บทที่ ๗
การพัฒนาตนเองโดยมุงประโยชนสวนรวม(๒)
หลักการเพื่อเพิ่มประโยชนสวนตัวและสวนรวม ที่ไดสรุปเปนบทที่ ๖ นั้น มุงเนน
หลักการที่มีสวนเอื้ออํานวยใหรูจักหนาที่ และการปฏิบัติตามภารกิจของหนาที่นั้นๆ ของปจเจก
บุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิ์ผล อันจัดเปนวิธีการที่จะจรรโลงการสรางสรรคประโยชนใหแก
ประเทศ ถึงกระนั้นก็ตามปจเจกบุคคลที่ตระหนักถึงหลักการดังกลาว ก็อาจไมไดสรางสรรค
ประโยชนสวนรวมในระดับสูงสุด หรือในระดับที่ควรจะเกิดขึ้น เนื่องจากขาดคุณสมบัติอื่นที่
เกี่ยวของ ซึ่งมีสวนเกื้อกูลใหบุคคลผูนั้นไดสรางโอกาส หรือใชโอกาสที่มีอยู ใหเปนประโยชน
ตอประเทศ ในบทที่ ๗ นี้ จักไดสานระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน
สวนที่เกี่ยวกับ “ การมุงพัฒนาตนเอง โดยมุงประโยชนสวนรวม ” ใหครบถวนกระบวนความ
๑. คุณธรรมระดับบุคคลเพื่อความสําเร็จของสวนรวม
แมวา วิชาการและความรูและความรูจะเปนปจจัยที่สําคัญ และมีสวนสรางความเฉลียว
ฉลาดใหแกบุคคลผูที่มีความรูดังกลาว แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเตือนสติวา
“นอกจากความรูในวิชาการซึ่งสอนกันอยู ยังตองมีความรูในทางธัมมะ คือความ
เปน
อยูในจิตใจของแตละคน การที่เปนคนดี เปนคนที่มีความรูในทางเหตุผลนี้
สามารถ
ที่จะทําใหคนอยูดว ยการรวมมือกันอยางดี ไมทะเลาะเบาะแวงกัน ชวยเหลือ
สามัคคี
นอกจากนี้จะชวยใหคนสามารถที่จะรียนรูวิทยาการได ผูใดที่เรียนรูว ิชาการแตฝาย
เดียว จะไมสามารถปฏิบัติตนเปนมนุษย ถามีศีลธรรมอยูในจิตใจก็สามารถปฏิบัติ
ตน
เปนมนุษยทีด่ ีเปนประโยชนตอตนเองและตอผูอื่น…” (๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๑๗)
ความมีศีลธรรมในจิตใจที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกลาวในพระราชดํารัสที่
อัญเชิญมาขางตนนั้นหมายถึง ความประพฤติในสิ่งที่ควรในสิ่งชอบ อันอยูในขอบเขตแหงคําสอน

ของศาสนาตางๆ ซึ่งพระองคไดมีการกลาวถึงอยางสม่ําเสมอเหมือนกันทุกศาสนา สาระหลักใน
เนื้อ หาของศี ล ธรรมที่ ไ ด รับ การย้ํ า เปน พิเ ศษหรื อ ได มีก ารกล าวถึ ง อย างสม่ํ า เสมอในพระบรม
ราโชวาทและพระราชดํารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานในโอกาสตางๆ ซึ่ง
การศึกษานี้ไดนําเสนอแลวขางตน (บทที่ ๔ ) และที่ไดนําเสนอใหมในบทที่ ๗ นี้ ประกอบดวย
ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ทั้ ง ในความคิ ด และการกระทํ า ความสุ จ ริ ต ในด า นความคิ ด นั้ น หมายถึ ง
โดยเฉพาะเจตนาอันบริสุทธิ์ที่มีตอสวนรวม ตอองคการ ตอบุคคล ตลอดจนตอกิจกรรมตางๆ ที่
บุคคลดําเนินการ เมื่อบุ คคลเริ่ มตนด วยเจตนา อันบริสุทธิ์ แลว ความซื่อสั ตย ความสุจ ริต ใน
ลั ก ษณะต า งๆ ในการกระทํ า ก็ เ ป น สิ่ ง ที่ ต ามมาโดยตรรก สาระสํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกลาวถึงคือ หิริโอตัปปะ หรือการละอายตอบาป ความ
ละอายตอบาป ที่อยูในจิตสํานึกของบุคคลจะควบคุมมใหบุคคลนั้นกระทําใดๆที่สะทอนถึงการขาด
ความซื่อสัตยขาดความสุจริตทั้งในที่ลับและในที่แจง องคประกอบของศีลธรรมสวนอื่นเสริม
หนุน (Reinforce) การมีความซื่อสัตยสุจริตทั้งในระดับความคิดและในระดับการกระทําที่พระ
บาทสมเดจพระเจาอยูหัวไดทรงพยายามปลูกฝงใหบังเกิดขึ้นในตัวบุคคล
ความซื่อสัตยสุจริตและความละอายตอบาปทั้งสองประการปรากฏในตัวบุคคลใดแลว
จะประกันใหบุคคลนั้นๆ กระทํากิจและการงานตางๆ ในชีวิตที่สุจริตและที่ถูกตองเปนธรรมเสมอ
แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงตะหนักดีเชนกันวา การมีศีลธรรมทั้งในกรอบ
กวางและในกรอบเฉพาะของการมีความซื่อสัตยสุจริตและความละอายตอบาปนั้น ไมไดประกัน
“ ความสําเร็จในชีวิต ” ในลักษณะที่จะชวยสรางสรรคผลประโยชนแกตนเองและแกสวนรวม
บนฐานของความเชื่อมั่นนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงย้ําเสมอถึงคุณธรรมตางๆ ที่
จัดเปนองคประกอบแหงความสําเร็จทั้งในชีวิตและกิจกรรม จักไดนําเสนอคุณธรรมตางๆ เหลานี้
เปนชุดๆ โดยอาศัยการวิเคราะหเนื้อหาในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานในโอกาสตางๆ
๑.๑ คุณธรรมชุดที่ (๑ ): ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความสามารถพึ่งตนเอง
และการมีวินัย
คุณธรรมชุดนี้ทําหนาที่เปรียบเสมือน แรงผลักดันใหบุคคลมีความพยายามที่จะกระทํา
การใดๆ ใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ไดตั้งความหวังไว โดยไมหวั่นไหวตออุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้น
ความเพียรหรือความวิริยะอุตสาหะเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความพยายามและความชํานาญในทักษะ
ในความรูที่จําเปน เพื่อใหงานที่ทําดําเนินไปได ขันติหรือความอดทนนั้นมีสวนทําใหเกิดความทอ
ใจไดงายๆ ความอดทนจึงมีสวนทําใหความเพียรพยายามเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตอไปไดเรื่อยๆ

ความขยันหมั่นเพียรและความอดทนเปนคุณสมบัติที่สื่อการบังคับตัวเองใหตอสูเพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลลัพธที่ตองการ อันเปนการสะทอนถึงลักษณะของการพึงตนเองทั้งในแงของกําลังใจและกําลัง
กายที่จะผลักดันสิ่งตางๆ ใหเปนไปในทิศทางที่ตองการ ความสามารถพึ่งตนเองจึงเปนคุณธรรม
หนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกลาวถึงควบคูกับความขยันหมั่นเพียรและความอดทน
การที่บุคคลจะปฏิบัติตนตามนัยแหงความขยันหมั่นเพียร ความอดทน การพึ่งตนตนเองอยาง
สม่ําเสมอ คงเสนคงวาได จนเปนนิสัยและเปนสวนหนึ่งของบุคคลิกนั้น จําตองเปนคนที่มีวินัย
ซึ่งไมเพียงแตจะปฏิบัติตามกฏเกณฑระเบียบที่ตราเปนขอบังคับเทานั้น แตยังรวมถึงระเบียบที่
กําหนดอยูในใจของตัวเองที่ปฏิบัติภาระกิจตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบดวยความตั้งใจจริงและ
ดวยความจริงใจ
๑.๒ คุณธรรมชุดที่ (๒) : ฉันทะ ความศรัทธา สัจจะ ความรับผิดชอบ ความสํานึกใน
หนาที่ความกตัญู
คุณธรรมชุดนี้ทําหนาที่เสมือนปจจัยหลอเลี้ยงใหเกิดแรงผลักดันอันเนื่องมาจากการมี
คุณธรรมชุดแรกในตัวบุคคล กลาวคือ การที่แรงผลักดันจะมีมากมีนอย จะหดหายไปหรือเพิ่ม
ขึ้ น มา ย อ มเป น ผลทั้ ง โดยตรงและโดยอ อ มมาจากคุ ณ ธรรมชุ ด ที่ ส องนี้ เ ป น สํ า คั ญ ความ
กระตือรือรนในความเพียรพยายาม และความอดทนในการตอสูกับกิจการตางๆ นั้น จะรักษา
ระดับไวยาก หากบุคคลนั้นไมมีฉันทะในสิ่งที่กําลังทําอยู ไมมีศรัทธาหรือความเลื่อมใสในตัว
บุคคลหรือองคการ ที่จะไดรับผลพอใจจากการกระทําของตนเอง ถาบุคคลขาดสัจจะหรือความ
ตั้งใจจริงความจริงใจ ตองการเห็นผลพวงของความพยายามแหงตน (ซึ่งไมวาเปนประโยชนตอ
ตนเอง และหรือตอสวนรวม) แลว ความเพียรและความอดทนที่ตอสูตอไป โดยเฉพาะเมื่อเผชิญ
กับอุปสรรคอันหลีกเลี่ยงไมไดในการงานตางๆ ยอมรักษาไวไดไมนาน และจะเหือดหายไปใน
เวลาอันรวดเร็ว ความรับผิดชอบหรือความสํานึกในหนาที่ของตัวบุคคล ก็มีสวนสําคัญที่จะ
รักษาพลังผลักดันในตัวบุคคลในการกระทํากิจไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีในที่สุด
ความกตัญูตอก็เปนคุณธรรมที่ทําหนาที่ในทํานองเดียวกับความสํานึกในหนาที่ กลาวคือ การที่
บุคคลมีความกตัญูผูมีพระคุณ ตอบานเกิดเมืองนอนรุนแรงเทาใด ก็จะมีแรงผลักดันใหเขา
กระทําการอันชอบ เพื่อที่จะทดแทนบุญคุณผูมีพระคุณและประเทศมากเทานั้น
๑.๓ คุณธรรมชุดที่ (๓) : ความมีสติ ความรอบคอบ และความตั้งจิตใหดี
คุณธรรมชุดนี้ทําหนาที่คอยเหนี่ยวรั้งไมใหแรงผลักดันที่กอตัวในบุคคลนําไปสูผลลัพธที่
ไมพึงปรารถนา แมวาบุคคลนั้นจะมีความเพียรพยายามที่จะกระทําการใหสําเร็จเนื่องจากความ
ปรารถนาดีที่มีตอตัวเอง ตอเพื่อนฝูงตอองคกร ตอสวนรวม และตอประเทศชาติ ความมีสติ

ชวยใหบุคคลยั้งคิดชั่งใจ กอนที่จะทําการใดๆ หรือไมผลีผลามทําการใดๆ จนกวาจะไดมีการใช
ปญญาไขประเด็นตางๆ ที่มากับงานนั้น ๆ ความมีสติจึงเปนคุณธรรมที่สําคัญ เมื่อพิจารณาควบคู
กับคุณธรรมตางๆ ที่ไดกลาวมาถึงในชุดที่หนึ่งและในชุดที่สอง ความมีสติในโอกาสจึงมีลักษณะ
ของการกระทําที่รอบคอบ ไตรตรองดวยเหตุผล และดําเนินการตามขั้นตอนตามที่สรุปเอาไว
ความตั้งจิตใหดี ในความหมายที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน ก็คือ การคิดที่เปน
กลาง ปราศจากอคติความเที่ยงตรงในการวินิจฉัย ซึ่งเปนคุณธรรมที่สนับสนุนใหความมีสติของ
บุคคล จะมีสวนในการคิดคนประเด็นตางๆ ที่ควรแกการพิจารณา และวิเคราะหหาขอยุติที่
เหมาะสม เพื่อใหในการดําเนินงานทํากิจกรรมที่พึงกระทํา
๑.๔ คุณธรรมที่ (๔) : ความเมตตา ความปรารถนาดีตอการ ความเอื้อเฟอกัน ความ
ไมเห็นแกตัว ความไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น และความอะลุมอลวยถอยทีถอยอาศัย
คุณธรรมชุดที่สี่นี้ ทําหนาที่เปนปจจัยที่สนับสนุนบุคคลไดเปดโอกาสใหผูอื่นไดมีสวน
รวมในความสําเร็จของตัวเอง หรือผลประโยชนที่ตนเองไดรับ และเปนปจจัยที่สนับสนุนบุคคล
ไดมีสวนในการกระทํากิจกรรมตางๆที่เปนประโยชนโดยตรงตอสวนรวม ทั้งในวงแคบระดับ
ครอบครัวและวงกวางสําหรับประเทศ หากปราศจากคุณธรรมตางๆ ในกลุมนี้แลว บุคคลอาจใช
ความเพี ย รพยายามและความอดทนที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการหล อ เลี้ ย งของฉั น ทะและศรั ท ธา เพื่ อ
สรางสรรคผลประโยชนใหแกตัวเอง โดยไมไยดีวา บุคคลอื่นๆ จักไดรับความเสียหายมากนอย
เพียงใด หรือโดยไมสนใจวา สวนรวมไดขาดประโยชนไปตอเนื่องจากการกระทําของตัวเอง
คุณธรรมชุดนี้จึงเปนปจจัยเกื้อกูลใหเกิดความสามัคคีธรรมในหมูผูรวมองคการเดียวกัน ชุมชน
เดียวกัน นั่นเอง ดังที่ไดกลาวแลวในบทที่ ๖ ความสามัคคีพรอมเพียงกันเปนคุณธรรมพื้นฐานที่
ทํ า ให บุ ค คลมี ส ว นตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของส ว นร ว ม การกระทํ า ประโยชน เ พื่ อ ส ว นรวม
คุณธรรมชุดที่สี่นี้จึงเปนคุณธรรมที่คอยเตือนคอยกระตุนบุคคลใหคํานึงประโยชนสวนรวมพรอมๆ
กับการคํานึงถึงผลประโยชนสวนตน โดยเกื้อกุลกันและกันในรูปแบบตางๆและโดยไมเอารัดเอา
เปรียบผูอื่น
๑.๕ คุณธรรม
ที่อัญเชิญมาเปนตัวอยางขางลางนี้ เปนสวนหนึ่งของพระบรมราโชวาท และพระราช
ดํารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแกกลุมบุคคลตางๆ ในโอกาสตางๆ กัน ซึ่ง
กลาวถึงคุณธรรมที่ไดหยิบยกขึ้นมาเสนอในลักษณะของระบบของระบบความคิดขางตน

“วิชาการตางๆ ที่เรียนสอบไลกันไดนั้น โดยลําพัง มิใชสิ่งที่จะชวยใหนักเรียนเอา
ตัวรอดได และไมใชสิ่งที่จะชวยสรางสรรคสิ่งใดใหเปนประโยชนแกตัวผูอื่น แก
บานเมืองได ผูมีวิชาการแลว จําเปนจะตองมีคุณสมบัติในตัวเอง นอกจากวิชา
ความรู
ดวย จึงจะนําตนนําชาติใหรอดและเจริญได คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น
ไดแก ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการ
กระทํา
ความกตัญูรูคุณชาติบานเมือง และผูที่อุปการะตัวมา ความไมเห็นแกตวั ไมเอา
รัด
เอาเปรียบผูอื่น หากแตความจริงใจ มีความปรารถนาดีตอกัน เอื้อเฟอกันตาม
ฐานะ
และหนาที่ และที่สําคัญอยางมากก็คือ ความขยันหมัน่ เพียร พยายามฝกหัด
ประกอบ
การงานทั้งเล็ก ใหญ งาย ยาก ดวยตัวเอง ดวยความตั้งใจ ไมทอดธุระ เพื่อหา
ความ
สะดวกสบายจากการเกียจคราน ไมมักงาย หยาบคาย สะเพรา...”(๘ มิถุนายน
๒๕๒๒)
“ในการประกอบการงานทัง้ ปวงนั้น ทุกคนตองมีความตั้งใจจริงและ
ขยันหมัน่ เพียร
ตองรูจักคิดพิจารณาดวยปญญาละความรอบคอบ ประกอบดวยความอะลุมอลวย
ถอยทีถอยอาศัยกัน มีเมตตามุงดีมุงเจริญตอกัน ยึดมัน่ ในความสามัคคีและความ
ซื่อสัตยสุจริต ถือเอาประโยชนรวมกันเปนจุดประสงคสําคัญ จึงจะสามารถ
ปฏิบัติงาน
ตางๆ ใหสําเร็จผลโดยสมบูรณได...” (๑๐ มีนาคม ๒๕๑๒)
“การทําความดีนั้น ที่บุคคลจะทําใหไดจริง และตอเนื่องไปโดยตลอดได จะตอง
มีหลัก
ปฏิบัติที่แนนอน ประการแรก จะตองมีศรัทธาเชื่อมั่นในความดีหรือสุจริตธรรม
เปนเบื้องตน วาสุจริตธรรมยอมไมทําลายผูใด หากแตสงเสริมใหบริสุทธิ์ ให
เจริญ

มั่นคงโดยแทฝายเดียว เมื่อเกิดความมั่นใจในความดีแลว ประการตอไปจะตอง
ฝก
ตองสรางนิสัยในตัวเอง สําหรับควบคุมประคับประคองใหสามารถปฏิบัติความดี
ได
อยางเหนียวแนนตลอดตอเนื่อง มิใหขาดตอนหรือขาดวิ่นลง พรอมกันนั้น ก็จะ
ตองพยายามเพิกถอน ลด ละ การกระทําความคิด อันจะเปนเหตุบนั่ ทอนการ
กระทําดีของตัวทุกอยางดวยตลอดเวลา ประการสําคัญ จะตองใชปญ
 ญา
ความฉลาดรู เปนเครื่องชวยพิจารณาวินิจฉัยใหทราบชัดและแนใจไดวา ดี ชัว่
เปน
อยางไร จะควรปฏิบัติดําเนินตามหลักทัง้ สามประการขางตนอยางไรจึงจะถูกตอง
ที่แทสมบูรณ คือประโยชนที่เกื้อกูลใหดี ใหเจริญไดในปจจุบัน และที่จะเกื้อกูล
ใหเจริญมั่นคงตลอดไปในภายหนาดวย...” (๘ กรกฎาคม ๒๕๒๔ )
เมื่อบุคคลไดอาศัยแนวปฏิบัติตามระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทั้งในการแสวงหาความรู การประยุกตใชความรู ที่อาศัยเหตุผลอยางรอบคอบ ไมมีอคติ แต
พร อ มด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และความเป น ธรรมแล ว ย อ มนํ า ไปสู ผ ลดี มี ป ระโยชน ซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงย้ําเตือนเมื่อมีโอกาสอีกวา
“ครั้งเมื่อทําดีมีผลแลว ขอตอไป จะตองพยายามขวนขวายประโยชนของ
แตละคนเขาดวยกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญและจริงใจตอกัน โดยไมเพงเล็งถึงผล
ประโยชนเฉพาะตัวจนเกินความพอดี หรือจนทําใหเกิดความโลภเห็นแกตวั ขึ้นมา
ปดบัง
ความสําคัญและประโยชนของคนอื่นเสียหมด ...” (๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๘)
๑. ความรูคูคุณธรรม : ภาพสรุป
แนวความคิ ด ในส ว นของคุ ณ ธรรมเพื่อ ความสํ า เร็จ ได วิ เ คราะห แ ละนํ า เสนอ
ขางตน พรอมดวยตัวอยางจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวนั้น สามารถสรุปไดในอีกรูปแบบหนึ่งโดยอาศัยระบบพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่อัญเชิญมาจากพระบรมราโชวาทโดยตรง

“การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปน
ธรรมดวยนัน้
จะอาศัยความรูแตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความบริสทุ ธิ์ใจ
และถูกตอง
เปนธรรมประกอบดวย เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่
ทําให
ยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรมดังกลาวเปนเหมือน
พวงมาลัยหรือ
หางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทางดวยความสวัสดี
คือปลอดภัย
จนบรรลุถึงจุดหมายทีพ่ ึงประสงค ดังนัน้ ในการที่จะประกอบการงาน
เพื่อตนเพื่อ
สวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตยโดยตระหนักวา การงาน
สังคม และ
บานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการยอมเจริญกาวหนา
ไปไดโดยยาก
แตถางานใด สังคมใด ละบานเมืองใดก็ตามขาดบุคคลผูมคี ุณธรรม
ความสุจริตแลว
จะดํารงอยูมไิ ดเลย...”(๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐)
“ความรูชวยใหเรียนรูศาสนาไดโดยกวางขวาง และศาสนาชวยใหเรียน
ความรูไดโดย
ลึกซึ้งและชัดแจง เพราะฉะนั้นทั้งวิชาและศาสนาจึงดําเนินควบคูก ัน เปน
สิ่งสําคัญ
สําหรับชีวิตดวยกัน ผูใดมีทั้งหลักวิชาทั้งหลักศาสนา ยอมดําเนินถึง
ความสําเร็จใน
ชีวติ ไมไดพลาดพลั้ง เพราะสามารถพิจารณาสิ่งตางๆ ไดโดยละเอียด
รอบคอบทุกแง
ทุกมุมดวยเหตุผล การพิจารณาสิ่งตางๆ โดยนัยนี้ ทําใหทราบและเห็น
ความจริงของ
สิ่งนั้นๆ และปฏิบัติตอสิ่งนั้น ไดโดยถูกตองพอเหมาะพอดี จะทําการสิ่ง
ใดก็ยอมได

ผลที่สมบูรณ...” (๑ ธันวาคม ๒๕๑๖)
“บัณฑิตผูที่ไดศึกษาสําเร็จขั้นปริญญา นอกจากจะมีศกั ดิ์และสิทธิ์ตาม
ปริญญาของ
ตนๆ แลว ยังตองถือวามีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและสูงขึน้ ตาม
วิทยฐานะ
ดวย หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบนั้น กลาวสั้นก็คือการปฏิบัติบําเพ็ญ
ประโยชนสราง
สรรคความสําเร็จและความเจริญมั่นคงใหแกตนเอง แกงานของตน และ
แกชาติบาน
เมือง การที่จะทําประโยชนสรางสรรคดังกลาวนั้น ประการแรก ตอง
ดํารงตนเปน
คนดี ถือความซื่อสัตย ความถูกตองดวยเหตุผล และความเจริญกาวหนา
เปนหลักการ
ในการดํารงชีวิต ประการที่สอง ตองประกอบการงานและอาชีพที่สจุ ริต
ดวยความ
บริสุทธิ์ใจ ถือเปนประโยชนและวัตถุประสงคที่แทจริงของงานเปนใหญ
ไมปลอยตัวให
เปนไปตามอํานาจคติและความเห็นแกประโยชนเฉพาะตัว ประการที่สาม
ตองตั้งใจ
ใหมั่นคง ที่จะทํางานดวยความเพียรพยายามโดยตลอดใหจนเสร็จ ไม
ทอถอยเหนื่อย
หนายเสียกลางคัน ประการที่สี่ ตองอาศัยใชหลักวิชาควบคูกับเหตุผล
ความถูกตอง
อยากเครงครัด ตลอดเวลาทีท่ ํางานและแกปญหาทุกๆอยาง และประการ
สําคัญที่สุด
จะตองสํานึกตระหนักอยูเสมอ วาการทํางานของตนนั้นจําเปนตอง
ประสานกับผูอ ื่น
ฝายอื่นทั้งในดานวิชาการทั้งในดานบุคคลดวยอยางทัว่ ถึงสอดคลอง และ
พรอมเพรียง
พอเหมาะพอดี จึงจะไดผลแนนอนและสมบูรณตามเปาหมาย.”(๑๙
กุมภาพันธ ๒๕๒๗)

แผนภาพที่ ๕ สรุปองคประกอบหลักในระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเกี่ยวกับ ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ โดยมุงเนนที่สวนรวม

แผนภาพที่ ๕
องคประกอบของระบบความคิดในเรื่องคุณภาพบุคคลทีเ่ นนจุดศูนยกลางที่สวนรวม
ระบบความคิดที่เนน
จุดศูนยกลางทีส่ วนรวม
แกนความคิด
รวมมือกัน
เพื่อความเจริญ
ของประเทศ

แนวทางที่สรางสรรคประโยชนสวนรวม
- การมีความสามัคคี
ขยันหมัน่ เพียร
- การรูจักหนาที่
- การแสวงหาความรู
พึ่งตนเอง
- การมีเหตุมีผล

คุณธรรมเพื่อความสําเร็จสวนรวม

- ความ
- ความอดทน
- ความสามารถ
- วินยั
- ฉันทะ
- สัจจะ
- ความรับผิดชอบ
- ความกตัญู
- สติและความ

รอบคอบ
- ความตั้งจิตใหดี
- ความเมตตา
เอื้อเฟอกัน
- ความไมเห็นแก
ตัวและเอา
รัดเอาเปรียบผูอื่น

๓. ความเปนแพทย
มีอาชีพหนึ่งที่รองรับระบบความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพใน
แนวที่เสนอขางตนเปนอยางดี อาชีพนั้น คือ อาชีพแพทย อาชีพแพทยนั้น พิจารณาในเชิง
หลักการแลว ไดรับการยกยองใหเปนอาชีพที่เสียสละ ที่ทําประโยชนใหแกสวนรวม โดยการ
บําบัดผูปวย เพื่อใหคนเปนไขหายจากเจ็บปวดและมีสุขภาพดี สามารถกลับไปประกอบอาชีพการ
งานไดตอไป แตผูเปนแพทยทั้งหลายจะมีพฤติกรรมสอดคลองกับแนวความคิดระดับหลักการ
หรือไม เปนเรื่องคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบกันเขาเปนสวนหนึ่งของบุคลิกของแพทยเหลานั้น
ปราศจากคุณสมบัติเหลานี้แลว แพทยก็ไมอาจจัดไดวา เปนผูมีคุณภาพแตอยางใด และถาผูเปน
แพทยซึ่งเปนผู ชื่นชอบของคนทั่วไปวามีความเสียสละสูงเพื่อประโยชนสวนรวม เปนผู ดอย
คุณภาพแลวคุณภาพของกลุมบุคคลอื่นๆ ก็นาจะอยูในสภาพที่เปนปญหาเชนกัน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงตระหนักถึงความสําคัญของการเปนแพทยและ
คุณสมบัติที่จําเปนเพื่อการแพทยที่ดี แพทยจึงเปนบุคคลกลุมหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดพระราชทานพระราชดําริในประเด็นการพัฒนาคุณภาพที่ละเอียดเมื่อโอกาสอํานวย ขออัญเชิญ
พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อสําเร็จการศึกษา ในวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๑๖ มาไว ณ ที่นี้
“การเรียนวิชาแพทยและวิชาเกี่ยวกับการแพทยทั้งหมดนั้น คือการเลาเรียนวิชา
เพื่อประโยชนของผูอื่นมากกวาของตน เพราะโดยฐานะหนาที่ที่จะมีมา ทาน
จะตองใช
ความรูความชํานาญที่มีอยู สงเคราะหอนุเคราะหผูอื่น มีผูปวยเจ็บเปนสําคัญ
และจะอุทิศตน อุทิศเวลา แมกระทั่งความสุขสวนตัว เพื่อปฏิบัติการเชนนี้อยู
ตลอดชีวิต หมายความวา ทานทั้งหลายตองมีอุดมคติ และมีจรรยาอันสูงและหนัก
แนน
ในหนาที่และวิชาชีพของตน จึงจะทําไดสําเร็จ...”
ดังนั้นผูที่จบการศึกษาวิชาการแพทยจึงสมควร
“พยายามรักษาความสามารถและอุดมคติไวใหมั่นคง แลวตั้งใจปฏิบัติหนาที่ของ
ตนๆ
จนเต็มความสามารถ ดวยความเขมแข็งอดทน พรอมทั้งความเมตตากรุณา เพื่อ
ใหภารกิจทุกอยาสัมฤทธิ์ผลที่บริสุทธิ์และบริบูรณ บังเกิดคุณประโยชนแก

สารณชน ตลอดจนประเทศชาติใหเปนเกียรติเปนความเจริญแกตวั ทาน แก
วิชาการ
ของทานยั่งยืนสืบไป...”
เปนที่ทราบกันดีในประเทศไทยวา ผูที่สมัครเรียนวิชาการแพทยนั้น จัดเปนผูมีสมองชั้น
นําของประเทศ ผูที่จบการศึกษาวิชาแพทยจึงไมเพียงออกไปพยาบาลรักษาผูเจ็บไขไดปวยเทานั้น
แตยังสมควรเปนผูนําชุมชนและสังคมอีกดวย แนวคิดเชนนี้ปรากฏชัดเจนในพระบรมราโชวาทที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสที่เสด็จ
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ดังมีขอความตอนนี้ วา
“นักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตางๆ แลวนั้น นับแตวาระนี้เปนตนไป
ตางก็จะไดออกไปประกอบอาชีพการงานตามแนวทางที่ไดศึกษามา ขอใหถือวา
แตละคน
เปนผูที่ไดรับการศึกษามาแลวดี มีโอกาสดี ที่จะอุทิศตนเปนกําลังใจและเปนผูนํา
สําคัญ
ในการทําความเจริญกาวหนาใหแกประเทศชาติโดยเฉพาะในดานการแพทยทานจะ
ตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ทุกอยางโดยเต็มความสามารถ ดวยอุดมคติ และดวยความ
เขมแข็ง เสียสละ ตองพยายามศึกษาหาความรูความชํานาญ ฝกฝนตนเองให
กาวหนา
อยูเสมอ และขอใหระลึกไวเปนนิตยวา ความเที่ยงตรงตอหนาที่และ
ความสามารถใน
การงานเปนสิ่งสําคัญที่สุด ที่จะสรางชื่อเสียง เกียรติคุณ ค วามเชื่อถือ ใหแกตัว
ทาน
และเปนสถาบันของทาน...”(๒๔ กันยายน ๒๕๑๒)
การทําหนาที่ของแพทยอยางถูกตองเพิ่มความสําคัญยิ่งขึ้น เมื่อแพทยทั้งหลายออกไป
ปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ที่ ห า งไกลจากเมื อ งหลวง ห า งไกลจากความเจริ ญ ที่ คั บ คั่ ง ไปด ว ยความ
สะดวกสบายนานาประเภท ในสภาพของชนบท “การรักษาพยาบาลเปนจุดสําคัญอันหนึ่ง”
(รวมกับการดําเนินงานหลายสาขาหลายทางเพื่อเรงรัดใหมีการพัฒนาชนบทเกิดขึ้น) เพราะฉะนั้น
นายแพทยผูที่ไปรักษาในชนบท จึงตองเสียสละ และตั้งใจที่จะทําใหการปฏิบัติงานไดผลและทํา
ประโยชนเพื่อสวนรวม “ไมใชปราบปราม” (ในบริบทในทองที่ที่มีผูกอการรายชุกชุม) “แตวา
ไปเปนการชวยเหลือเพื่อนมนุษย สงเสริมความรูสึกวามนุษยเราจะตองค้ําจุนกัน และเมื่อเปน
เชนนั้นก็เกิดจิตใจที่ดี เกิดความรูสึกวาตองพึ่งพาอาศัยกัน”( ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๑๔) ดังนั้น

“นายแพทยที่ตองออกไปปฏิบัติหนาที่ในชนบทนั้นจะตองเสียสละอยางมาก” และก็ตรงกับความ
มุงหมายของการแพทย คือ “รักษาประชาชนใหพนทุกขจากโรค” แพทยที่ออกปฏิบัติหนาที่ใน
ชนบท เปนการปฏิบัติตัวโดย
(๑) “ทําหนาที่ของแพทยโดยตรงและอยางตรงที่สุด
(๒) ปฏิบัติหนาที่ “ในฐานะเปนคนไทยที่รักชาติ” เพราะเห็นบานเมืองลําบาก และ
(๓) “ทําหนาที่ของมนุษยที่มีจิตใจสูง” เมตตาตอผูเดือดรอน (๓ มิถุนายน ๒๕๑๒ )
ความสําคัญของาชีพแพทยที่หยิบยกขึ้นมาอภิปรายในที่นี้ มิใชเพียงเพราะสาเหตุที่วา
ปรัชญาพื้นฐานของวิชาชีพทางการแพทยเองเนนการคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมเหนือการ
แสวงหาผลประโยชน ส ว นตนเป น ที่ ตั้ ง (อั น เป น ตั ว อย า งของอาชี พ หนึ่ ง ที่ ส อดคล อ งกั บ แนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดนําเสนอในบทที่ ๖และ ๗ แตยังเปนเพราะ
เหตุ ผ ลที่ ว า สาระพื้ น ฐานของวิ ช าชี พ ด า นการแพทย เกี่ ย วพั น กั บ สุ ข ภาพของคน อั น เป น
องคประกอบหลักประการหนึ่งของคุณภาพทรัพยากรมนุษย ที่ไดอภิปรายแลวในบทที่ ๑ พระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็มีขอความที่แสดงถึงความสําคัญของสุขภาพ ดังนี้
“สุขภาพที่สมบูรณในรางกายและจิตใจนั้นเปนรากฐานของการสรางสรรคจรรโลง
ประเทศ อันเปนทางขจัดปญหาของสังคมสวนสําคัญลงได และจะทําใหการ
พัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศบรรลุถึงความสําเร็จมัน่ คง และเจริญกาวหนา
ประกอบพรอมไปดวยอิสระ ยุติธรรม และความผาสุก...” (๒๒ ตุลาคม
๒๕๒๒)
ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั จึงไดทรงย้ําอยางสม่ําเสมอเมื่อทรงมีโอกาส ขอแนะนําใน
ทํานองตอไปนี้
“ผูสําเร็จการศึกษาจากทีน่ ี่ จะไดเปนผูม ีสวนรวมมืออยางสําคัญในงานดาน
การแพทย
และอนามัย หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือการสรางเสริมความเขมแข็งสมบูรณแหง
สุขภาพ
นั่นเอง การรักษาความสมบูรณแข็งแรงของรางการเปนปจจัยของเศรษฐกิจทีด่ ี
และ

สังคมที่มั่นคง เพราะรางกายที่แข็งแรงนัน้ โดยปรกติ จะอํานวยผลใหสุขภาพจิต
ใจ
สมบูรณดวย และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณดพี รอมทั้งรางกายและจิตใจแลว ยอมมี
กําลัง
ทําประโยชน สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองอยางเต็มที่ ทั้งไมเปน
ภาระ
แกสังคมดวย คือเปนแตผสู ราง มิใชผูถวงความเจริญ ดังนั้น จึงใครขอรองทุก
ๆ
คน ตั้งใจและพยายามปฏิบตั ิหนาที่ใหไดผลสมบูรณจริง ๆ อยาปลอยใหกําลัง
ของชาติ
ตองเสื่อมถอยลงเพราะประชาชนเสียสุขภาพอนามัย จะทําใหการสรางความมั่นคง
กาวหนาทางสังคมและทางเศรษฐกิจทุกอยางเปนไดโดยยาก...”( ๒๒ ตุลาคม
๒๕๒๒ )
เชนเดียวกับในกรณีของการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน
แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการผลิตแพทย โดยเนนองคประกอบดานความคิดละทัศนคติของผูที่จะ
เปนแพทยมากกวาตัวเนื้อหาวิชาเอง ซึ่งเมื่อพิจารณาความขาดแคลนสัมพัทธของทัศนคติที่ถูก
สุขลักษณะ ( healthy) เมื่อเปรียบเทียบกับวิทยาการดานการแพทยในวงการนี้แลว ไดจัดไดวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการสรางสรรควงการแพทยและการ
สาธารณสุขของประเทศไทย ณ จุดที่ยังตองการสรางสรรค (contribution) อีกมาก โดยเฉพาะเมื่อ
พิ จ ารณาสภาพของโลกป จ จุ บั น ที่ ว งการแพทย ไ ทยอาจจะมี บุ ค ลากรที่ เ น น การสร า งสรรค
ประโยชนสวนรวมเปนหลัก ในจํานวนที่นอยลง ทั้งๆ ที่การศึกษาวิชาแพทยไดรับการอุดหนุน
ทางการเงินจากรัฐจากสวนรวมมากที่สุด ในขณะที่การเลือกเรียนเปนแพทยเพราะเหตุผลทางดาน
เศรษฐกิจสวนตัวมีความสําคัญยิ่งขึ้น

