
บทที่ ๗ 
การพัฒนาตนเองโดยมุงประโยชนสวนรวม(๒) 

 
               หลักการเพื่อเพิ่มประโยชนสวนตัวและสวนรวม  ที่ไดสรุปเปนบทที่  ๖  นั้น  มุงเนน
หลักการที่มีสวนเอ้ืออํานวยใหรูจักหนาที่  และการปฏิบัติตามภารกิจของหนาที่นั้นๆ  ของปจเจก
บุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิ์ผล   อันจัดเปนวิธีการที่จะจรรโลงการสรางสรรคประโยชนใหแก
ประเทศ   ถึงกระนั้นก็ตามปจเจกบุคคลที่ตระหนักถึงหลักการดังกลาว   ก็อาจไมไดสรางสรรค
ประโยชนสวนรวมในระดับสูงสุด  หรือในระดับที่ควรจะเกิดขึ้น  เนื่องจากขาดคุณสมบัติอ่ืนที่
เกี่ยวของ   ซ่ึงมีสวนเกื้อกูลใหบุคคลผูนั้นไดสรางโอกาส   หรือใชโอกาสที่มีอยู   ใหเปนประโยชน
ตอประเทศ   ในบทที่  ๗  นี้  จักไดสานระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ใน
สวนที่เกี่ยวกับ  “  การมุงพัฒนาตนเอง  โดยมุงประโยชนสวนรวม ”  ใหครบถวนกระบวนความ 
 
๑.   คุณธรรมระดับบุคคลเพื่อความสําเร็จของสวนรวม 
 
               แมวา   วิชาการและความรูและความรูจะเปนปจจัยที่สําคัญ   และมีสวนสรางความเฉลียว
ฉลาดใหแกบุคคลผูที่มีความรูดังกลาว    แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเตือนสติวา 
 
                         “นอกจากความรูในวิชาการซึ่งสอนกันอยู   ยังตองมีความรูในทางธัมมะ  คือความ
เปน 
                         อยูในจิตใจของแตละคน   การที่เปนคนด ี  เปนคนที่มีความรูในทางเหตุผลนี้
สามารถ 
                         ที่จะทําใหคนอยูดวยการรวมมือกันอยางดี  ไมทะเลาะเบาะแวงกัน   ชวยเหลือ
สามัคคี 
                         นอกจากนี้จะชวยใหคนสามารถที่จะรียนรูวิทยาการได   ผูใดที่เรียนรูวิชาการแตฝาย 
                         เดียว   จะไมสามารถปฏิบัติตนเปนมนุษย   ถามีศีลธรรมอยูในจิตใจกส็ามารถปฏิบัติ
ตน 
                         เปนมนุษยทีด่ีเปนประโยชนตอตนเองและตอผูอ่ืน…” (๒๓  กุมภาพนัธ  ๒๕๑๗) 

 
               ความมีศีลธรรมในจิตใจที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกลาวในพระราชดํารัสที่
อัญเชิญมาขางตนนั้นหมายถึง  ความประพฤติในสิ่งที่ควรในสิ่งชอบ   อันอยูในขอบเขตแหงคําสอน



ของศาสนาตางๆ  ซ่ึงพระองคไดมีการกลาวถึงอยางสม่ําเสมอเหมือนกันทุกศาสนา   สาระหลักใน
เนื้อหาของศีลธรรมที่ไดรับการย้ําเปนพิเศษหรือไดมีการกลาวถึงอยางสม่ําเสมอในพระบรม
ราโชวาทและพระราชดํารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานในโอกาสตางๆ  ซ่ึง
การศึกษานี้ไดนําเสนอแลวขางตน  (บทที่ ๔ ) และที่ไดนําเสนอใหมในบทที่ ๗ นี้  ประกอบดวย
ความซื่อสัตยสุจริตทั้งในความคิดและการกระทํา   ความสุจริตในดานความคิดนั้นหมายถึง
โดยเฉพาะเจตนาอันบริสุทธิ์ที่มีตอสวนรวม   ตอองคการ   ตอบุคคล  ตลอดจนตอกิจกรรมตางๆ ที่
บุคคลดําเนินการ  เมื่อบุคคลเริ่มตนดวยเจตนา  อันบริสุทธิ์แลว   ความซื่อสัตยความสุจริตใน
ลักษณะตางๆ   ในการกระทําก็ เปนสิ่งที่ตามมาโดยตรรก    สาระสําคัญอีกประการหนึ่งที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกลาวถึงคือ  หิริโอตัปปะ   หรือการละอายตอบาป   ความ
ละอายตอบาป  ท่ีอยูในจิตสํานึกของบุคคลจะควบคุมมใหบุคคลนั้นกระทําใดๆที่สะทอนถึงการขาด
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   คุณธรรมชุดท่ี (๑ ): ความขยันหมั่นเพียร   ความอดทน   ความสามารถพึ่งตนเอง   
และการมีวินัย 
               คุณธรรมชุดนี้ทําหนาที่เปรียบเสมือน   แรงผลักดันใหบุคคลมีความพยายามที่จะกระทํา
การใดๆ  ใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ไดตั้งความหวังไว   โดยไมหวั่นไหวตออุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้น    
ความเพียรหรือความวิริยะอุตสาหะเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความพยายามและความชํานาญในทักษะ
ในความรูที่จําเปน  เพื่อใหงานที่ทําดําเนินไปได   ขันติหรือความอดทนนั้นมีสวนทําใหเกิดความทอ
ใจไดงายๆ   ความอดทนจึงมีสวนทําใหความเพียรพยายามเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตอไปไดเร่ือยๆ   



ความขยันหมั่นเพียรและความอดทนเปนคุณสมบัติที่ส่ือการบังคับตัวเองใหตอสูเพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลลัพธที่ตองการ   อันเปนการสะทอนถึงลักษณะของการพึงตนเองทั้งในแงของกําลังใจและกําลัง
กายที่จะผลักดันสิ่งตางๆ  ใหเปนไปในทิศทางที่ตองการ   ความสามารถพึ่งตนเองจึงเปนคุณธรรม
หนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกลาวถึงควบคูกับความขยันหมั่นเพียรและความอดทน    
การที่บุคคลจะปฏิบัติตนตามนัยแหงความขยันหมั่นเพียร   ความอดทน  การพึ่งตนตนเองอยาง
สม่ําเสมอ   คงเสนคงวาได   จนเปนนิสัยและเปนสวนหนึ่งของบุคคลิกนั้น   จําตองเปนคนที่มีวินัย   
ซ่ึงไมเพียงแตจะปฏิบัติตามกฏเกณฑระเบียบที่ตราเปนขอบังคับเทานั้น  แตยังรวมถึงระเบียบที่
กําหนดอยูในใจของตัวเองที่ปฏิบัติภาระกิจตางๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบดวยความตั้งใจจริงและ
ดวยความจริงใจ 
 
               ๑.๒   คุณธรรมชุดท่ี (๒) : ฉันทะ  ความศรัทธา  สัจจะ  ความรับผิดชอบ  ความสํานึกใน
หนาท่ีความกตัญู 
               คุณธรรมชุดนี้ทําหนาที่เสมือนปจจัยหลอเล้ียงใหเกิดแรงผลักดันอันเนื่องมาจากการมี
คุณธรรมชุดแรกในตัวบุคคล  กลาวคือ  การที่แรงผลักดันจะมีมากมีนอย  จะหดหายไปหรือเพิ่ม
ขึ้นมา   ยอมเปนผลทั้งโดยตรงและโดยออมมาจากคุณธรรมชุดที่สองนี้ เปนสําคัญ   ความ
กระตือรือรนในความเพียรพยายาม   และความอดทนในการตอสูกับกิจการตางๆ  นั้น   จะรักษา
ระดับไวยาก หากบุคคลนั้นไมมีฉันทะในสิ่งที่กําลังทําอยู   ไมมีศรัทธาหรือความเลื่อมใสในตัว
บุคคลหรือองคการ  ที่จะไดรับผลพอใจจากการกระทําของตนเอง  ถาบุคคลขาดสัจจะหรือความ
ตั้งใจจริงความจริงใจ  ตองการเห็นผลพวงของความพยายามแหงตน  (ซ่ึงไมวาเปนประโยชนตอ
ตนเอง  และหรือตอสวนรวม) แลว   ความเพียรและความอดทนที่ตอสูตอไป   โดยเฉพาะเมื่อเผชิญ
กับอุปสรรคอันหลีกเลี่ยงไมไดในการงานตางๆ   ยอมรักษาไวไดไมนาน   และจะเหือดหายไปใน
เวลาอันรวดเร็ว    ความรับผิดชอบหรือความสํานึกในหนาที่ของตัวบุคคล   ก็มีสวนสําคัญที่จะ
รักษาพลังผลักดันในตัวบุคคลในการกระทํากิจไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีในที่สุด   
ความกตัญูตอก็เปนคุณธรรมที่ทําหนาที่ในทํานองเดียวกับความสํานึกในหนาที่   กลาวคือ   การที่
บุคคลมีความกตัญูผูมีพระคุณ   ตอบานเกิดเมืองนอนรุนแรงเทาใด   ก็จะมีแรงผลักดันใหเขา
กระทําการอันชอบ  เพื่อที่จะทดแทนบุญคุณผูมีพระคุณและประเทศมากเทานั้น 
 
               ๑.๓   คุณธรรมชุดท่ี (๓) :  ความมีสติ   ความรอบคอบ   และความตั้งจิตใหดี 
 
               คุณธรรมชุดนี้ทําหนาที่คอยเหนี่ยวร้ังไมใหแรงผลักดันที่กอตัวในบุคคลนําไปสูผลลัพธที่
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  ซ่ึงเปนคุณธรรมที่สนับสนุนใหความมีสติของ
บุคคล   จะมีสวนในการคิดคนประเด็นตางๆ  ที่ควรแกการพิจารณา   และวิเคราะหหาขอยุติที่
เหมาะสม   เพื่อใหในการดําเนินงานทํากิจกรรมที่พึงกระทํา    
 
               ๑.๔   คุณธรรมท่ี (๔) : ความเมตตา   ความปรารถนาดีตอการ   ความเอ้ือเฟอกัน   ความ
ไมเห็นแกตัว   ความไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน  และความอะลุมอลวยถอยทีถอยอาศัย 
 
               คุณธรรมชุดที่ส่ีนี้   ทําหนาที่เปนปจจัยที่สนับสนุนบุคคลไดเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดมีสวน
รวมในความสําเร็จของตัวเอง   หรือผลประโยชนที่ตนเองไดรับ   และเปนปจจัยที่สนับสนุนบุคคล
ไดมีสวนในการกระทํากิจกรรมตางๆที่เปนประโยชนโดยตรงตอสวนรวม  ทั้งในวงแคบระดับ
ครอบครัวและวงกวางสําหรับประเทศ   หากปราศจากคุณธรรมตางๆ  ในกลุมนี้แลว   บุคคลอาจใช
ความเพียรพยายามและความอดทนที่เกิดขึ้นจากการหลอเล้ียงของฉันทะและศรัทธา   เพื่อ
สรางสรรคผลประโยชนใหแกตัวเอง   โดยไมไยดีวา   บุคคลอื่นๆ  จักไดรับความเสียหายมากนอย
เพียงใด   หรือโดยไมสนใจวา   สวนรวมไดขาดประโยชนไปตอเนื่องจากการกระทําของตัวเอง   
คุณธรรมชุดนี้จึงเปนปจจัยเกื้อกูลใหเกิดความสามัคคีธรรมในหมูผูรวมองคการเดียวกัน   ชุมชน
เดียวกัน   นั่นเอง   ดังที่ไดกลาวแลวในบทที่ ๖  ความสามัคคีพรอมเพียงกันเปนคุณธรรมพื้นฐานที่
ทําใหบุคคลมีสวนตระหนักถึงความสําคัญของสวนรวม  การกระทําประโยชนเพื่อสวนรวม   
คุณธรรมชุดที่ส่ีนี้จึงเปนคุณธรรมที่คอยเตือนคอยกระตุนบุคคลใหคํานึงประโยชนสวนรวมพรอมๆ  
กับการคํานึงถึงผลประโยชนสวนตน  โดยเกื้อกุลกันและกันในรูปแบบตางๆและโดยไมเอารัดเอา
เปรียบผูอ่ืน 
 
               ๑.๕   คุณธรรม  
                
               ที่อัญเชิญมาเปนตัวอยางขางลางนี้   เปนสวนหนึ่งของพระบรมราโชวาท  และพระราช
ดํารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแกกลุมบุคคลตางๆ   ในโอกาสตางๆ กัน   ซ่ึง
กลาวถึงคุณธรรมที่ไดหยิบยกขึ้นมาเสนอในลักษณะของระบบของระบบความคิดขางตน 
 



                         “วิชาการตางๆ  ที่เรียนสอบไลกันไดนั้น  โดยลําพัง  มิใชส่ิงที่จะชวยใหนักเรยีนเอา 
                         ตัวรอดได  และไมใชส่ิงที่จะชวยสรางสรรคส่ิงใดใหเปนประโยชนแกตัวผูอ่ืน   แก 
                         บานเมืองได  ผูมีวิชาการแลว   จําเปนจะตองมีคุณสมบัติในตัวเอง  นอกจากวิชา
ความรู 
                         ดวย   จึงจะนาํตนนําชาติใหรอดและเจริญได   คุณสมบตัิที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น 
                         ไดแก   ความละอายชั่วกลัวบาป   ความซื่อสัตยสุจริต   ทั้งในความคดิและการ
กระทํา 
                         ความกตัญรููคุณชาติบานเมือง   และผูที่อุปการะตัวมา   ความไมเหน็แกตวั   ไมเอา
รัด 
                         เอาเปรียบผูอ่ืน   หากแตความจริงใจ  มีความปรารถนาดีตอกัน   เอื้อเฟอกันตาม
ฐานะ 
                         และหนาที่   และที่สําคัญอยางมากก็คือ   ความขยันหมัน่เพียร   พยายามฝกหัด
ประกอบ 
                         การงานทั้งเลก็   ใหญ  งาย   ยาก  ดวยตัวเอง   ดวยความตั้งใจ   ไมทอดธุระ   เพื่อหา
ความ 
                         สะดวกสบายจากการเกียจคราน  ไมมักงาย  หยาบคาย  สะเพรา...”(๘  มิถุนายน  
๒๕๒๒) 
 
                         “ในการประกอบการงานทัง้ปวงนั้น   ทกุคนตองมีความตั้งใจจริงและ
ขยันหมัน่เพยีร 
                         ตองรูจักคิดพจิารณาดวยปญญาละความรอบคอบ   ประกอบดวยความอะลุมอลวย 
                         ถอยทีถอยอาศัยกัน   มเีมตตามุงดีมุงเจรญิตอกัน  ยึดมัน่ในความสามัคคีและความ 
                         ซ่ือสัตยสุจริต   ถือเอาประโยชนรวมกนัเปนจุดประสงคสําคัญ  จึงจะสามารถ
ปฏิบัติงาน        
                         ตางๆ  ใหสําเร็จผลโดยสมบูรณได...” (๑๐  มีนาคม  ๒๕๑๒) 
 
                         “การทําความดีนั้น   ที่บุคคลจะทําใหไดจริง   และตอเนื่องไปโดยตลอดได   จะตอง
มีหลัก 
                         ปฏิบัติที่แนนอน   ประการแรก   จะตองมีศรัทธาเชื่อมั่นในความดีหรือสุจริตธรรม 
                         เปนเบื้องตน   วาสุจริตธรรมยอมไมทําลายผูใด   หากแตสงเสริมใหบริสุทธิ์   ให
เจริญ 



                         มั่นคงโดยแทฝายเดยีว   เมื่อเกิดความมั่นใจในความดแีลว   ประการตอไปจะตอง
ฝก 
                         ตองสรางนิสัยในตวัเอง   สําหรับควบคุมประคับประคองใหสามารถปฏิบัติความดี
ได 
                         อยางเหนียวแนนตลอดตอเนื่อง   มิใหขาดตอนหรือขาดวิ่นลง   พรอมกันนั้น   ก็จะ 
                         ตองพยายามเพิกถอน  ลด  ละ  การกระทาํความคิด  อันจะเปนเหตุบัน่ทอนการ 
                         กระทําดีของตัวทุกอยางดวยตลอดเวลา   ประการสาํคัญ   จะตองใชปญญา 
                         ความฉลาดรู   เปนเครื่องชวยพิจารณาวนิิจฉัยใหทราบชดัและแนใจไดวา   ดี  ช่ัว   
เปน 
                         อยางไร   จะควรปฏิบัติดําเนินตามหลักทัง้สามประการขางตนอยางไรจึงจะถูกตอง 
                         ที่แทสมบูรณ  คือประโยชนที่เกื้อกูลใหดี   ใหเจริญไดในปจจุบัน  และที่จะเกื้อกูล 
                         ใหเจริญมั่นคงตลอดไปในภายหนาดวย...” (๘ กรกฎาคม  ๒๕๒๔ ) 
 
               เมื่อบุคคลไดอาศัยแนวปฏิบัติตามระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
ทั้งในการแสวงหาความรู  การประยุกตใชความรู   ที่อาศัยเหตุผลอยางรอบคอบ   ไมมีอคติ   แต
พรอมดวยความซื่อสัตยสุจริต  และความเปนธรรมแลว   ยอมนําไปสูผลดีมีประโยชน  ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงย้ําเตือนเมื่อมีโอกาสอีกวา 
                          
                         “คร้ังเมื่อทําดีมีผลแลว   ขอตอไป  จะตองพยายามขวนขวายประโยชนของ 
                         แตละคนเขาดวยกัน   ดวยความมุงดีมุงเจริญและจริงใจตอกัน   โดยไมเพงเล็งถึงผล 
                         ประโยชนเฉพาะตวัจนเกินความพอดี   หรือจนทําใหเกดิความโลภเหน็แกตวัข้ึนมา
ปดบัง 
                         ความสําคัญและประโยชนของคนอื่นเสียหมด ...”  (๒  พฤศจิกายน  ๒๕๒๘) 
 

๑. ความรูคูคุณธรรม  : ภาพสรปุ 
 

               แนวความคิดในสวนของคุณธรรมเพื่อความสําเร็จไดวิเคราะหและนําเสนอ
ขางตน   พรอมดวยตัวอยางจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวนั้น  สามารถสรุปไดในอีกรูปแบบหนึ่งโดยอาศัยระบบพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ที่อัญเชิญมาจากพระบรมราโชวาทโดยตรง 
 



                        “การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา  คือ  ที่เปนประโยชนและเปน
ธรรมดวยนัน้ 
                         จะอาศัยความรูแตเพียงอยางเดียวมิได   จําเปนตองอาศัยความบริสุทธิ์ใจ   
และถูกตอง 
                          เปนธรรมประกอบดวย  เพราะเหตวุาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต    ที่
ทําให 
                          ยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว   สวนคุณธรรมดังกลาวเปนเหมอืน 
พวงมาลัยหรือ 
                         หางเสือ  ซ่ึงเปนปจจยัที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทางดวยความสวัสดี 
คือปลอดภัย 
                         จนบรรลุถึงจุดหมายทีพ่ึงประสงค   ดังนัน้   ในการที่จะประกอบการงาน  
เพื่อตนเพื่อ 
                         สวนรวมตอไป   ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตยโดยตระหนกัวา   การงาน 
สังคม   และ 
                         บานเมืองนั้น   ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการยอมเจริญกาวหนา
ไปไดโดยยาก  
                         แตถางานใด   สังคมใด   ละบานเมืองใดก็ตามขาดบุคคลผูมคีุณธรรม    
ความสุจริตแลว 
                         จะดํารงอยูมไิดเลย...”(๘  กรกฎาคม  ๒๕๒๐) 
 
                         “ความรูชวยใหเรียนรูศาสนาไดโดยกวางขวาง   และศาสนาชวยใหเรียน
ความรูไดโดย 
                         ลึกซึ้งและชัดแจง   เพราะฉะนั้นทั้งวิชาและศาสนาจึงดาํเนินควบคูกัน  เปน
ส่ิงสําคัญ 
                         สําหรับชีวิตดวยกัน   ผูใดมีทั้งหลักวิชาทั้งหลักศาสนา  ยอมดําเนนิถึง
ความสําเร็จใน 
                         ชีวติไมไดพลาดพล้ัง   เพราะสามารถพิจารณาสิ่งตางๆ  ไดโดยละเอียด
รอบคอบทุกแง 
                         ทุกมุมดวยเหตุผล   การพิจารณาสิ่งตางๆ  โดยนยันี้   ทําใหทราบและเห็น
ความจริงของ 
                         ส่ิงนั้นๆ  และปฏิบัติตอส่ิงนั้น   ไดโดยถูกตองพอเหมาะพอดี   จะทําการสิ่ง
ใดกย็อมได 



                         ผลที่สมบูรณ...” (๑  ธันวาคม  ๒๕๑๖) 
 
                         “บัณฑิตผูที่ไดศึกษาสําเร็จขั้นปริญญา   นอกจากจะมีศกัดิ์และสิทธิ์ตาม
ปริญญาของ 
                         ตนๆ แลว  ยงัตองถือวามีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและสูงขึน้ตาม
วิทยฐานะ 
                         ดวย   หนาทีแ่ละความรับผิดชอบนั้น   กลาวสั้นก็คือการปฏิบัติบําเพ็ญ
ประโยชนสราง 
                         สรรคความสําเร็จและความเจริญมั่นคงใหแกตนเอง   แกงานของตน   และ
แกชาติบาน 
                         เมือง   การที่จะทําประโยชนสรางสรรคดังกลาวนั้น   ประการแรก   ตอง
ดํารงตนเปน 
                         คนดี   ถือความซื่อสัตย   ความถูกตองดวยเหตุผล  และความเจริญกาวหนา 
เปนหลักการ 
                       ในการดํารงชวีิต   ประการที่สอง  ตองประกอบการงานและอาชีพที่สุจริต  
ดวยความ 
                      บริสุทธิ์ใจ   ถือเปนประโยชนและวัตถุประสงคที่แทจริงของงานเปนใหญ  
ไมปลอยตัวให 
                       เปนไปตามอํานาจคติและความเห็นแกประโยชนเฉพาะตวั  ประการที่สาม   
ตองตั้งใจ 
                       ใหมั่นคง   ที่จะทํางานดวยความเพยีรพยายามโดยตลอดใหจนเสร็จ  ไม
ทอถอยเหนื่อย 
                       หนายเสียกลางคัน   ประการที่ส่ี   ตองอาศัยใชหลักวิชาควบคูกับเหตผุล
ความถูกตอง 
                       อยากเครงครัด   ตลอดเวลาทีท่ํางานและแกปญหาทุกๆอยาง   และประการ
สําคัญที่สุด 
                       จะตองสํานึกตระหนกัอยูเสมอ   วาการทํางานของตนนั้นจําเปนตอง
ประสานกับผูอ่ืน 
                       ฝายอื่นทั้งในดานวิชาการทั้งในดานบุคคลดวยอยางทัว่ถึงสอดคลอง  และ
พรอมเพรียง 
                       พอเหมาะพอด ี  จึงจะไดผลแนนอนและสมบูรณตามเปาหมาย.”(๑๙ 
กุมภาพนัธ ๒๕๒๗) 



            
 
               แผนภาพที่  ๕  สรุปองคประกอบหลักในระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเกี่ยวกับ  ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ   โดยมุงเนนที่สวนรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แกนความคิด
รวมมือกัน 

เพื่อความเจริญ 
ของประเทศ 

แผนภาพที่   ๕ 
องคประกอบของระบบความคิดในเรื่องคณุภาพบคุคลท่ีเนนจุดศูนยกลางที่สวนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
             - การมีความสามัคคี                                                                                    - ความ
ขยันหมัน่เพยีร 
             - การรูจักหนาที่  - ความอดทน 
             - การแสวงหาความรู - ความสามารถ
พึ่งตนเอง 
         - การมีเหตุมีผล - วินยั 
                                                                                                                                - ฉันทะ 
 - สัจจะ 
 - ความรับผิดชอบ 
 - ความกตัญ ู
 - สติและความ
รอบคอบ 
 - ความตั้งจติใหด ี
 - ความเมตตา
เอื้อเฟอกัน 
 - ความไมเห็นแก
ตัวและเอา 
                                                                                                                                 รัดเอาเปรียบผูอ่ืน 

ระบบความคดิที่เนน 
จุดศูนยกลางทีส่วนรวม 

แนวทางที่สรางสรรคประโยชนสวนรวม คุณธรรมเพื่อความสําเร็จสวนรวม 



๓. ความเปนแพทย 
 

มีอาชีพหนึ่งที่รองรับระบบความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพใน
แนวที่เสนอขางตนเปนอยางดี   อาชีพนั้น  คือ   อาชีพแพทย   อาชีพแพทยนั้น  พิจารณาในเชิง
หลักการแลว   ไดรับการยกยองใหเปนอาชีพที่เสียสละ  ที่ทําประโยชนใหแกสวนรวม   โดยการ
บําบัดผูปวย  เพื่อใหคนเปนไขหายจากเจ็บปวดและมีสุขภาพดี   สามารถกลับไปประกอบอาชีพการ
งานไดตอไป  แตผูเปนแพทยทั้งหลายจะมีพฤติกรรมสอดคลองกับแนวความคิดระดับหลักการ
หรือไม   เปนเรื่องคุณสมบัติอ่ืนๆ   ประกอบกันเขาเปนสวนหนึ่งของบุคลิกของแพทยเหลานั้น  
ปราศจากคุณสมบัติเหลานี้แลว   แพทยก็ไมอาจจัดไดวา   เปนผูมีคุณภาพแตอยางใด  และถาผูเปน
แพทยซ่ึงเปนผูช่ืนชอบของคนทั่วไปวามีความเสียสละสูงเพื่อประโยชนสวนรวม   เปนผูดอย
คุณภาพแลวคุณภาพของกลุมบุคคลอื่นๆ ก็นาจะอยูในสภาพที่เปนปญหาเชนกัน 
 
               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงตระหนักถึงความสําคัญของการเปนแพทยและ
คุณสมบัติที่จําเปนเพื่อการแพทยที่ดี   แพทยจึงเปนบุคคลกลุมหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดพระราชทานพระราชดําริในประเด็นการพัฒนาคุณภาพที่ละเอียดเมื่อโอกาสอํานวย   ขออัญเชิญ
พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อสําเร็จการศึกษา  ในวันที่  ๒๔  
กันยายน  ๒๕๑๖  มาไว ณ ที่นี้ 
 
                         “การเรียนวชิาแพทยและวชิาเกี่ยวกับการแพทยทั้งหมดนั้น   คือการเลาเรียนวิชา 
                         เพื่อประโยชนของผูอ่ืนมากกวาของตน   เพราะโดยฐานะหนาที่ที่จะมีมา   ทาน
จะตองใช 
                         ความรูความชํานาญที่มีอยู   สงเคราะหอนุเคราะหผูอ่ืน   มีผูปวยเจ็บเปนสําคัญ 
                         และจะอุทิศตน   อุทิศเวลา    แมกระทั่งความสุขสวนตัว   เพื่อปฏิบัติการเชนนี้อยู 
                         ตลอดชีวิต  หมายความวา   ทานทั้งหลายตองมีอุดมคติ  และมีจรรยาอนัสูงและหนัก
แนน 
                         ในหนาที่และวิชาชีพของตน  จึงจะทําไดสําเร็จ...” 
 
ดังนั้นผูที่จบการศึกษาวิชาการแพทยจึงสมควร 
 
                         “พยายามรักษาความสามารถและอุดมคติไวใหมั่นคง   แลวตั้งใจปฏิบัติหนาที่ของ
ตนๆ 
                          จนเต็มความสามารถ   ดวยความเขมแข็งอดทน   พรอมทั้งความเมตตากรุณา  เพื่อ 
                         ใหภารกิจทุกอยาสัมฤทธิ์ผลที่บริสุทธิ์และบริบูรณ   บังเกิดคุณประโยชนแก 



                         สารณชน   ตลอดจนประเทศชาติใหเปนเกียรติเปนความเจริญแกตวัทาน  แก
วิชาการ 
                         ของทานยั่งยนืสืบไป...” 
               เปนที่ทราบกันดีในประเทศไทยวา   ผูที่สมัครเรียนวิชาการแพทยนั้น   จัดเปนผูมีสมองชั้น
นําของประเทศ   ผูที่จบการศึกษาวิชาแพทยจึงไมเพียงออกไปพยาบาลรักษาผูเจ็บไขไดปวยเทานั้น  
แตยังสมควรเปนผูนําชุมชนและสังคมอีกดวย   แนวคิดเชนนี้ปรากฏชัดเจนในพระบรมราโชวาทที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสที่เสด็จ
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา   ดังมีขอความตอนนี้  วา 
 
                         “นักศึกษาทีสํ่าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรตางๆ  แลวนั้น  นับแตวาระนี้เปนตนไป 
                         ตางก็จะไดออกไปประกอบอาชีพการงานตามแนวทางที่ไดศึกษามา   ขอใหถือวา
แตละคน 
                         เปนผูที่ไดรับการศึกษามาแลวดี   มีโอกาสดี   ที่จะอุทิศตนเปนกําลังใจและเปนผูนํา
สําคัญ 
                         ในการทําความเจริญกาวหนาใหแกประเทศชาติโดยเฉพาะในดานการแพทยทานจะ 
                         ตองตั้งใจปฏบิัติหนาที่ทุกอยางโดยเต็มความสามารถ   ดวยอุดมคติ  และดวยความ 
                         เขมแข็ง   เสียสละ  ตองพยายามศึกษาหาความรูความชาํนาญ  ฝกฝนตนเองให
กาวหนา 
                         อยูเสมอ   และขอใหระลึกไวเปนนิตยวา   ความเที่ยงตรงตอหนาที่และ
ความสามารถใน 
                         การงานเปนสิ่งสําคัญที่สุด   ที่จะสรางชื่อเสียง    เกียรติคุณ  ค วามเชื่อถือ  ใหแกตัว
ทาน 
                         และเปนสถาบันของทาน...”(๒๔  กนัยายน  ๒๕๑๒) 
 
               การทําหนาที่ของแพทยอยางถูกตองเพิ่มความสําคัญยิ่งขึ้น    เมื่อแพทยทั้งหลายออกไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่หางไกลจากเมืองหลวง   หางไกลจากความเจริญที่คับคั่งไปดวยความ
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
แสวงหาผลประโยชนสวนตนเปนที่ตั้ง (อันเปนตัวอยางของอาชีพหนึ่งที่สอดคลองกับแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดนําเสนอในบทที่ ๖และ ๗  แตยังเปนเพราะ
เหตุผลที่วาสาระพื้นฐานของวิชาชีพดานการแพทย   เกี่ยวพันกับสุขภาพของคน   อันเปน
องคประกอบหลักประการหนึ่งของคุณภาพทรัพยากรมนุษย ที่ไดอภิปรายแลวในบทที่ ๑  พระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ก็มีขอความที่แสดงถึงความสําคัญของสุขภาพ  ดังนี้ 
 
                         “สุขภาพที่สมบูรณในรางกายและจิตใจนั้นเปนรากฐานของการสรางสรรคจรรโลง 
                         ประเทศ   อันเปนทางขจัดปญหาของสังคมสวนสําคัญลงได   และจะทําใหการ
พัฒนา 
                         สังคมและเศรษฐกิจของประเทศบรรลุถึงความสําเร็จมัน่คง   และเจรญิกาวหนา 
                         ประกอบพรอมไปดวยอิสระ  ยุติธรรม   และความผาสกุ...” (๒๒  ตลุาคม  
๒๕๒๒) 
 
ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัจึงไดทรงย้ําอยางสม่ําเสมอเมื่อทรงมีโอกาส   ขอแนะนําใน
ทํานองตอไปนี้ 
 
                         “ผูสําเร็จการศึกษาจากทีน่ี ่  จะไดเปนผูมีสวนรวมมืออยางสําคัญในงานดาน
การแพทย 
                         และอนามยั   หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง   คือการสรางเสริมความเขมแข็งสมบูรณแหง
สุขภาพ 
                         นั่นเอง   การรักษาความสมบูรณแข็งแรงของรางการเปนปจจยัของเศรษฐกิจทีด่ี   
และ 



                         สังคมที่มั่นคง   เพราะรางกายที่แข็งแรงนัน้   โดยปรกติ   จะอํานวยผลใหสุขภาพจิต
ใจ  
                         สมบูรณดวย   และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณดพีรอมทั้งรางกายและจิตใจแลว   ยอมมี
กําลัง 
                         ทําประโยชน   สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองอยางเตม็ที่   ทั้งไมเปน
ภาระ 
                         แกสังคมดวย   คือเปนแตผูสราง   มิใชผูถวงความเจริญ   ดังนั้น   จึงใครขอรองทุก 
ๆ 
                         คน   ตั้งใจและพยายามปฏิบตัิหนาที่ใหไดผลสมบูรณจริง ๆ   อยาปลอยใหกําลัง
ของชาติ 
                         ตองเสื่อมถอยลงเพราะประชาชนเสียสุขภาพอนามัย   จะทําใหการสรางความมั่นคง  
                         กาวหนาทางสังคมและทางเศรษฐกิจทกุอยางเปนไดโดยยาก...”( ๒๒  ตุลาคม
๒๕๒๒ ) 
 
               เชนเดียวกับในกรณีของการศึกษา   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน
แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการผลิตแพทย   โดยเนนองคประกอบดานความคิดละทัศนคติของผูที่จะ
เปนแพทยมากกวาตัวเนื้อหาวิชาเอง   ซ่ึงเมื่อพิจารณาความขาดแคลนสัมพัทธของทัศนคติที่ถูก
สุขลักษณะ   ( healthy)   เมื่อเปรียบเทียบกับวิทยาการดานการแพทยในวงการนี้แลว   ไดจัดไดวา  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการสรางสรรควงการแพทยและการ
สาธารณสุขของประเทศไทย ณ จุดที่ยังตองการสรางสรรค (contribution)  อีกมาก   โดยเฉพาะเมื่อ
พิจารณาสภาพของโลกปจจุบัน   ที่วงการแพทยไทยอาจจะมีบุคลากรที่ เนนการสรางสรรค
ประโยชนสวนรวมเปนหลัก   ในจํานวนที่นอยลง    ทั้งๆ   ที่การศึกษาวิชาแพทยไดรับการอุดหนุน
ทางการเงินจากรัฐจากสวนรวมมากที่สุด  ในขณะที่การเลือกเรียนเปนแพทยเพราะเหตุผลทางดาน
เศรษฐกิจสวนตัวมีความสําคัญยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 


