอใน
รายงานนี้   สอดคลองกับระบบความคิดเกี่ยวกับความเปนครู อาจารย  ความเปนนักเรียนนักศึกษา   
ที่ไดเสนอไปแลวในหนาตนๆของบทนี้  เปนการย้ําระบบความคิดชุดเดียวกัน   ไมวาจะเริ่มตนจาก
ทัศนะในแงมุมใด  หรือบทบาทของกลุมบุคคล   ทุกคนและทุกกลุมจะตองรูจักและซาบซึ้งใน



ภาระหนาที่ของตน   และปฏิบัติตนตามนัยของภาระหนาที่นั้น   อันเปนสภาพที่สะทอนถึงความ
รับผิดชอบของบุคคลนั้น 
 
               บุคคลที่เกี่ยวของกับการศึกษา   ทั้งในแงของบุคคลที่มีหนาที่มีหนาที่จัดระบบการศึกษา
และผูที่มีหนาที่ส่ังสอนอบรม   ความรูวิทยาการ   และความรูทางจิตใจ   จึงตองตระหนักเปนพิเศษ
ถึงความสําคัญขั้นพื้นฐานของการศึกษาและจักตองพยายามทําใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี แมวาจะเปน
การกระทําที่ยากลําบากก็ตาม  ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ไดทรงตระหนักเชนกันวา 
 
                         “การใหการศึกษาที่สมบูรณมิใชงาย   เพราะเปนงานทีล่ะเอียดซับซอนและ
กวางขวาง 
                         มาก  จะตองใชความรอบรู   ความสังเกตจดจํา  และความฉลาดรอบคอบเปนอยาง
มาก 
                         ทั้งตองมีความเสียสละอดทน   มีความเพยีรพยายามอยางแรงกลาดวยจงึจะกระทํา
ให 
                         สําเร็จได...”(๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๑๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


