
   บทที่ ๘ 
  จากแนวพระราชดําริสูพระราชจริยวัตร 
  และพระราชกรณียกิจ 
 

  ระบบความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดเสนอแลวในบทกอนๆนั้น         มี
สาระแหงความคิดที่คาบเกี่ยวกัน อันเปนสภาพที่ไมนาประหลาดใจแตอยางใดในเมื่อแนวความคิด
ทั้งสองแนวที่ใชเปนแกนเรื่อง (theme )ในการนําเสนอหลักคิดแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  ตางมีจุดมุงหมายรวมกัน  โดยตองการให  ปจเจกบุคคลมีคุณสมบัติที่จะเอื้อใหบุคคลนั้น 
มีโอกาสเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพตอประเทศตอสังคมที่เขาเปนสวนหนึ่ง ความแตกตางอยูที่
ทัศนพิสัย ( perspective ) ของการมองหรือการจับประเด็นเทานั้น 
 

              ความแตกตางในเชิงทัศนพสัิย  เปนสิ่งที่ดีทั้งในวงการวิชาการและวงการอื่นๆ เพราะเปน
การชวยใหเหน็ สาระในประเด็นเดยีวกัน หรือในปญหาเดียวกัน จากแงมุมตางๆ และมีสวนที่เอื้อให
เห็นความหลากหลายของแนวความคิด และเพิ่มความชดัเจนหรือความถวนทั่วของตัวประเด็นหรือ
ตัวปญหาอีกโสดหนึ่งดวย ในกรณีเฉพาะหนาของการศกึษานี้  โดยที่กลุมบุคคลที่มีโอกาสเขาเฝา
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัมีภูมหิลังและทัศนะที่แตกตางกันเพื่อใหสอดคลองรับกับภูมิหลังและ
โอกาส ก็ชอบดวยเหตุผลและเปนสิ่งที่เหมาะสม ถึงกระนั้นแนวคิดตางๆในพระบรมราโชวาทและ
พระราชดํารัสตางก็หวังผลปลายทางที่ตรงกัน 
 

 ดังที่ไดอภิปรายไวในบททีห่นึ่ง การศึกษานี้นอกจากจะพยายามเรียบเรียงระบบ
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัแลว ยังมีจุดประสงคที่จะศึกษาพระราชจริยวัตรและ
พระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเด็จพระรเจาอยูหวัเพื่อวเิคราะหความสอดคลองกันระหวาง
แนวความคิดซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรมกับพฤติกรรมการปฏิบัติ ซ่ึงมีลักษณะเปนรูปธรรม ดังนั้น 
ภารกิจของบทที่แปดนี ้ ไดแก การวิเคราะหพระราชจริยวัตรและพระราชกรณยีกิจของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั เพื่อศึกษาความสอดคลองระหวางระบบความคิดที่ไดนําเสนอแลวใน
บทที่สามถึงบทที่เจ็ด 
 

 โดยที่พระราชจริยวัตรและพระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัตลอด
ชวงเวลาที่พระองคไดเสดจ็เถลิงถวัลยราชสมบัติเปนเวลาถึง ๔๘ ป มีอยูมากมายจนมิอาจนํามา
พรรณนาไดอยางถวนทัว่ในรายงานการศกึษาลักษณะนีไ้ด จําเปนตองกลาวถึงเฉพาะสวนของพระ



ราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจที่อยูในขอบเขตของการศึกษาโครงการนี้ ขอบขายดังกลาว
สามารถกําหนดไดโดยเนื้อหาท่ีไดนําเสนอไปแลวในบทตางๆ ที่ผานมา  
 

๑. โครงสรางการนําเสนอพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจ 
หากจะสรุปในลักษณะรวบยอดอีกแนวหนึ่ง ระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหวัตามที่ไดเสนอในรายระเอยีดแลวขางตน ซ่ึงมีจุดเริ่มจากทัศนพิสัยตางๆ กันเปนสองแนว 
เพื่อจุดประสงคของการพรรณนาพระราชกิจจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัแลว เราจะไดสาระหลักๆในสามประเด็นดวยกัน กลาวคือ ปจเจกบุคคลที่จัดไดวาเปน
ทรัพยากรมนษุยที่มีคณุภาพที่สามารถสรางสรรคประโยชนสวนตนพรอมๆ กับประโยชนสวนรวม
นั้น จกัตองมีคุณสมบัติประจาํตัวในสามลักษณะที่สําคัญดังนี้: 

(๑) การตระหนกัถึงหนาที่ของตนเอง 
(๒)  การมีแนวการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และ 
(๓)  การมีคุณธรรมประจําตัว 

 

ในสวนของการตระหนักถึงหนาที่ของตนเอง ซ่ึงจัดเปนรากฐานของการที่แตละบุคคลจะมี
สวนไดสรางสรรคประโยชนสวนรวม ปจเจกบุคคลจักตองตระหนกัอยูเสมอวา ตนเองมีหนาที่ใน
การทํางานหรอืมีอาชีพอะไร ตนเองกําลังมีหนาที่ในฐานะในบทบาทอื่นๆในสังคมนอกเหนือจาก
บทบาทหนาทีใ่นอาชีพการงานอะไรบาง และไมวาจะกาํลังทําหนาที่อะไรอยู ก็จักตองกระทําตัวให
เปนไปตามพฤติกรรมที่คาดหมายไวสําหรับบทบาทหนาที่นั้นๆ โดยปจเจกบุคคลพงึตองแสวงหา
ความรู เรียนรู และทําความเขาใจรายละเอยีดของพฤติกรรมตางๆ ดังกลาว 

 

การมีแนวหรือวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพนั้น เปนคณุสมบัติที่จะเกื้อกูลปจเจกบคุคลให
สามารถสรางความสําเร็จใหแกตนเอง และสรางสรรคประโยชนสวนรวม ปจเจกบุคคลมีงานมี
ภารกิจจาํนวนมากมายในชวงตางๆ ของชีวิตที่อยูในความรับผิดชอบที่จักตองทําใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี การมีวิธีการทํางานหรือแนวปฎิบัติที่มีประสิทธิภาพยอมมสีวนชวยทําใหงานและภารกิจ
ตางๆ ดังกลาวสัมฤทธิ์ผลได แตการมแีนวการทํางานที่มีประสิทธิภาพนีจ้ะเกิดขึน้ได ก็ตอเมือ่
ปจเจกบุคคลมคีุณสมบัติตางๆ อันประกอบดวย การมีความรูความสามารถ ดวยการรูอยางซาบซึ่ง
และสามารถรูจักประยุกตใชความรูความสามารถที่มีอยูในโอกาสและในสภาพแวดลอมตางๆ การ
คิดอยางรอบคอบ โดยมีสตแิละความสงบสํารวมจนเกดิปญญาในการสรางสรรคและในการคนพบ
วิธีการดําเนนิงาน ตลอดจนในการแกไขปญหาตางๆที่อยูในความรับผิดชอบ การมีแผนการทํางาน
ที่ผานการวิเคราะหไตรตรองอยางรอบคอบแลว การรูจักประสานรวมมือกับผูอ่ืนทั้งในการงาน
เดียวกันและในงานอื่นๆ ที่ตองสัมพันธกัน การมีวินยัทีจ่ะปฎิบัติในแนวที่ควรปฎิบตัิขางตนจนเปน
นิสัยประจําตวั และเกดิการปฎิบัติอยางอัตโนมัติ 



 

การมีคุณธรรมประจําตัวเปนสวนสําคัญที่ไมอาจแยกออกจากการมีแนวปฎิบัติและวธีิการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ  ทัง้นี้เพื่อประกันวา  ความรูความสามารถในเรื่องการงานและในบทบาท
อ่ืนๆจะไมถูกนําไปใชในลักษณะที่เพิ่มพนูประโยชนสวนตน ที่มิไดมีสวนสรางสรรคประโยชน
สวนรวมพรอมๆ กันไปดวย คุณธรรมตางๆเหลานี้อาจจดัเปนกลุม ซ่ึงมีทั้งหมดสี่กลุมดวยกัน ไดแก 
(๑) ความขยนัหมั่นเพียร ความอดทน ความสามารถพึ่งตนเองและการมีวินยั (๒) ฉันทะ ความ
ศรัทธา สัจจะ ความรับผิดชอบ ความสํานึกในหนาที่ และความกตัญู (๓) ความมีสติ และความตัง้
จิตใหดี และ(๔) ความเมตตา ความปรารถดี ความเอือ้เฟอตอกัน และความไมเหน็แกตวัเอารัดเอา
เปรียบกัน 

 

๒. พระเจาอยูหัวกับพระราชภารกิจ 
เปนที่ยอมรับกันทั่วไปทั้งในและนอกพระราชอาณาจกัรไทยวา พระราชจริยวัตรและ

พระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัที่ไดปรากฎแกสายตาของประชาชนชาวไทย
และชาวตางประเทศเปนภาพที่แสดงถึงการทรงปฎิบัติหนาที่ของพระมหากษัตรยที่เหนือกวาภารกจิ
ตางๆในหนาที่นั้นๆ ที่ราษฏรไทยจะพึ่งคาดหมายจากพระเจาแผนดนิของตนพระราชจริยวัตรและ
พระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัในตําแหนงพระมหากษัตริยไทย มีลักษณะที่
พรรณนาไดอยางลึกซึ่ง ดวยวลีภาษาอังกฤษที่วา “ beyond the call of duty”๓  หรือดวยวลีไทยที่วา
พระองคทรงเปน “ ยิ่งกวาพระมหากษัตริย ” 

 

โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงเปนพระเจาแผนดินในระบอบการปกครอง
แบบประชาธปิไตยซึ่งกําหนดพระราชอํานาจที่จํากัดภายใตรัฐธรรมนญูของประเทศไทย พระองคก็
ไมจําเปนตองทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย ที่มิไดกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของภาระหนาที่ตาม
รัฐธรรมนูญแตอยางใด ถึงกระนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวักลับทรงนิยามพระราชกิจของ
พระองคในฐานะพระมหากษัตริยไทย คอื การบําบัดทุกขบํารุงสุขราษฎรทุกหมูเหลาในแผนดนิ
ไทย พระองคทรงเลอืกที่จะเปนพระเจาอยูหวัที่ทรงรวมทุกขรวมสุขกับพสกนกิรของพระองค
ตลอดเวลา 

  
การทรงบําบัดทุกขบํารุงสุขและการทรงรวมทุกขรวมสขุกับประชาชนชาวไทยของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวันั้นก็มิไดทรงรวมดวยมธุรสวาจาอยางทีน่ักการเมืองไทยทั่วๆไป
กระทํากนั แตพระองคไดทรงใชชีวิตที่ตรากตรําลําบากตอพระวรกายในพื้นที่ชนบทอันเปนสวนที่
ทุรกันดารของประเทศ และขาดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่พึงพบไดในนครหลวง  เปนเวลาถึง
ประมาณเจ็ดเดือนในหนึ่งป สําหรับคนทั่วไปที่มีฐานะการเงิน สามารถมีทุกสิ่งทุกอยางที่อํานวย
ความสะดวกในชีวิต และมีสิทธิ์เลือกใชชีวติในเมืองกับชวีิตในถิ่น ทุรกนัดารแลว สภาพการใชชีวิต



ในลักษณะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะไมบังเกดิขึ้น พระราชจริยวัตรและพระราชกรณยีกจิ
ที่เกิดขึ้นในการเสด็จเยีย่มเยยีนประชาชนชาวไทยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนัน้มีอยูมากมาย 
แมจะไมพรรณนาในที่นี้ไดครบถวน แตก็เปนที่ประจักษชัดแลววา เปนพระราชกรณียกจิที่มีสวน
ชวยใหเกิดการพัฒนาในสวนของความเปนอยูของราษฎรในชนบทอยางแทจริง ๔ 

 

กรณีตางๆที่นาํมาเสนอเพียงเล็กนอยนี้ เพื่อเปนตัวอยางพระราชภารกิจที่ส่ือที่สะทอน
ถึงพระเจตนารมณที่จะทรงบําบัดทุกขบํารุงสุขประชาชนชาวไทย 

 

เมื่อคร้ังพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเสดจ็พระราชดําเนนิเยีย่มราษฎรในป พ.ศ.
๒๕๐๗ พระองคไดทรงทราบถึงความเดอืนรอนของชาวบานหบุกระพง อําเภอชะอํา จังหวดั
เพชรบุรี เนื่องจากพื้นทีแ่หงแลง พื้นที่ไมสามารถทําสวนผักไดเปนเวลาหลายปติดตอกัน จึงไดทรง
ชวยเหลือชาวเกษตรกรเหลานั้นโดยการพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเพื่อนําไปลงทุน 
โดยที่เกษตรกรขาดที่ดินทํากินอันเปนของตนเอง การชวยเหลือในรูปของการพระราชทานความ
ชวยเหลือทางดานทุนรอน จึงไมประสบความสําเร็จในการยกฐานะความเปนอยูของราษฎรกลุมนัน้ 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานแนวพระราชดําริใหรัฐบาล 
จัดทําโครงการชวยเหลือในรูปของการจัดสรรที่ดินและการพัฒนาสหกรณการเกษตรขึ้นในหมู
เกษตรกรหุบกระพง ทําใหมกีารพัฒนาเกิดขึ้นอยางจริงจงัและถาวรกับชาวเกษตรกรหุบกระพง อัน
เปนที่ทราบกนัดีทั่วไปในปจจุบัน 

 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัไดทรงตระหนักถึงความสําคัญของการตองมีที่ดินทํากนิ
ที่เปนของตนเอง ของเกษตรกรไทย นอกจากจะมแีนวพระราชดําริใหมีการจดัสรรที่ดินทํากินใน
แถบพื้นที่ปาสงวนที่หมดสถาพแลวพระองคยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานที่นาจํานวน
มากมาย (๕๑,๙๖๗ ไร ๙๕๑ วา )ในจังหวัดตางๆ  รวม ๘ จังหวดั (ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เร่ือง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการปฏิรูปที่ดนิในที่นาของสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย ๕ กันยายน ๒๕๑๘ ) อันเปนทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เพือ่ใหรัฐบาลนําไป
จัดทําโครงการปฏิรูปที่ดิน เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ยากจนขาดที่ดนิทาํกินที่เปนของตนเอง 

 
การที่ชาวเขาซึง่พํานักอาศยัอยูในภาคเหนือของประเทศไทยมีสภาพความเปนอยูที่ดี

ขึ้น ก็เปนผลลัพธอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหวัไดทรงตระหนักถึงวิธีการดาํรงชีพของชาวเขา (ยังชีพดวยการแผวถางทําลายปาเพื่อทํา
ไรเล่ือนลอย และการปลูกฝน) อันมีสวนสําคัญในการสรางปญหาการทําลายความอุดมสมบูรณของ
ปาไมและตนน้ําลําธารในภาคเหนือ และสรางปญหาการตดิยาเสพตดิในแผนดินไทยและนอก
ประเทศ  พระองคจึงไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค   จัดตั้ง   “โครงการพระบรมรา



ชานุเคราะหชาวเขา” ขึ้นในป  พ.ศ.๒๕๑๒  (สุรนันท สุภัรพันธุ ๒๕๓๑)  ซ่ึงในปจจุบันรูจกักันใน
นาม “โครงการหลวงฯ” โดยโครงการหลวงฯ ไดระดมอาสาสมัครจากหนวยงานรัฐบาลและ
ภาคเอกชน ตลอดจนความชวยเหลือของตางประเทศในเวลาตอมา เพื่อชวยกันศึกษาวิจยัหาหนทาง
ที่จะทําใหชาวเขามีวิธีการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพแทนการทําไรเล่ือนลอยและการปลูกพืชที่ทํา
รายไดแทนฝน เปนที่ประจักษชัดในหมูชาวไทยและชาวโลกวาภารกิจของโครงการหลวงฯ ซ่ึง
ประกอบดวยงานดานวิจยั ดานสงเสริมอาชีพ ดานพัฒนาพื้นที่ และสภาพแวดลอม และดานพัฒนา
เศรษฐและสังคม อันเปนลักษณะของการดําเนินงานที่ครบวงจร เปนปจจัยที่พฒันาความเจริญใหแก
ชาวเขาในภาคเหนืออยางแทจริง 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัไดทรงตระหนักเปนอยางดวีา คุณภาพความเปนอยูของ
ประชาชนไมไดจํากดัเฉพาะเรื่องของการทํากินเทานัน้ ดังนั้น พระองคจึงไดทรงโปรดเกลาฯ ให
ดูแลทกุขสุขของราษฎรในถิ่นทุรกันดารทัง้ในการพยาบาลรักษา และการศึกษาพรอมๆกันไปดวย 
กลาวคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัจะทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯใหหนวยแพทยหลวงซึ่งโดย
เสด็จไปดวย จัดบริการรักษาพยาบาลราษฎรผูเจ็บปวย เมื่อพบผูเจ็บปวยมีอาการหนักจําเปนตอง
พยาบาลรักษาในจังหวดัหรือในนครหลวง พระองคก็โปรดเกลาฯใหรับไวเปนคนไขในพระบรมรา
ชานุเคราะห พรอมๆ กันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจดัตั้ง 
“โครงการฟนฟูอาชีพผูปวย”เพื่อชวยใหผูเจ็บปวยไดมีโอกาสประกอบอาชีพที่เหมาะสมอีกดวย๕ 
เพื่อใหชาวชนบทมีความรูทางดานสาธารณสุขมูลฐานและการพยาบาลรักษาเบื้องตนโดยไมตองรอ
คอยการพยาบาลรักษาจากหนวยแพทยหลวงเคลื่อนที ่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ใหจัดตัง้ “โครงการพระราชดําริหมอหมูบาน” ขึ้นในหมูบานที่มีโครงการ
พระราชดําริหรือโครงการศิลปาชีพพิเศษ ทั้งนี้เพื่ออบรมใหความรูเร่ืองการอนามัยพื้นฐานและงาน
สาธารณสุขมูลฐานใหแกผูเขาอบรม ซ่ึงมาจากผูที่มีความสนใจ ตั้งใจและชอบชวยเหลือเพื่อนบาน 
เพื่อกลับมาชวยเหลือเพื่อนบาน เพื่อกลับมาชวยเหลือชาวบานในหมูบานของตนตอไป (กระทรวง
สาธารณสุข ๒๕๒๖ หนา ๕) 

ในดานการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดทรงโปรดเกลาฯ พระราชทาน 
“โรงเรียนรมเกลา” เพื่อเปนสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมแกเด็กและเยาวชน ในชนบทที่
หางไกลและในเขตพื้นที่ที่มผูีกอการรายซึ่งขาดแคลนที่เรียน โดยการกอสรางของกองทัพภาคที่ ๒ 
ดวยพระราชทรัพยจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั “โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ” โดยการกําเนิด
งานของตาํรวจตระเวนชายแดน ก็เปนโรงเรียนที่จัดตัง้ขึ้นมาดวยเงนิพระราชทานเพื่อวัตถุประสงค
เชนเดยีวกับโรงเรียนรมเกลา โดยเปนโรงเรียนที่เปดโอกาสใหเด็กชาวเขาไดเลาเรียนในระบบ
การศึกษาไทยในระดบัประถมศึกษา  นอกจากโรงเรียนเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนในชนบท
แลว นักเรียนที่ขาดแคลนสถานที่ศึกษาเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ (วาตภยัและอัคคีภัย) ทําลาย
สถานที่ศึกษาเดิมก็ไดรับการดูแลจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเชนกนัโดยพระองคได



พระราชทาน “โรงเรียนราชประชานุเคราะห” ใหแกนกัเรียนเหลานี้  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั
ยังไดทรงสรางโอกาสการศึกษาใหแกเยาวชนที่ไมมีโอกาสเลาเรียน เนื่องจากความยากจนของ
ผูปกครอง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง “โรงเรียนสงเคราะหเดก็ยากจน”ซ่ึงเปน
โรงเรียนที่ตั้งอยูอยูในวดัเพือ่ใหวดัและพระสงฆไดมีสวนรวมใหการศึกษาแกเยาวชนดวย 

และแมกระทั้งบุตรหลานของผูที่เปนโรคที่สังคมรังเกียจ (โรคเร้ือน) กไ็ดรับการ
อนุเคราะหจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหไดรับการศึกษาเชนเดียวกับบุตรหลานของคนไทย
ทั่วไปโดยพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง “โรงเรียนราชประชาสมาสัย” ซ่ึงใน
ปจจุบันใหการศึกษาถึงระดบัมัธยมและรบับุตรหลานคนไทยทัว่ไปดวย “โครงการพระดาบส” 
จัดตั้งขึ้นดวยพระราชทรัพยสวนพระองคเพื่อใหความรูวชิาชีพ (เชน ชางไฟฟา ชางเครื่องยนต ) แก
ผูเขาฝกอบรม จัดเปนโครงการศึกษาอบรมที่สนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัที่
จะชวยเหลือบุคคลที่ประสบปญหาไมสามารถหาที่เรียนไดหรือผูที่ขาดทุนทรัพย แตมีความตั้งใจที่
จะแสวงหาความรูเพื่อเล้ียงชพี ความหวงใยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัที่ทรงมีตอทหารที่
ทุพพลภาพเนือ่งมาจากการปกปองประเทศและพระราชปรารถนาของพระองคที่จะสรางโอกาสมี
อาชีพใหมสําหรับทหารพิการเหลานี้ นําไปสูการจัดตั้ง “ศูนยฝกอาชีพพระราชทาน” ที่โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา 

นอกจากการจดัตั้งโรงเรียนเพื่อสรางโอกาสการศึกษาใหแกเดก็และเยาวชนที่อยูใน
ชนบทและผูทีม่ีฐานะยากจนแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ยงัทรงบําบัดทุกขของผูที่ขาด
แคลนทุนทรัพยในการศึกษา โดยการพระราชทานทุนการศึกษาอีกดวย (ทนุมูลนิธิราชประชานุ
เคราะห และทนุนวฤษ )๖ 

แมในกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไมทรงสามารถเสด็จพระราชดําเนินเยีย่ม
ราษฎรไดดวยพระองคเอง พระองคก็ไดทรงรวมทุกขรวมสุขกับราษฎรในชนบทดวยการโปรดเกลา
ฯ ใหผูแทนหนวยทหารและตํารวจแจกจาย “ถุงของขวัญพระราชทาน” ซ่ึงประกอบดวยส่ิงจาํเปน
สําหรับการดํารงชีพประจําวนั ใหแกราษฎรในทองที่ที่หนวยทหารและตํารวจปฎิบัติหนาที่
รับผิดชอบพื้นที่อยู ( กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๓๐ น.๗๙ ) 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกดิขึ้นสืบเนื่องมาจากการเสดจ็เยี่ยมราษฎรของ 
พระบาทสม เด็จพระเจาอยูหัวในตางจังหวัดทัว่ประเทศ มีมากมายเปนจํานวนพนัๆ นั้น พอที่จะ
ยืนยนัไดวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดทรงพยายามยิ่งทีจ่ะทรงมีสวนรวมสรางสรรคใหเกิด 
“ความพอกินพออยู” ตลอดจนถึงขั้น “การกินดีอยูด”ี ของประชาชนโดยเฉพาะในหมูชาวชนบทซึง่
มีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดอยกวาชาวกรุงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพบปะกับ
พสกนิกรชาวชนบทของพระองค  “ไดอยางสนิทพระทัย” ไมเคยทรงนึกรังเกยีจหรือตะขิดตะขวง
ในพระทยัวา คนเหลานั้นเปนคนยากจน เปนคนตางจังหวัด หรือเปนคนมีโรคภัย เปนคนรางกายไม
สะอาด”๗ 



ไมแตเฉพาะชาวตางจังหวดัเทานั้นที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ แมแตชาว
กรุงเทพมหานครเองเมื่อตองประสบปญญาความเดือดรอนในเรื่องน้ําทวม พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัก็ไดทรงมีสวนรวมในการชวยบาํบัดทุกขบํารุงสุขใหเชนเดียวกับที่พระองคไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ เกื้อกูลชาวตางจังหวดั สาระสําคัญของพระราชดาํริในเรื่องการปองกันน้ําทวม
กรุงเทพมหานครนั้น จักไดเสนอในอีกหัวขอหนึ่งขางลางนี้ 

โดยสรปุ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงเปนพระมหากษัตริย “ที่ยิ่งกวา
พระมหากษัตริย”ของประชาชนคนไทยทกุกลุมทุกอาชพีทุกศาสนาทกุพื้นที่ในประเทศและทุก
ฐานะในสังคม พระองคทรงบําบัดทุกขบาํรุงสุขใหแกประชาชนตามลกัษณะของปญหาและระดับ
ของความเดือดรอน ทรงเปรียบเสมือน “พอใหญ” ที่เปยมลนดวยความสํานกึในหนาทีแ่ละ
เพรียบพรอม ดวยความเปนธรรมในการปฎิบัติหนาที่นั้น ดังที่ปรากฏเปนนัยจากพระราชนิพนธ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้ 

 

    “พระบารมีแผปกปอง นคร 
    เหลาพสกนิกร  อุนเกลา 
    ดังชนกอาทร  รักษบุตร 
    ดังครอบครัวอยูเหยา พอคุมสุขเกษม” 
 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงทุมเทพระวรกายและพระปรีชาญาณ ใหแกการแกปญหา
ความเดือด เดรอนของชาวชนบทในตางจังหวดัเปนสวนใหญ เนื่องจากคนกลุมนีเ้ปนประชาชน
สวนใหญของประเทศ ความเดือดรอนชองชาวชนบทเปนความเดือดรอนที่ตองการความเอาใจใส
เปนพิเศษ ยิ่งกวาของประชาชนกลุมอื่นๆ การที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหมกีารบําบัดทุกขบาํรุงสุขชาวชนบท ไดเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาชนบทไทย ยังผลให
ประชาชนในพื้นที่เหลานีไ้ดมีโอกาสมากขึ้นในการมีคณุภาพชวีิตทีด่ ี โดยสามารถพัฒนาจากสภาพ
ที่เกือบอาปากลืมตาไมไดไปสูระดับพออยูพอกิน แลวขยบัตอไปยังระดบัอยูดีกนิดีตามลําดับ พรอม
ดวยพลานามัยที่ดีขึ้นจากการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน และความรูที่เปนประโยชนในการครอง
ชีวิตจากการพฒันาการศึกษาในรูปแบบตางๆ 

  
การที่ทรงทุมเทพระวรกายและพระปรีชาสามารถเพื่อการปฏิบัติภารกิจในดานนี้ของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัเปนเวลาสวนใหญของการทรงเปนพระเจาแผนดนิไทย ทําใหพระองค
ทรงไดรับการยกยองวาเปน “พระมหากษัตริยนกัพัฒนาชนบท”  และทรงไดรับเหรียญทองสดดุี 
(“The Gold Medal Award” )จากสถาบันเอไอที (Asian lnstitute of Technology ) เปนพระองคแรก
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐  

 



มิเพียงแตเทานั้น แมในยามที่ประเทศอยูในภาวะวิกฤติที่ขาดคณะรัฐบาลที่จะบริหาร
บานเมืองในชวง ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัก็ไดทรงปฏิบัติภารกิจใน
ตําแหนงมหากษัตริยในฐานะผูนําประเทศ ดวยพระสติที่สุขุมคัมภีรภาพ โดยทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทาน นายกรัฐมนตรี ( ฯพณฯ ทานสัญญา ธรรมศักดิ์ ) ใหแกประชาชนชาวไทย
พรอมกับทรงขอใหประชาชนชาวไทยใหอยูในภาวะสงบ และใหชวยกันฟนฟสูถานการณของ
ประเทศใหคืนสูภาวะปกติ ดวยพระบารมแีละดวยพระราชวินิจฉยัที่เดด็ขาดและฉับไวประเทศไทย
ก็สามารถรอดพนจากภัยพิบตัิที่อาจบังเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว 

 
พระราชจริยวตัรและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดทรงปฏิบัติ

พระองคในลักษณะที่ไดเสนอเปนตัวอยางเพียงบางสวนนั้น สะทอนถึงแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัที่วา สถาบันพระมหากษัตริยอยูทีจุ่ดลางสุดของประมิดที่คว่ําหวัลง 
และทําหนาทีบ่ริการความตองการของประชาชนที่อยูขางบนของประมิดดังกลาว ๘ 

 

๓. พระเจาอยูหัวกับแนวการทํางานที่ไดผล 
การทําหนาทีใ่หครบถวนตามความคาดหมายนั้น เปนองคประกอบที่สําคัญก็จริงอยู แต

ความสําเร็จทีพ่ึ่งเกิดขึ้นจากการทําหนาทีน่ั้น จะเกีย่วพันกับการมแีนวการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
การมีแนวการทํางานที่ประสบความสําเร็จนี้จัดเปนคุณสมบัติที่สําคัญเชนกันสําหรับปจเจกบุคคลที่
จะจดัไดวาเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคณุภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงย้ําถึงความสําคัญ
ของคุณสมบัตปิระการนี้ และไดทรงชีแ้นะรายละเอียดของกระบวนการทํางานทีน่ําความสัมฤทธิ์
ผลมาสูผูทําในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองค ดังทีไ่ดอรรถาธิบายและแสดงให
ประจักษชัดแลวในบทตนๆ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดทรงปฏิบัติพระองคตามแนวการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลาในการดําเนินงานในหลายๆดาน โดยเฉพาะในดานการพัฒนา
ชนบทของประเทศ 

 
พระราชจริวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัในสวนที่เกี่ยวกับแนวคิดในการ

ปฏิบัติงานที่ไดผลสําเร็จนั้น ปรากฏลักษณะที่สอดคลองและเปนไปตามที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัไดทรงพระกรณุาพระราชทานรายละเอียดในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสที่ได
นําเสนอแลวขางตน บทพระราชทานสัมภาษณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ที่ออกอากาศใน “รายการพูดจาประสาชาง” อันเปนรายการของสถานีวิทยุจฬุาฯ ไดมี
รายละเอียดบางสวนที่ยนืยันขอสรุปขางตน จึงใครขออญัเชิญมา ณ ทีน่ี้ ดังนี้ (คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๐ น. ๙- ๑๒) 

 



  “งานหลักของพระบาทพระเจาอยูหวัที่ทรงกระทําอยูในเวลานี้คือ  
 การพัฒนา 

 บานเมืองใหเจริญเทาที่จะทําไดการพัฒนานั้นไมใชวาทานจะเขาไป
ในหมูบานแลวก็โปรดเกลาฯวาควรทําโนนทํานี่ไปโดยที่ไป
เหมือนกับกับคนตาบอดนั้นเปนไปไมได ทานจะตองรูเสียกอนวา
พื้นที่นั้นในดานภูมิศาสตรเปนอยางไร มีปจจัยในดานตางๆ 
อยางไรบาง ความสูง ความต่ํา ทานตองรูใหไดหมดทัว่ไป รูสึกวา
ทานจะทรงทราบเรื่องของประเทศไทยทั้งประเทศเปนอยางดี การที่
ทรงทําไดอยางนั้นเพราะเสด็จไปดวยพระองคเอง การที่เสด็จไป
ดวย พระองคเองนั้นทรงถือวาเปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะฉะนัน้
เวลาเสด็จไปทีไ่หน จะตองขบัรถดวยพระองคเอง หรือวาที่พอเดนิ
ไดก็เดินดวยพระองคเอง ทานบอกวาไดมีความรูสึกตอพื้นที่นัน้ 
เวลาเดินทางไปดวยพาหนะอื่น เชน เฮลิคอปเตอร ทานก็ถือโอกาส
เปนการตรวจสอบและแกไขแผนที่ไปในตัวทานจะกริว้พวกเรา
อยางมาก พอไปๆก็นอนหลับทานบอกวาการขึ้นเฮลิคอปเตอรนั้น
ถือเปนสิทธิพิเศษ และใชเครื่องราชการใชน้ํามันราชการ ก็ควรจะ
ทําประโยชนใหราชการใหสมบูรณ ไมใชวาขึ้นไปฟงเสียงบรื้อๆ 
๒-๓ นาที ก็หลับ ปรากฏวา ทานก็ดูอยูองคเดียวคือ เทียบแผนที่กับ
ภูมิประเทศ นอกจากแผนที่แลวอุปกรณสําคัญอีกอยางที่ทรงใชคือ 
ภาพถายทางอากาศ แผนที่กวาจะพิมพขึ้นไดแตละระวาง ก็กิน
เวลานาน บางครั้งภูมิประเทศก็เปลี่ยนไปแลวเนื่องจากคนยายถิ่นที่
อยูบาง มีการทําอางเก็บน้ําเหมือนฝายเปลี่ยนทางเดินของน้ํา เปลี่ยน
รูปรางภูมิประเทศไป แผนที่ก็เปนอยางเดมิ การที่ทานใชภาพถาย
ทางอากาศ ทานเริ่มใชเมื่อไรก็ไมทราบ เทาที่จําไดกเ็มื่อยงัเล็กๆ อยู 
เคยทรงเรียกมาใชเรียงรูปถายของโครงการอะไรอยางหนึ่งซึ่งจําได
วาพอเรียงไปไดคร่ึงเดียวก็ทลูลาออกไปวิ่งเลนเลยไมไดความรูใน
ดานนี้ไป ภาพถายที่ทรงใชนั้น ก็โปรดเกลาฯใหกรมแผนที่ทหาร
และกรมลาดตะเวนทางอากาศของทหารอากาศจัดทําเทาที่จําเปน 
แลวทอดพระเนตรจากภาพถายนั้น โดยท่ีไมตองอาศัยการดูภาพคู
อยางที่พวกเราตองดูกัน ดูภาพเดียวแลวก็เอามาลงในแผนที่ได แต
บางครั้งทานกบ็นเรื่องการใชภาพโมเสควา มีปรากฏวาบานหลัง
เดียวตอไปตอมากลายเปนบานสองหลังไปได สําหรับรูปถายก็



ไมไดใชเฉพาะภาพถายที่ทางราชการทํามา เวลาเสด็จไปใหน ทาน
ก็ใชกลองถายภาพสวนพระองคซ่ึงมีทั้งกลองปญญาดีและกลอง
ปญญาออนที่ติดพระองคอยูตลอดเวลาถายภาพไว อยางเวลาทํา
เขื่อนอะไรเสรจ็ ทานก็ถายรูปเขือ่นรวมทั้งมีภาพนายชาง
ผูรับผิดชอบโครงการยืนคูกบัเขื่อน ทานกบ็อกเก็บไวแคตตาล็อก ก็
ถายภาพภูมิประเทศตางๆ เวลาขึ้นเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร ทาน
ก็จะถายภาพลงมา แลวบางครั้งเอาภาพถายเปนชุด คือหลายๆภาพ
ตอกัน เอาตัดแลวมาตดิสกอตธเทปติดกาวเขาดวยกนั ก็เปน
ภาพถายทางอากาศที่พอใชไดที่เดียวในการวางแผนโครงการ
พัฒนาอยางคราวๆ พูดถึงเรื่องแผนที่และภาพถายทางอากาศแลวคง
ตองแถมอีกหนึ่งเรื่องคือ เร่ืองการใชภาพถายดาวเทียมอตุุนิยม งาน
นี้เปนงานที่สนพระทัยอยูมากเพราะวาการวางแผนในดาน
การเกษตรพกักอนนี้นานมาแลว กท็รงชวยอยูในเรื่องการทํา
ฝนเทียม การจะชวยวางแผนในดานเกษตรหรือทําฝนเทียมไดก็ตอง
มีความรูในเรือ่งลมเรื่องฝน เร่ืองของอุตุนิยม เทาที่จําไดเหน็ทุกๆ
วัน ตั้งแตเวลาเปน ๑๒-๒๐ ปมาแลวจนกระทั้งถึงทุกวันนี้ทางกรม
อุตุนิยมจะสงแผนที่พยากรณอากาศมาทูลเกลาฯถวายทกุวัน ใน
ระยะหลังเมื่อมีภาพถายดาวเทียมอุตุนิยม เขาก็สงมาถาวยเพื่อ
ประกอบพระราชดําริดวย เมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณอากาศ
กับภาพถายดาวเทียมแลวทกุวันบางทีทานก็จดหรือ พลอต ไววา 
พายุช่ือตางๆ ตอนนี้ถึงไหนจะมีผลอยางไร ก็ไปมีผลตอการ
ตัดสินใจในเรือ่งการพัฒนาแหลงน้ําและพัฒนาทางดานการเกษตร
ดวยเมื่อปที่แลวเกดิปญหาใหญของชาวกรุงเทพฯ คือ เร่ืองน้ําทวม 
ซ่ึงคนคงจะไดผานประสบการณนี้มาดวยกนัทั้งนั้น สําหรับงานนี้
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงเห็นวาผูคนเดือดรอนกัน จาก
การที่ทอดพระเนตรแผนที่อยูเสมอก็คิดวาทานอาจมีทางอะไรที่จะ
ชวยบรรเทาหรือแกไขขอเสียหายในบางสวนได เทาที่เห็นวธีิ
ปฏิบัติงานของทานตั้งแตกอนน้ําทวมใหญ เมื่อปที่แลว ที่ทานวาง
แนวพระราชดาํริมาตั้งแตตอนน้ําทวมครั้งกอน หรือตอนน้ําเออๆ 
ปร่ิมจําไมไดแลว เร่ิมตนทานไปคนแผนที่กรุงเทพฯตั้งแตสมัย
โบราณ เอาที่โบราณที่สุดเทาที่จะโบราณได แลวก็เอามาเรียงตอกัน
ตั้งแตสมัยเกาที่สุดถึงสมัยใหมมาดวูาในสมัยเร่ิมตนนัน้มีน้ําที่เขา-



ออกกรุงเทพฯเทาไร แลวก็ภูมิประเทศเปนอยางไร การตั้งถิ่น
บานเรือนเปนอยางไร ทานกด็ูประกอบกบัภาพถายทางอากาศตั้งแต
สมัยเกาที่สุดเทาที่จะหามาได แลวก็ศกึษาขอมูลพวกนั้นมาพอจะถึง
วิกฤตการณน้าํทวมครั้งสุดทาย  ทานก็ออกไปเองในหลายทองที ่
แตวาตอนที่ออกไปไมไดตามเสด็จสักครั้งเลยเลารายละเอียดมาก
นักไมได มีที่ทานเสด็จออกไปแลวตามเส็ดจไมทันเลยตามไปที
หลังก็หาไมเจอ เพราะตวัเองไปติดในน้ําจาํนวนมหาศาล เลยตอง
บายหนากลับบาน แตที่ฟงทานเลาไปครั้งใดก็เอาเจาหนาที่หลายๆ
ฝายไปดวย ทัง้ชลประทาน กทม. และอืน่ๆที่เกี่ยวของ ทานก็ดวูา
บริเวณหนึ่งๆ ทานก็เทียบกับเวลาพัฒนาชนบท น้ําตองดูเปนลุมๆ 
อันนี้ก็ดเูปนลุมๆ เหมือนกันวาเขตนี้น้ําเขาน้ําออกและธรรมชาติ
ของทองที่นี้เปนอยางไร แลวก็อีกอยางหนึ่ง ลักษณะของพื้นที่
ลักษณะปญหาตางกัน ถาเรามองดูอยางผิวเผินจะเหน็วาปญหา
เหมือนกนัคือน้ําทวมเหมือนกัน แตทานก็แยกเปนพืน้ที่วา แตละ
ทองที่นั้นจริงๆ แลวเมื่อดูลึกซึ้งแลวตางกนัหมด ทานกด็ูปจจยัที่ทํา
ใหเกิดน้ําทวมๆ อยางและในเวลาเดยีวกันการสํารวจนั้นทานใชคน
ทุกคนที่ทานรูจัก แมจะเปนคนธรรมดาไมไชวิศวกรหรือคนที่
ปฏิบัติหนาที่บางอยางที่ไมนาเกี่ยวกับงานวศิวะเลย เชนตํารวจ 
ทานก็ใชใหรายงานระดับน้ําใหไปวัดรายงานมา อยางเชนเพื่อน
ทานที่อยูในทีน่้ําทวม  ทานก็ใชใหคนนัน้เปนคนวัดระดับน้ํา เลย
บังคับวาคนนัน้ตองวัดน้ําทีบ่านของตนทกุๆวัน แลวมากราบบังคม
ทูลใหทรงทราบ หรือบางคนทานไมรูจกัทานก็ตั้งคนที่ทานรูจัก
เปนศูนยกลางใหไปถามเพื่อนของตัวใหรายงานจดระดับน้ําในที่
เดียวกัน เชา-เย็นทุกวันเอามาประกอบพระราชดําริดวย  เวลาทาน
ไปเองก็ไปชแีจงวาระบบนี้จะแกไดยังไง อีกทองที่จะทาํยังไง จน
กระทั้งทีหลังนี่ทานรูจักกรุงเทพฯ ขึ้นอกีมาก และเขาใจระบบ
คลองแตละสายวา คลองนีม้ีลักษณะน้ําขึน้น้ําลงยังไง อาการของ
มันเวลามันอาละวาดทําความเดือนรอนมนัทําอยางไร  มีขอขัดของ
อะไร แมแตคลองบางแหง บางแหงไมเปนคลองเปนที่อาศัยระบาย
น้ําไดก็มีคนเอากลวยไปปลูกเต็มหมด ทานก็ไปพดูกบัเขาดีๆวา 
กลวยเปนของใคร คนก็มาบอกเปนของเขาทานก็ถามดีๆวา”หวง
ไหม”เขาก็กราบบังคมทูลวา “ก็ไมหวง” ทานบอกวา  “ก็ไมหวง” 



ก็แปลวา “หวงนิดหนอย” แตวาก็คงจะเกรงทาน ทานกบ็อกวาทาน
ไมอยากรังแกเขาหรอก แตวาอันนี้เหน็วา ถาก็ไมหวงก็ขออนุญาต
เอาออก ก็คอยๆ พูดเจรจาไป อยางบางอันทานกใ็หแนวความคดิ
เจาหนาทีก่็ไปจัดการตอ ทานเองหรือคนที่ทานรูจัก รูจักใครที่
พอจะทํางานดานการใหขอมลูทานไดทานก็เอาทั้งนั้น แนวคิดของ
ทานก็คือรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาทําระบบขอมูล โดยไมมองขาง
เดียว เชน มองในดานวิศวกรรมทางดานน้ําอยางเดยีว ส่ิงที่ทําให
เกิดน้ําทวมนัน้มีหลายๆปจจัย ตั้งแตอุตุนยิมที่กลาวมา ระบบน้ําจาก
ทางเหนือประเทศไทย น้ําจากทะเล ทานถามทั้งฝายอทุกศาสตร 
ฝายอุตุนยิม ชลประทาน ฝายการไฟฟาเยอะแยะไปหมด แลวเอามา
รวมเปนขอมูล 

  
ม.ล.ทวีสันต ลดาวัลย ราชเลขาธิการในพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในปฐกถา

พิเศษที่จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวนัที ่ ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ ไดบรรยายตอนหนึ่งวา (จฬุา
สัมพันธ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๙ น.๔ ) 

“พระองคมักจะทรงริเร่ิมสิ่งใหมๆในการแกปญหา โดยทรงใชพระ
ราชทรัพยสวนพระองคในการศึกษาคนควาทดลอง จนแนพระทัย
วา จะเปนประโยชนอยางแทจริงแลว จึงจะพระราชทานไปปฏิบัติ
ตอไป เปนในลักษณะเริ่มงานใหรัฐกอน โดยทรงจัดทําโครงการ
ทดลองตางๆ ขึ้นในสวนจิตรลดา ซ่ึงมีน้ํา โครงการเกษตรกรรม มี
แปลงยางนา นาขาวทดลอง บอเล้ียงปลานลิ และลาสุด คอืโครงการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เชลลพืช ซ่ึงเปนวิวฒันาการสมัยใหมในการเพาะ
พืชที่ไมสามารถเพาะดวยวธีิติดตาตอนกิ่งไดแลว” 
 

แนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเกี่ยวกับสภาพการบุกรุกปาสงวนที่
เสี่อมโทรมเพื่อใชประโยชนทํากินของราษฎร มีลักษณะที่สะทอนถึงความเขาใจที่แยบคายในความ
ละเอียดออนของสภาพปญหาของพระองค กลาวคือ การบุกรุกปาสงวนที่ชาวบานไมเคยรูจักมา
กอนวาเปนปาสงวน ยอมตองไดรับการพิจารณาในลักษณะที่แตกตางไปจากกรณบีุกรุกปาสงวน
อยางจงใจ การจะถือวารัฐบาลไดประกาศเปนกฎหมายแลว และชาวบานตองรูกฎหมายนั้นไมนาจะ
เปนแนวปฏิบตัิที่ถูกตอง เพราะไมมีใครนําการออกกฎหมายดังกลาวไปบอกประชาชนเมื่อเกดิการ
บุกรุกจับจองปาสงวนโดยราษฎรผูยากไรก็เพื่อจะมีที่ดนิสักผืนสําหรับทาํกินแลว รัฐก็นาดําเนินการ
เพื่อใหเกิดความถูกตองตามกฎหมายดวยการใหกรรมสิทธิ์แกชาวบานที่บุกรุก การใหกรรม กรสิทธิ์



นี้เปนการย้ําการใหสิทธิทํากนิไมใชสิทธิของการเปนเจาของพื้นที่ (ซ่ึงเปนของสาธารณะของรัฐอยู
แลว ) สิทธิในลักษณะหลงัจะจูงใจใหมกีารบุกรุกพื้นที่ปาสงวนอื่นๆ เพื่อนําไปสูการเปนเจาของ
ที่ดินที่ไมใชเปนของตนโดยชอบธรรมมากอนอีก อันเปนพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาและสมควร
หยุดยั้ง  สิทธิในลักษณะแรกนั้นจะนําไปสูพฤติกรรมอีกแบบหนึ่ง นั้นคือความพยาบาลที่จะใช
ประโยชนจากที่ดินผืนนั้นแทนการมองหาพื้นที่ปาสงวนเพื่อบุกรุกจับจองอีก เวนเสียแตวาการบกุ
รุกจับจองปาสงวนครั้งแรกนัน้ไมไดมเีจตนาเพื่อไดพืน้ทีท่ํากินอยางแทจริงตามที่อาง แนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูในเรื่องนี้นําไปสูแนวปฏิบตัิของรัฐที่ให “ใบสัญญา
รับรองสิทธิทํากิน (สทก.)” แบบเปนมรดกตกทอดแกทายาทใหสามารถทํากินไดตลอดไป แก
ราษฎรที่บุกรุกจับจองปาสงวนที่เสี่อมโทรมแลว แทนการออกโฉนด  ซ่ึงสามารถนําไปซื้อขาย
เปลี่ยนมือได 

 
ที่จะนําเสนอในรายละเอยีดตอไปนี้เปนกรณีศึกษาบางกรณีเทานั้น แตก็เปนการ

วิเคราะหแบบเปนระบบสําหรับเรื่องนั้นๆ และในภาพรวมดวย เพื่อแสดงลักษณะของหลักการและ
แนวการดําเนนิงานที่ไดผลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อันเปนแกนเรื่อง (theme) ของหวัขอที่ 
๓ ซ่ึงกําลังเสนออยูนี ้

 
น้ําเปนทรัพยากรที่สําคัญในชีวิตของคน และมีความสําคัญเปนพิเศษในประเทศที่

ประชาชนสวนใหญมีอาชีพทางดานเกษตรกรรม ความมากไปหรือนอยไปของน้าํเปนปจจยัสําคัญ
ประการหนึ่งในการกําหนดผลผลิตทางเกษตรกรรมและสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและ
หมูบาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดทรงตระหนกัถึงความสําคัญของน้ําในบรบิทของประเทศ
เปนอยางดี  ซ่ึงปรากฎในพระราชดํารัสตอไปนี้ (คณะวิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๒๕๓๐ น. ๔๖) 

 
“น้ําเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในงานเกษตรกรรม แมดินจะไมดีบางหรือมีอุปสรรคทางดาน 
อ่ืนๆ ถาแกปญหาในเรื่องแหลงน้ําที่ใชในการเพาะปลูกไดแลว 
เร่ืองอื่นๆ ก็จะพลอยดีขึ้นตามมา” 
เพราะความสําคัญของน้ําดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัจึงไดทรงใหความสน

พระทัยในการพัฒนาแหลงน้าํเพื่อประโยชนในดานเกษตรกรรมและดานอื่นๆ ตั้งแตระยะแรกๆ ที่
พระองคไดทรงเสด็จเยีย่มราษฎรในจังหวดัตางๆ ของประเทศไทยจวบจนทุกวันนี ้การพัฒนาแหลง
น้ําที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัใหความสนพระทัยประกอบดวย 

๑.  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเพราะปลูก  และอุปโภคบริโภค 
๒. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการรักษาตนน้ําลําธาร 



๓. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา 
๔. การระบายน้ําออกจากพืน้ทีลุ่ม และ 
๕. การบรรเทาอุทกภยั 
ความสนพระทัยเปนอยางมากในเรื่องการพัฒนาแหลงน้าํดวยพระฉันทะและเมตตาที่

จะเกื้อกูลชวยเหลือราษฎรในชนบทนี้เอง ทําใหพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงมีพระปรชีา
สามารถเปนอยางยิ่ง ยากที่จะหาผูใดเสมอเหมือนในเรื่องนี้ นอกจากพระองคจะทรงมคีวามเขาใจใน
ลักษณะของระบบสงน้ําและระบบระบายน้ําและประเภทของเขื่อนและทํานบน้ําสําหรับจุดมุงหมาย
ตางๆ แลว พระองคยังทรงมีระบบการพฒันาและการกาํหนดวาสมควรจะมกีารพัฒนาแหลงน้ํา ณ 
จุดหนึ่งๆหรือไม จะพัฒนาในลักษณะใด ทั้งในแงของประเภทและขนาดเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด ตรงตามจุดมุงหมายของการพัฒนาแหลงน้ํา ณ จดุนั้นๆ 

 
ระบบพระราชวินิจฉยัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัในการกําหนดโครงการพัฒนา

แหลงน้ํา ประกอบดวยการทรงพิจารณาประเด็นตางๆ ดังนี้ (กปร. ๒๕๓๐ น. ๘๐-๘๒ ) 
(๑) “ความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ” 
(๒) “ความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพแหลงน้ํา” 
(๓) “ความเหมาะสมในดานเศรษฐกิจและสังคม” 
 
กอนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัจะทรงมีพระราชวินจิฉัยเกีย่วกับความเหมาะสม

ในดานตางๆ ทั้งสามดานขางตน พระองคจะทรงรวบรวมขอมูลอยางละเอียด ทั้งดานราษฎรผูที่จะ
ไดรับประโยชนจากการพัฒนาแหลงน้ํา จากเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติราชการอยูในพืน้ที ่ จากผูเชี่ยวชาญ
ที่มาจากหนวยราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ และจากการศกึษาและสังเกตวิเคราะหของพระองคเอง ซ่ึง
ทรงมีความเชีย่วชาญเปนพิเศษในเรื่องการพัฒนาแหลงน้ําอยูแลวอาท ิ

ในดานความเหมาะสมเชิงภมูิประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัจะทรงศึกษา
วิเคราะหจากแผนที่ ภาพถายทางอากาศ (หากมี) ลักษณะของการขาดแคลนน้ําจากขอเท็จจริงและ
จากคําบอกเลาของราษฎร และขอคิดเหน็ของฝายตางๆ ที่ตามเสด็จพระราชดําเนนิ แลวจึงทรงมี
พระราชดํารัสถึงลูทางของการพัฒนา รูปแบบของการกอสราง ขนาดของโครงการ 

 
ในดานความเหมาะสมเชิงสภาพแหลงน้ํา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัจะทรง

ประมวลขอมลูเกี่ยวกับสภาพของลําหวยที่ๆ จะมีการพจิารณาสรางเขื่อนเก็บกกัน้ําหรือฝาย ปริมาณ
และระดับน้ํา และลักษณะการไหลของน้ํา ซ่ึงไดจากการศึกษาคํานวณและการเสดจ็ทอดพระเนตร
สถานที่ดวยพระองคเอง 

 



ในดานความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจและสังคม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัจะทรง
วิเคราะหความคุมคาของโครงการ โดยเปรยีบเทียบคาลงทุนและประโยชนที่ราษฎรในทองถ่ินจะพงึ
ไดรับ เพื่อจะมีพระราชวินจิฉัยวาสมควรดาํเนินการหรือไม๙ ในกรณทีี่พระองคไดทรงสรุปแลววา 
การพัฒนาที่จะดําเนินการนัน้จะเสยีคาใชจายมากจนลดความคุมคาของโครงการ พระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหวัก็จะทรงมีพระราชดําริใหชะลอการพัฒนาดังกลาวหรือใหสวนราชการที่เกี่ยวของ
ศึกษารายละเอยีดเพิ่มเติมสําหรับโครงการพัฒนานั้น นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวักย็ัง
ทรงพิจารณาถงึความพรอมของราษฎรในพืน้ที่ที่จะมกีารพัฒนาแหลงน้าํ ในแงทีว่า ราษฎรทุกฝาย
ท้ังที่ไดประโยชนจากโครงการพัฒนา และที่จะตองเสยีสละที่ดินเพือ่ใหมีการกอสรางหรือที่ตอง
โยกยายบานเรอืนเนื่องจากน้าํทวมในทีด่ินเดิมหรือจากสาเหตุอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง จะตองไดรับการ
จัดการใหเปนที่เรียบรอยเสียกอน “ ถามีปญหาใดๆ เกดิขึ้น พระองคก็ทรงเห็นชอบที่จะใหชะลอ
หรืองดโครงการนั้นไวกอน จนกวาประชาชนจะตกลงกันไดเรีบยรอย ”   (สุเมธ ตันติเวชกุล 
๒๕๒๙ น. ๘๗ ) 

 
การทรงวินิจฉยัอยางเปนระบบเชนนี้ ทําใหการพัฒนาแหลงน้ําซึ่งเมื่อเกิดขึ้นจริงแลวก็

จะบรรลุจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไวอยางไดผล นอกจากนี้แลว การที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงย้ําประเดน็ความพรอมของราษฎรที่มีสวนเกีย่วของทั้งเชิงบวกและเชิงลบกับการพัฒนาแหลง
น้ํายังเปนการสนอง “พระบรมราโชบาย ที่มุงหวังใหราษฎรมีสวนรวมกับรัฐบาล และชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน ภายในสังคมของตนเอง และมีความหวงแหนที่จะตองดแูลบํารุงรักษาสิ่งกอสรางนั้น
ตอไปดวย ”  (กปร. ๒๕๓๐ น. ๘๒ ) สาระของพระบรมราโชบายนี้จดัเปนแงมุมหนึ่งของหลักคดิ
และปรัชญาการทํางานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทและพระ
ราชดํารัสที่ไดนําเสนอแลวขางตน 

 
โครงการฝนหลวงจัดเปนโครงการหนึ่งที่สะทอนถึงพระปรีชาญาณของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยู หวัในพระราชวนิิจฉัยประเด็นปญหาและแนวทางการแกปญหานั้นๆ อีก
ทั้งยังเปนโครงการที่แสดงใหเห็นถึงความจริงจังตลอดจนความพากเพยีรของพระองคที่จะทรง
ศกึษาคนควาเปนเวลานานจนกวาจะไดมาซึ่งคําตอบสําหรับเรื่องนั้น และที่จะทําใหส่ิงที่ไดคนพบ
แลวมีความสมบูรณยิ่งๆขึ้น 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดตระหนักถึงสภาพปญหาของเกษตรกรไทยที่ตอง
พึ่งน้ําฝนเปนปจจัยหลักในการทํานา และหากปจจยัหลักนี้เกิดมีอันขาดหายไปหรอืมีนอยกวาระดับ
ที่ควรจะเปน      ปญหาการเพาะปลูกไมไดผลเปนผลลัพธที่ตามมา พระองคก็ทรงมีพระราชดําริที่
จะชวยเหลือชาวนาไทยตั้งแตป พ.ศ.๒๔๙๙ โดยไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทําการคนควา
วิธีการทําฝนเทียม อันเปนชวงเวลาที่วิธีการทําฝนเทียมยังไมไดรับความสนใจมากนักในโลก 



พระองคทรงเชื่อวาหากมกีารพัฒนาถึงขีดใชงานไดแลวนอกจากจะสามารถใชเปนเครื่องมือบรรเทา
ภาวะแหงแลงแลว ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการเพิ่มปริมาณน้ําใหอยูในระดับที่ตองการใน
แหลงเก็บน้ําตางๆ แมวาภารกิจการวิจัยคนควาหลักจะเปนของ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกลุ  หัวหนาคณะ
ปฏิบัติการทดลองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ก็ตาม แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัก็ไดทรง
สนพระทัยตดิตามผลการวิจยัอยางใกลชิด อีกทั้งไดทรงคนควาหาความรูในดานนี้จากเอกสาร
วิชาการและจากรายงานการทดลองในตางประเทศและจากคนไทยผูทรงคุณวุฒิทางดานอุตุนยิม 
และโปรดเกลาฯ พระราชทานเอกสารเกีย่วกับการวจิัยการทําฝนเทียมของตางประเทศ พรอมทัง้
พระราชทานกาํลังใจใหแกคณะผูวจิัยอยางสม่ําเสมอ 

 
ไดมีการนําผลของการทดลองคนควาไปลองปฏิบัติในภาคสนามเปนครั้งแรกใน

ระหวางวันที ่๑๘-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ณ บริเวณอุทยานแหงชาตเิขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา และอกีเพยีงไมถึงเดือนตอมาในชวงวันที ่๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๒ กไ็ดมีการทดลอง
ทําฝนเทียมในภาคสนามเปนครั้งที่สอง ที่พื้นที่ศูนยโครงการพัฒนาชนบทไทย-อิสราเอล อําเภอ
ชะอํา และศูนยโครงการพัฒนาหมูบานเขาเตา อําเภอหวัหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ การปฏิบัติการ
ทําฝนเทียมกด็าํเนินมาเรื่อยๆ นับตั้งแตป ๒๕๑๒ เปนตนมา มีการปรับปรุงวิธีการทําฝนเทียมที่มี
ประสิทธิผลมากขึ้นๆ และเปนวิธีการที่เหมาะสมกบัสภาพแวดลอมและภูมิประเทศของประเทศ
ไทย 

 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรง “รวมวางแผนและบัญชาการเปนครั้งคราวในการ

ทดลองปฏิบัติการทําฝนเทียมหรือฝนหลวง” “ฝนหลวง” เปนคําที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหใชแทน
คําฝนเทียม ในป พ.ศ. ๒๕๑๗  ลักษณะและรายละเอียดของการปฏิสัมพันธ (interaction) ที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการบัญชาการทําฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแสดงถึงความเชี่ยวชาญ
รอบรูของพระองคในเรื่องนี้อยางไมมีขอสงสัยใดๆ  “ ในการวางแผนทดลองปฏิบัติการแตละครั้ง 
นอกจากขอมูลการรายงานผลปฏิบัติการประจําวันแลว ยังทรงนําขอมูลดานสภาพอากาศ สภาพภูมิ
ประเทศประจําถ่ิน ขอมูลอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งกําหนดเปาหมายหรือผลอยางถ่ีถวน กอนที่จะ
พระราชทานแผนแกคณะปฏิบัติการในเวลา ๑.๐๐ น. หรือ ๒.๐๐ น.เพื่อปฏิบัติการในตอนเชาของ
แตละวัน (กปร. ๒๕๓๐ น.๑๕)  โดยอาศัยการการศึกษาคนควาเรื่องการทําฝนหลวงมาตลอดและ
ดวยพระปรีชาญาณของพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกําหนดชื่อของขั้นตอนใน
กระบวนการปฏิบัติการทําฝนหลวงที่สามารถสื่อสาระแทของขั้นตอนนั้นๆ พรอมๆกับเอื้อใหเกิด
ความเขาใจและความกระจางแจงอยางรวดเร็ว ในลักษณะดังนี้ : ขั้น  “กอกวน” ขั้น “เล้ียงใหอวน” 
และขั้น “โจมตี” 

 



แมวาจะทรงประสบความสําเร็จในการสรางฝนหลวงไดตามพระราชประสงคแลวก็
ตาม แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ยังทรงสนพระทัยที่จะใฝศึกษาคนควาเพื่อพัฒนากรรมวิธี
และเทคนิคใหมๆ ในการทําฝนหลวงตอไป และไดทรงจัดตั้ง  “ศูนยอํานวยการฝนหลวงพิเศษ”  ขึ้น
ในพระราชวังสวนจิตรลดา ศูนยดังกลาวจึงเปนแหลงวิทยาการและพัฒนาการความรูดานการทําฝน
หลวง พรอมที่จะใหคําแนะนําปละฝกฝนนักวิชาการและนักปฏิบัติการในดานนี้  ความสนพระทัย
และการศึกษาคนควาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องนี้ ทําใหเกิดขอเสนอแนวใหมๆอยู
เสมอ  ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการปฏิบัติการทําฝนหลวงครั้งตอๆไป เชน 
“การใชจรวดบรรจุสารเคมียิงเขาไปในกอนเมฆ แทนการใชเครื่องบินโปรยสารเคมีจากยอดเขาเขา
สูกอนเมฆโดยตรง ซ่ึงจะชวยลดอันตราย และคาใชจายลง การทดลองใชสารเคมีชนิดอื่นที่จะ
กระตุนใหฝนตกในสภาพตางๆอยางมีประสิทธิภาพ” (คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ๒๕๓๐ น. ๑๓๖ ) 

 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมิไดมิทรงสนพระทัยแตเพียงใหมีการปฏิบัติการทําฝน

หลวงเทานั้น พระองคยังทรงสนพระทัยในผลลัพธของการปฏิบัติการดังกลาว โดยไดพระราชทาน
พระราชดําริใหมีการประเมินผลดวยวาปฏิบัติการทําฝนหลวงสามารถเพิ่มปริมาณน้ําฝนไดมากนอย
เพียงใด 

 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการศึกษาคนควาและเพื่อรวมพลังการคนควา ซ่ึงจะนําไปสู

การคนพบที่รวดเร็วยิ่งขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงสนับสนุนใหองคการอื่นๆที่มี
ศักยภาพในการคนควาทดลองการทําฝนหลวง ไดรวมมือกันทําการศึกษาวิจัย สนับสนุนการ
ดําเนินงานของสํานักงานปฏิบัติการฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน กองทัพอากาศ และ
กองบินกรมตํารวจ  สนับสนุนดานเครื่องบิน  กองสื่อสาร  กรมตํารวจการ  เปนตน  (คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๐ น. ๑๓๖)  การทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดผลลัพธ
ที่ตองการนี้ ก็เปนแนวปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกลาวถึงเสมอในพระบรม
ราโชวาทและพระราชดําริของพระองค 

 
พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องที่เกี่ยวกับน้ําในแงของการ

พัฒนาใหเกิดประโยชนจากน้ํา และการปองกันไมใหเกิดความเสียหายจากน้ํา จัดเปนแบบฉบับ
(typical) ที่สะทอนถึงถึงหลักคิดและปรัชญาการทํางานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในสวนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาแนวการทํางานที่ไดผล ซ่ึงมีรายละเอียดดังเสนอไวในบทที่ ๓ และบทที่ ๔ 
รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชดําริและแนวพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการ



แกปญหาน้ําทวมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่จะเสนอขางลางนี้ เปนประจักษพยานสําหรับ
ขอสรุปขางตน 

 
เมื่อกรุงเทพมหานครประสบวิกฤติการณน้ําทวมในขั้นรุนแรงมากเปนครั้งแรกใน

ปลายป ๒๕๒๓ อันมีผลทําใหพื้นที่เขตบางกะป (โดยเฉพาะในบริเวณหมูบานเสรีและมหาวิทยาลัย
รามคําแหง) เขตพระโขนง เขตหวยขวาง และบางสวนของเขตบางเขน ไดรับความเสียหายเปนอยาง
มาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหาน้ําทวม
กรุงเทพมหานคร ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหเรงระบายน้ําออกสูทะเล โดยผานแนวคลองทางฝงตะวันออกของชุมขน
กรุงเทพมหานคร 

(๒) ใหมีพื้นที่สีเขียว (green belt) ในกรุงเทพมหานครซึ่งสามารถแปรสภาพที่เปนทาง
ระบายน้ําได 

(๓) สรางระบบปองกันน้ําทวมในเขตชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(๔) สรางสถานีเก็บกักน้ําตามจุดตางๆในกรุงเทพมหานคร 
(๕) ขยายทางน้ําหรือเปดทางน้ําในจุดที่ผานทางหลวงหรือทางรถไฟ 
 
แนวพระราชดําริขางตนนี้ไดรับการพิสูจนในชวงเวลาตอมา เปนมาตรการปองกันน้ํา

ทวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ไดผล และไดรับการสนับสนุนจากวิศวกรที่ปรึกษาจาก
ตางประเทศที่จัดหาโดยองคการรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา) (คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๐ น.๑๖๓)  

 
การที่กรุงเทพมหานครตองเผชิญปญหาน้ําทวมอีคร้ังหนึ่งในปลายป ๒๕๒๕ นั้นเปน

ผลเนื่องมาจากที่ทางราชการเองไมสามารถสนองพระราชดําริไดครบถวนเพราะขาดแคลนในดาน
งบประมาณ  และเมื่อมีปญหาน้ําทวมเกิดขึ้นอีกในปนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ได
พระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมดังนี้ (คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๐ น. 
๑๖๑-๑๖๒ ) 

(๑) ใหขุดลอกคลองแสนแสบ ตั้งแตคลองตัน จรดคลองผดุงกรุงเกษม 
(๒) ใหขุดลอกคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแตปากคลองแสนแสบ จรดสถานีสูบน้ํากรุง

เกษม โดยเฉพาะบริเวณใตสะพานที่ตื้นเขิน 
(๓) ใหปรับปรุงคลองผันน้ําจากคลองแสนแสบ ไปสูอุโมงคระบายน้ําคลองอรชรชอง

โครงการระบายน้ําพระราม ๔ 



(๔) ใหกอสรางอาคารบังคับน้ําจากคลองแสนแสบที่บริเวณขางสะพานรถไฟสาย
มักกะสัน คลองเตย และเชื่อมตอกับอุโมงคระบายน้ําของโครงการระบายน้ําพระราม ๔ 

(๕) ใหพิจารณาขุดลอกคลองกระจะ และคลองตอนเหนือคลองกระจะ เพื่อทําให
ระบบน้ําออกสูทิศตะวันออก และทิศใตไดโดยไมตองระบายน้ําลงสูคลองแสนแสบ 
 

ระบบการปองกันน้ําทวมตามแนวพระราชดําริยังไมสามารถดําเนินการไปได
ครบถวนเมื่อกรุงเทพและปริมณฑลประสบกับภาวะน้ําทวมอีกครั้งหนึ่งในปลายป ๒๕๒๖ ซ่ึงเปน
คร้ังรุนแรงมาก และประมาณการวา เปนผลเสียหายเกือบถึงเจ็ดพันลานบาท รัฐบาทจึงไดส่ังการ
เรงรัดการจัดสรางระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพและปริมณฑลตามแนวพระราชดําริเพื่อปองกัน
ความเสียหายอันเกิดจากน้ําทวม ไดเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา หากปราศจากแนวพระราชดําริใน
เร้ืองนี้ในป ๒๕๒๓ และไดมีการดําเนินงานสนองพระราชดําริไปบางสวนแลว ความเสียหายอัน
เกิดจากน้ําทวมในกรุงเทพและปริมณฑล จะมีมูลคาสูงกวาที่เกิดขึ้นจริงเปนจํานวนมาก 

 
นอกจากระบบปองกันน้ําทวมแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ยังไดพระราชทาน

พระราชดําริในวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ําคลองในกรุงเทพมหานครเพื่อลดระดับความเนาเสียของ
น้ําอีกดวย  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงย้ําวิธีการ “ ควบคุมระดับน้ําในคลองสายหลักให
ถูกตองตามสถานการณขณะนั้นและลักษณะภูมิประเทศโดยในฤดูฝนหรือชวงที่มีน้ํามาก ใหรักษา
ระดับน้ําโดยคํานึงถึงการปองกันน้ําทวม และการบรรเทาอุทกภัยเปนสําคัญสวนในฤดูแลงตั้งแต
เดือนมิถุนายน ( sic พฤศจิกายน ) ถึงเดือนพฤษภาคม ควรจะตองควบคุมระดับน้ําสะอาด และนําน้ํา
จากแมน้ําเจาพระยาหรือทุงดานนอก เขามาถายเทน้ําเสีย โดยพยายามใชหลักการไหลตามธรรมชาติ 
( gravity flow )ใหมากที่สุด เพื่อประหยัดคาใชจายในเรื่องการสูบน้ํา เขาไปในคลองหลักไดแก 
คลองบางเขน คลองสามเสน คลองผดุงกรุงเกษม คลองบางลําภู และคลองหลอด รวมทั้งคลอง
ทางดานเหนือ ไดแก คลองสอง คลองลาดพราวและใหน้ําในคลองไหลไปทางเดียว ไปสูประตูน้ํา
ทางดานใต ทรงกําชับควบคุมการเปดปดประตูระบายน้ําใหถูกจังหวะ เพื่อใหไดผลในการทําความ
สะอาดคลองมากที่สุด และทรงเตือนมิใหระดับน้ําขึ้นสูง จนมีปญหาน้ําลนทวมในพื้นที่ลุมต่ํา” 
(คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๐ น.  ๑๖๔-๑๖๕ ) 

 
แนวพระราชดําริเกี่ยวกับระบบปองกันน้ําทวมและวิธีการรักษาคุณภาพน้ําของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ได เสนอโดยสรุปขางตนนั้น  แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในเรื่องหลักวิทยาการเกี่ยวกับการไหล
ของน้ําและสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพของกรุงเทพและ
ปริมณฑลความรูความเขาใจลักษณะนี้            พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไดมาดวยพระ



อุตสาหะและพระวิริยะ  และความสนพระทัยของพระองค  ดังปรากฎในบทพระราชทานสัมภาษณ
ของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ไดนําเสนอแลวในตอนตนๆของหัวขอเร่ืองนี้ ใน
ขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ยังทรงคํานึงถึงหลักเศรษฐศาสตรในการกําหนดระบบ
ปองกันน้ําทวมและน้ําเนาเสียที่ประหยัดคาใชจาย ซ่ึงพรอมกันๆกันนั้นก็เปนระบบที่หลีกเล่ียงการ
สรางความเดือดรอนแกประชาชนที่อยูในพื้นที่โดยตรงตามหลักสังคม โดยทรงเลือก “ใชแนวถนน
เดิมเปนหลัก” อันเปนแนวที่ไมไดผานเขตชุมชนหรือที่อยูอาศัยหนาแนนของประชาชนในการสราง
คันกั้นน้ําในพื้นที่ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (กปร. ๒๕๓๐น. ๑๗๗) 

  
ความรอบคอบและความถวนทั่วในการวินิจฉัยประเด็นปญหาและแนวทางการแกไข 

เปนคุณสมบัติหนึ่งของแนวการทํางานที่มีประสิทธิผลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับแนว
การทํางานที่มีประสิทธิภาพ ไดเปนอยางดีอีกโครงการหนึ่ง กลาวโดยสรุปคือ การจะทํางานหรือ
การจะแกปญหาอะไรก็ตาม จําตองศึกษาคนควาเพื่อใหเกิดความเขาใจในธรรมชาติของงานของ
ปญหาเสียกอน อันเปนลักษณะของการสั่งสมความรูในเรื่องนั้นๆ เพื่อใหเกิดปญญาความคิด
สําหรับการกําหนดแผนการทํางานและแผนการแกปญหาที่เหมาะสมกับธรรมชาติของปญหา
ดังกลาว “ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนองหลักคิดและ
ปรัชญาดังกลาว 

ศูนยศึกษาการพัฒนาฯในปจจุบัน มีทั้งหมด ๖ ศูนยดวยกัน ดังนี้ 
๑. ศูนยศึกษาการพัฒนา เขาหินซอน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคกลาง (เร่ิม

ธันวาคม ๒๕๒๒) 
๒. ศูนยศึกษาการพัฒนา พิกุลทอง อ.เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส ภาคใต (เร่ิม

มกราคม ๒๕๒๕) 
๓. ศูนยศึกษาการพัฒนา อาวคุงกระเบน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก (เร่ิม

สิงหาคม ๒๕๒๕) 
๔. ศู น ย ศึ ก ษ า ก า รพั ฒน า  ภู พ า น  อ . เ มื อ ง ส ก ลนค ร  จ .สกลนค ร  ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (เร่ิมพฤศจิกายน ๒๕๒๕) 
๕. ศูนยศึกษาการพัฒนา หวยฮองไคร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ภาคเหนือ (เร่ิม

ธันวาคม ๒๕๒๕)และ 
๖. ศูนยศึกษาการพัฒนา หวยทราย อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก (เร่ิมเมษายน 

๒๕๒๖) 
 
                         โดยที่แตละภาคแตละพื้นที่มีประเด็นปญหาและลักษณะของความดอยพัฒนาที่
แตกตางกัน   ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ  ที่จัดตั้งขึ้นในแตละทองถ่ินจึงมุงศึกษา คนควา ทดลอง ใน



ประเด็นปญหาหลักของพื้นที่ที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งขอคิดสรุปในการพัฒนาที่
จะเปนประโยชนที่สูงสุด และสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสภาพปญหาของพื้นที่นั้นๆ 
การศึกษาคนควาและการทดลองที่ดําเนินไปนั้นมุงการประยุกตหลักการและทฤษฏี ในกรอบของ
การปฏิบัติเสมอ และเมื่อพัฒนาการดานความรูในลักษณะนี้เกิดขึ้น ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ก็จะเปน
แหลงความรูที่พรอมจะสาธิตใหราษฏรชาวเกษตรกรที่สนใจในละแวกพื้นที่ที่มีลักษณะปญหา
เหมือนกันหรือใกลเคียงกันเพื่อจักไดนําไปใชประโยชนในหมูบานในพื้นที่ของตนตอไป 
 

พิจารณาจากแงของผูที่ดําเนินการศึกษาคนควาและทดลอง ซ่ึงมาจากหนวยราชการ
ตนสังกัดที่แตกตางกันไป การวิจัยในศูนยศึกษาพัฒนาฯ มีขอบเขตของการวิจัยที่กวางขวางและมี
หลายมิตินี้ ก็เปนการ “กระตุนใหเกิดการประสานงานระหวาง กรม กอง และกระทรวงตางๆ” 
แทนที่จะเปนไปใน “ลักษณะตัวใครตัวมัน” ทั้งนี้เพราะศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนศูนย “ที่รวม
กําลังเจาหนาที่ทุกกระทรวง และกรม กอง ทั้งในดานเกษตรกรรม สังคม หางาน สงเสริมการศึกษา
อยูดวยกัน” (ม.ล. ทวีสันต ลดาวัลย ๒๕๓๐ น.๕) การทํางานที่ตองคอยคํานึงถึงและคอยประสาน
กับเพื่อนรวมงานในเรื่องเดียวกัน และเพื่อนทํางานที่อยูในเรื่องเนื่อหาขางเคียง เปนคุณสมบัติ
ประการหนึ่ งของผูที่ตองการทํางานใหบัง เกิดผลสัมฤทธิขึ้นมาได  และเปนคุณสมบัติที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงย้ําพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองค เชนกัน 

 
จุดมุงหลักของ ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ในแตละภาคแตกตางกันไป ซ่ึงจะนํามาสรุปไว 

ณ ที่นี้ โดยจํากัดเฉพาะศูนยศึกษาการพัฒนาฯ บางแหงเทานั้น เพื่อไมใหยืดยาวเกินความเหมาะสม  
ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ที่เลือกนํามาเสนอนี้ก็เพื่อสะทอนใหเห็นแนวพระราชดําริที่อางถึงขางตน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 
 ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เขาหินซอน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

                         โดยที่ปญหาของเกษตรกรรมในบริเวณนี้และในบริเวณโดยรอบ เกี่ยวพันกับความ
ไมสมบรูณของพื้นที่เพาะปลูก (อันเปนผลเนื่องมาจากการปลูกมันสําปะหลัง ที่มีการใชปุยเคมีมี
มากเกินปกติ) การขาดแคลนน้ํา และการตัดไมทําลายปา จุดมุงของการศึกษาทดลองของหนวย
ราชการตางๆ จึงอยูที่การแกไขปญหาเหลานี้ โดยหวังผลลัพธเพื่อใหราษฏรในพื้นที่ที่ครอบคลุม
โดยศูนยศึกษาการพัฒนาฯแหงนี้ และบริเวณใกลเคียง มีรายไดพอเพียงตอการยังชีพ หนวยงานที่มี
สวนรวมในการศึกษาคนควาในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แหงนี้ มีอยูมากมายหลายหนวยงาน 
ประกอบดวยกรมชลประทาน (สรางอางเก็บน้ํา ๗ แหง ทั้งในพื้นที่โครงการและพื้นที่เกษตรกร) 
กรมปาไม (สรางสวนปา สวนรุกชาติ  สวนพฤกษศาสตร สวนสมุนไพร และปาไมโตเร็ว รวมทั้ง 
สงเสริมแนะนําใหราษฏรตระหนักถึงความสําคัญและรับรูประโยชนของปาไม และจัดตั้งศูนยเพาะ



ชํากลาไมเพื่อผลิตกลาไมแจกจายแกเกษตรกร) กรมประมง (อนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา แนะนําและ
อบรมเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา สาธิตการเลี้ยงปลา ผลิตแจกจายพันธุปลา) กรมปศุสัตว 
รวมกับกรมประมงและบริษัทเจริญโภคภัณฑ (แนะนําและอบรมเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตปศุ
สัตว  สาธิตและสงเสริมการทําทุงหญาเลี้ยงสัตว ปรับปรุงพันธุสัตวและขยายพันธุ เชน โค สุกร 
จัดตั้งธนาคารโค-กระบือ เพื่อบริการแกเกษตรกรในรูปแบบของการใหยืม และโดยวิธีผอนสง) กรม
พัฒนาที่ดินดําเนินการสํารวจที่ดิน จําแนกการถือครองที่ดิน  วางแผนการใชประโยชนที่ดินสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร สาธิตวิธีการอนุรักษดินและน้ําและการปรับปรุงบํารุงดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิต กําหนดมาตรการอนุรักษดินและน้ําเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน  
นอกจากนี้ ก็ยังผลิตเมล็ดพันธุพืชเพื่อการอนุรักษดินและบํารุงดินสําหรับบริการแกเกษตรกร 
สงเสริม แนะนําชวยเหลือ และอบรมเกษตรกรเพื่อใหรูจักการอนุรักษดินควบคูไปกันการบํารุงดิน 
แนะนําใหเกษตรกรใหตระหนักถึงประโยชนของปุยหมักและรูจักผลิตปุยหมักขึ้นใชเอง) กรม
วิชาการเกษตร (ทําหนาที่สาธิตพันธุพืชพืชเศรษฐกิจที่เหมาะกับสภาพทองถ่ิน อาทิ ขาวพันธุตางๆ 
ยางพารา รวมทั้งการสาธิตการใชเครื่องมือทางเกษตร วิศวกรรมที่ใชพลังธรรมชาติ) กรมสงเสริม
การเกษตร (ดําเนินการสาธิตและสงเสริมการขยายพันธุและการปลูกไมผล พืชผักสวนครัวตลอดจน
ฝกอบรมวิชาการดานการขยายพันธุไมผล การปลูกการปราบศัตรูพืช รวมทั้งการบํารุงรักษาไมผล 
ไมยืนตน พืชไร และพืชผัก) 

                           นอกจากหนวยราชการขางตนแลว ก็ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสวน
ปา สมุนไพร (ทําหนาที่รวบรวมพันธุพืชสมุนไพรมาปลูกใหราษฏรไดศึกษาและนําไปปลูกเปนยา
ประจําบาน ทําเปนพืชสวนครัวเสริมเศรษฐกิจของครอบครัว รวมทั้งอบรมวิทยาการเผยแพรใหรา
ษฏรไดรับรูถึงประโยชนและสรรพคุณของสมุนไพร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เผยแพรและ
ประชาสัมพันธงานของโครงการที่เกิดในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ในรูปแบบตางๆ) กรมการพัฒนา
ชุมชน (ทําหนาที่ฝกอบรมเกษตรกรในดานศิลปาชีพ และสงเสริมใหนําความรูดังกลาวประกอบ
เปนอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง) กรมโยธาธิการ (จัดสรางระบบประปา และบริการจัดหา
น้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค) กรมสงเสริมสหกรณ (ดําเนินการในดานกินการโรงสีเพื่อ
ชวยเหลือราษฏร) การไฟฟาสวนภูมิภาค (ทําการติดตั้งระบบไฟฟาเพื่อบริการดานแสงสวาง) 
กองทัพภาคที่ ๑ (ใหการสนับสนุนในดานความมั่นคง ควบคูกับการพัฒนา) สํานักงานเรงรัดพัฒนา
ชนบท (มีหนาที่ในการสรางถนนในพื้นที่ของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ)   กรมอาชีวศึกษา (จัดตั้ง
วิทยาลัยเกษตรกรรม ฉะเชิงเทรา พัฒนาและจัดใหมีการศึกษาชีวเกษตรในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส) ในสาขาเกษตรกรรม ตลอดจนพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมในดานตางๆ 

 



                                                  จังหวัดฉะเชิงเทรา อันเปนที่ตั้งของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แหงนี้ก็ทําหนาที่ 
อํานวยความสะดวกใหหนวยราชการตางๆ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ สรางศูนยประสานงาน
สําหรับเปนสถานที่ตอนรับขับสูผูมาทัศนศึกษาและเยี่ยมเยียนศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แหงนี้      
ประชุมและอบรมเกษตรกร นอกจากนี้ก็จัดตลาดนัดเพื่อขายผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตไดจาก
โครงการตางๆ รวมทั้งจัดรานจําหนายวัสดุการเกษตรที่มีคุณภาพดี 

 
 นอกเหนือจากหนวยราชการตางๆ ขางตนแลว ยังมีหนวยงานเอกชน ตลอดจน
รัฐบาลตางประเทศที่ใหความรวมมือและประสานงานเปนอยางดีในดานตางๆ เพื่อสนับสนุนและ
เกื้อกูลการศึกษาคนควาของศูนยแหลงนี้ดําเนินไปดวยความราบรื่น และบังเกิดผลสูงสุดแกราษฎร
ในภูมิภาค 
 
 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 
 สภาพปญหาหลักที่ปรากฎในพื้นที่ที่อยูในขายงานการศึกษาของศูนยฯ แหลงนี้ ก็คือ 
การที่พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรมีอยูนอย และที่มีอยูนั้นก็ขาดความสมบูรณ อันเนื่องมาจากน้ําขัง
ซ่ึงระบายออกสูทะเลไมได ทําใหสภาพน้ําเปนดินพรุ (ดินเปรี้ยว) มีกรดจัด คุณภาพต่ํา มีธาตุอาหาร
นอย จุดมุงหมายการศึกษาคนควาจึงอยูที่การแปรสภาพของพื้นที่ที่มีประโยชนใชสอยนอยดังกลาว 
ใหกลายเปนพื้นที่อันอุดมสมบูรณ ใชประโยชนในการเพาะปลูกและการเกษตรอื่นๆ เพื่อเปนแหลง
รายไดของราษฎรในภูมิภาค แนวการดําเนินงานเพื่อนําไปสูผลลัพธปลายทางดังกลาว ประกอบดวย 
๕ แผนงานดังนี้ 

(๑) แผนงานดานพื้นฐาน : เปนแผนงานที่ดําเนินการกอสรางอางเก็บน้ํา พรอมดวย
ระบบทอสงน้ําเพื่อใหมีน้ําและนําสงไปสนับสนุนภารกิจของศูนยฯ และในพื้นที่โครงการสวนยาง
เอนกประสงคเขาสํานัก (โครงการพัฒนาการปลูกยางพาราพรอมพืชแซม ) 

(๒) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : เปนแผนงานที่มุงพัฒนาการจัดระเบียบ
หมูบานในบริเวณพื้นที่ของศูนย สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญๆ โดยเฉพาะโครงการ
สงเสริมการปลูกพืชไร การปลูกขาวในพื้นที่ของพรุ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว (เปด วัว และอ่ืนๆ )ใน
หมูบานบริวาร (ซ่ึงมีอยู 9 หมูบานดวยกัน ) 

(๓) แผนงานฝกอบรมอาชีพ : ทําการฝกอบรมอาชีพตางๆ ที่นาสนใจเพื่อเปนทาง
เสริมรายไดหรือยึดเปนอาชีพหลักตอไป เชน ชางปูน จักสาน ( เสื่อกระจุด ) เปนตน 

(๔) แผนงานสงเสริมการเกษตรและการประมง : เปนแผนงานที่จัดทําแปลงสาธิต
การใชประโยชนจากที่ดิน การใชปุย การปลูกพืชไรชนิดตางๆ ทําการทดลองขุดบอเล้ียงปลา โดย
พยายามลดความเปนกรดของน้ําลงจนสามารถเลี้ยงปลาในบอทดลองได 



(๕) แผนงานทดลองวิจัย : เปนแผนงานที่ทําการทดลองและสํารวจสภาพดินพรุและ
ขอบพรุ และทําการวิจัยในพื้นที่ดินพรุดวย (โครงการลุมน้ําโกลก) 
 
                            ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แหงนี้ ยังมีศูนยสาขาอีก ๓ แหง โดยแตละแหงก็มุงศึกษา
การพัฒนาในเรื่องเฉพาะที่สอดคลองกับความตองการของราษฏรในละแวกพื้นที่นั้น กลาวคือ ศูนย
สาขาที่หนึ่ง ก็ดําเนินการทดลองกรีดยางในสวนยางของศูนย และกอสรางโรงอบยางพลัง
แสงอาทิตยภายในบริเวณของศูนย (โครงการสวนยางเขาตันหยงที่ เขาตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส) 
ศูนยสาขาที่สอง มีภารกิจในการสรางอางเก็บน้ํา รวมทั้งทอสงน้ําลงพื้นที่ของศูนย(โครงการพัฒนา
หมูบานปแนมูดอ บานปแนมูดอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) และศูนยสาขาที่สาม ดําเนินการสราง
บานเรือนจํานวน ๕๐ หลัง รวมทั้งจัดราษฏรจํานวนหนึ่งเขาอยูอาศัย ตลอดจนจัดทําแผนงานดาน
การเกษตรและการปศุสัตวเพื่อใหราศฏรเหลานี้สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองไดตอไป (โครงการ
หมูบานปศุสัตวเกษตรมูโนะ หมูบานปศุสัตว เกษตรมูโนะ อ.ตาก จ.นราธิวาส) 
                            เชนเดียวกับศูนยศึกษาการพัฒนา เขาหินซอน ศูนยฯ นี้ก็เปนแหลงการศึกษา
ทดลองที่เปนจุดประสานของหนวยราชการตางๆ จํานวนมาก เพื่อจุดมุงหมายเฉพาะดานที่
หนวยงานรับผิดชอบและเพื่อจุดมุงหมายของศูนยศึกษาการพัฒนาฯแหงนี้ 
 
                           ศูนยศึกษาการพัฒนา อาวคุงกระเบน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี  
                           ปญหาหลักที่ราษฏรเผชิญอยูในแถบพื้นที่บริเวณอาวคุงกระเบน (และในบริเวณ
ใกลเคียง) ก็คือ แหลงประมงที่คร้ังหนึ่งเคยอุดมสมบรูณเปนอยางมากไดลดความอุดมสมบรูณอยาง
รวดเร็ว ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจากวิธีการจับสัตวน้ําที่จับเอาสัตวน้ําตัวออนไปดวย เปนผลเนื่องมาจาก
ปาไมชายเลนอันเปนพื้นที่เขตสงวนและเปนแหลงอาหารและแหลงเจริญเติบโตของสัตวน้ําวัยออน 
ถูกบุกรุกทําลายกลายเปนพื้นที่รกรางเปนปาเสื่อมโทรมจํานวนมาก และเปนผลเนื่องมาจากการ
เพาะปลูกที่ไดรับความเสียหายจากการที่น้ําทะเลเออลนถึงปาชายเลน ปญหาเหลานี้จะเพิ่มความ
รุนแรงตามกาลเวลาหากไมมีมาตรการแกไขแตเนิ่นๆศูนยศึกษาการพัฒานาฯนี้จัดตั้งขึ้นโดยมี
จุดประสงคที่จะพัฒนาดานการประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝง พรอมๆกันอนุรักษสภาพแวดลอม
และคงภาวะดุลยภาพทางธรรมชาติเอาไว อันจะนําไปสูการเพิ่มรายไดและการยกระดับความปนอยู
ของราษฏรในบริเวณอาวคุงกระเบนและชุมชนโดยรอบ 
 
                             แนวการดําเนินงานสําหรับศูนยศึกษาการพัฒนาฯแหงนี้อาศัยการกําหนดประเภท
ของพื้นที่เพื่อประโยชนในการกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมการพัฒนา โดยจําแนกเขตพื้นที่
ออกเปน ๓ ประเภทดวยกัน คือ 



                        (๑) เขตพื้นที่สงวน อันเปนพื้นที่ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะของทองถ่ินและมีคุณคาอยูตาม
ธรรมชาติ สูญเสียไปหากปลอยปละใหไดรับผลกระทบที่ไมสมควร แนวการพัฒนาพื้นที่แถบนี้จึง
เนนที่การธํารงไวซ่ึงคุณคาตามธรรมชาตินั้นๆไมพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆนอกเหนือจาก
การสนองระดับการพัฒนาที่สอดคลองกับธรรมชาตินั้นๆ 
   (๒) เขตอนุรักษ อันเปนพื้นที่ซ่ึงในสภาพเดิมก็มีประโยชนตอพื้นที่และตอชมชนตาม
ธรรมชาติอยูแลวเปนพื้นที่ปาสงวนชายเลน พื้นที่สีเขียวของชุมชน แนวปองกันชายฝง หรือทิวทัศน
ภูมิประเทศที่งดงามเปนแหลงทองเที่ยวได แนวการพัฒนาพื้นที่ในเขตนี้คือ การรักษาสภาพ
ธรรมชาติที่มีอยูแลวใหดํารงตอไป และปองกันมิใหเกิดผลเสียหายตอธรรมชาตินั้นๆได 

(๓) เขตพัฒนา อันเปนพื้นที่ซ่ึงไมไดใชประโยชนอยางเหมาะสม เชน ปาเสี่ยมโทรม 
พื้นที่รกรางวางเปลาหรือที่สภาพดินมีปญหา พื้นที่เพาะปลูกที่น้ําทะเลเออขึ้นทวมไดและทําความ
เสียหายตอพืชผลทางการเกษตร แนวการพัฒนาพื้นที่ประเภทนี้จึงตองมุงไปที่การบํารุงสภาพที่
เสื่อมโทรมรกรางใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ เพิ่มคุณภาพของสภาพดินโดยขจัดปญหาที่ดํารง
อยู การสรางแนวปองกันน้ําทะเลไมใหทวมพื้นที่เพาะปลูก แนวการดําเนินงาน ประกอบดวย ๖ 
ดานดวยกัน คือ 

(๑) การพัฒนาทางดานการประมง 
       แผนงานเพื่อพัฒนาดานการประมง มีกิจกรรมตางๆ ดังนี้ :  การจัดตั้งศูนยศึกษา

และพัฒนาการประมง   เพื่อใชเปนศูนยกลางดําเนินงานพัฒนาดานอาชีพการเพาะเลี้ยงชายฝง   ศูนย
แหงนี้ยังทําหนาที่จัดสรรที่ดินรกรางวางเปลาใหราษฎรเขาประกอบอาชีพดวยการชวยเหลือดาน
เทคนิคการเลี้ยงจากรัฐ จัดหาพันธุสัตวน้ําใหและเรงรัดการผลิตพันธปลา   เพื่อนํามาขยายและแพร
พันธุในบริเวณอาวคุงกระเบน อบรมและใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวน้ํา 

(๒) การพัฒนาดานการเกษตร 
        แผนงานเพื่อพัฒนาดานการเกษตร มีกิจกรรมตางๆ ที่มุงไปที่การสาธิตและ

ทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพที่ดินชายทะเล การดําเนินการสํารวจ อนุรักษ และ
บํารุงรักษาดินใหมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพดินชายทะเล ใหมีคุณภาพเหมาะสมตอการปลูกและ
สงเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดิน การดําเนินงานสงเสรมิการปลูกพืช
สวนครัวเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองดานการผลิตและเพื่อบริโภคการแนะนําเผยแพรและ
ฝกอบรมเกษตรกรใหรับรูและเขาใจเทคโนโลยีการใชน้ํา ปุย เมล็ดพันธุ  ยาปราบศัตรูพืชและการ
ทดลองใชพันธุพืชใหมๆ เพื่อยกระดับการผลิตและการเพิ่มผลผลิตตอไรของพื้นที่การเกษตรใน
ศูนยศึกษาการพัฒนา 

(๓) การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 



แผนงานเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มีกิจกรรมที่มุงการแกปญหาการขาดแคลนน้ํา 
และการเออลนของน้ําเค็ม กลาวคือ เปนแผนงานที่ครอบคลุมการพิจารณาความเหมาะสม  ความ
เปนไปไดเพื่อกําหนดโครงการจัดสรางเขื่อนกั้นน้ําเค็มในบริเวณพื้นที่เพาะปลูก ที่ไดรับความ
เสียหายจากน้ําเค็ม รวมทั้งการศึกษาการใหราษฎรมีสวนรวมลงทุนในโครงการ นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูกและการบริโภค โดยเนนการเลือกใชวิธีการวางระบบ
สงน้ําที่เหมาะสมและที่อาศัยความรวมมือจากราษฎรในทองถ่ิน 

(๔) การดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดลอม 
แผนงานเพื่อดูแลรักษาและพัฒนาสภาพลอมมีจุดเนนที่การศึกษาวิจัยปญหา

สภาพแวดลอมและดานการคนหาทรัพยากร แผนงานนี้จึงมีกิจกรรมที่บํารุงรักษาและการปลูกปา
ชายเลนและใหฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมโทรม กิจกรรมที่ใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอมแกราษฎรที่อยู
ในพื้นที่ทํ าการของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ  กิจกรรมที่ส ง เสริมการสํารวจและการวิจัย
ทรัพยากรธรรมชาติ  พันธุพืชและพันธุสัตวที่มีคาเพื่อวางแผนอนุรักษและพัฒนากันตอไป กิจกรรม
ที่ศึกษาผลกระทบตอสภาพแวดลอม เพื่อจัดระบบการกําจัดมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากการเพาะเลี้ยง
ชายฝง และกิจกรรมที่สนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมกับภาครัฐบาลในการดําเนินงานพัฒนา
สภาพแวดลอมผาน (เชน) การสงเสริมการทองเที่ยว 

 
 
(๕) การพัฒนาดานสังคม 
แผนงานเพื่อพัฒนาดานสังคม มีจุดเนนที่การจัดเตรียมความพรอมและการสนับสนุน

ใหราษฎรเพิ่มศักยภาพของการพึ่งตนเอง ดังนั้น แผนงานนี้จึงมีกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมใหองคกร
ในระดับทองถ่ินเขามามีบทบาท และเขารวมในการพัฒนาอยางกวางขวาง กิจกรรมที่ใหบริการดาน
สาธารณสุขมูลฐาน การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษานอกโรงเรียนอยางทั่วถึง กิจกรรมที่สงเสริม
และอบรมใหราษฎรรูจักสิทธิและหนาที่ตามวิธีการปกครองในระบบประชาธิปไตย   กิจกรรมที่
สนับสนุนใหราษฎรรวมกลุมเปนสหกรณการประมง หรือสหกรณการเกษตรเพื่อดําเนินธุรกิจแบบ
สหกรณ  ซ่ึงเนนการรวมมือกันในดานการผลิตการตลาด และการรักษาระดับราคาผลผลิตที่เปน
ประโยชนตอสมาชิก 

 
โดยที่กิจกรรมตางๆ  มีขอบขายที่กวางขวาง หนวยราชการตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับ

ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แหงนี้ จึงมีอยูเปนจํานวนมาก และตางก็ประสานกิจกรรมของหนวยงานเพื่อ
จุดมุงหมายปลายทางรวมกัน อาทิ 



กรมประมง : จัดตั้งศูนยศึกษาและพัฒนาการประมง ไดเพาะพันธุกุงทะเล ปลากะพง
ขาว และสัตวน้ําอื่นๆ   สงเสริมและสาธิตรวมรวมทั้งใหบริการคําแนะนํา และฝกอบรมแก
ชาวประมง  

กรมที่ดิน : สํารวจ รังวัด ทําแผนที่ กําหนดขอบเขตพื้นที่ภายใตขายงานของศูนยศึกษา
การพัฒนาฯ เพื่อการแบงแปลงที่ดินใหราษฎร จัดทําเอกสารสิทธิ์ เพื่อมอบที่ดินใหแกราษฎรใน
โครงการ ครอบครัวละ ๑๐-๑๕ ไร 

กรมชลประทาน : จัดทําถนนในพื้นที่ของศูนยฯ ขุดคลอง ทําทางระบายน้ําในพื้นที่
ของศูนยฯ จัดแบงแปลงที่ดินของกรมที่ดินเพื่อสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ํา 

กรมวิชาการเกษตร : ทดลองสาธิตการปลูกมะพราวพันธุดี มะมวงหิมพานต และพืชที่
เหมาะสมกับพื้นที่ชายฝงทะเล ปลูกไมโตเร็วเพื่อปองกันลม และฝกอบรมราษฎรเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

การสงเสริมสหกรณ : รวบรวมและตระเตรียมสมาชิก จัดกลุมราษฎร และจัดการดาน
เงินทุนเพื่อใหราษฎรใชเปนทุนดําเนินการตอไป 

กรมปาไม : ฟนฟูสภาพปาชายเลน และพัฒนาโครงการปาไมประมง โดยการปลูกไม
สองขางทาง ปลูกสนทะเล จัดทําสวนหยอม ปลูกสนที่ดินดอน ปลูกไมโกงกางในที่ดินชายเลนเพื่อ
ฟนฟูและศึกษาสภาพปาชายเลน 

การพัฒนาที่ดิน : ดําเนินการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ํา และแนะนําการปรับปรุง
บํารุงดินในพื้นที่ของศูนยฯ 

กรมปศุสัตว : สงเสริมและสาธิต ทดลอง และแจกจายพันธุสัตวใหแกราษฎรที่เขาอยู
ในโครงการ 

 
ยกเวนพระราชกรณียกิจในสวนที่เกี่ยวกับการปองกันน้ําทวมในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลแลว  อาจกลาวไดวา  พระราชกรณียกิจที่ไดนํามาเปนตัวอยางใชอภิปรายระบบ
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เกี่ยวกับแนวทางการทํางานที่บังเกิดผล เปนสวน
หนึ่งของพระราชกรณียกิจตางๆ ที่สะทอนถึงแนวพระราชดําริในดานการพัฒนาชนบทในประเทศ
ไทยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หากจะเนนเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงสละ
ใหแกกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาชนบท อันเปนพื้นที่สวนใหญของประเทศและเปน
พื้นที่ทํากินของคนไทยสวนใหญ ซ่ึงเปนชาวเกษตรกรนั้น เวลาดังกลาวนาจะเกิน ๒๕ ปของการ
ทรงเปนองคพระประมุขของประเทศไทยนานถึง ๔๓ ป พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท
จึงเปนตัวอยางสุดทายที่จักไดอธิบาย ณ ที่นี้  

 



จากฐานความรูที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงศึกษาและทรงสั่งสมจากสภาพ
ของประเทศไทย และจากการทรงสัมผัสกับพื้นที่และสภาพความเปนอยูของชาวชนบท เมื่อ
พระองคไดทรงมีวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรในตางจังหวัด  พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดทรงสรุปแนวการพัฒนาซึ่งพระองคไดยึดเปนหลักการและปรัชญาที่กํากับพระราช
กรณียกจิในดานการพัฒนาชนบท ดังตอไปนี้ 

“การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น. ตองสรางพื้นฐาน 
คือความพอมีพอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตน
กอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลัก
วิชา เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอย
สรางเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับ
ตอไป หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให
รวดเร็วแตประการเดียวโดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับ
สภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็จะ
เกิดความไมสมดุลยในเรื่องตางๆ ขึ้น ซ่ึงอาจกลายเปนความ
ยุงยากลมเหลวไดในที่สุด ดังเห็นไดที่อารยประเทศหลายประเทศ
กําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงอยูในเวลานี้” (๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๑๗ ) 

 
บนตรรกของแนวคิดเชนนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงย้ําการพัฒนาหมูบาน

ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานทํานองเดียวกัน และเมื่อประยุกตกับการพัฒนาเกษตรกรเอง ซ่ึงเปนองคประกอบ
หลักของหมูบาน แนวคิดทํานองขางตนก็ใชไดเชนกัน ดังปรากฏในพระราชดํารัสที่อัญเชิญมา
ขางลางนี้ 

“ การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้ง
ตัว ใหมีความพอกิน พอใชกอนอื่นเปนพื้นฐานนั้น เปนสิ่งสําคัญ
อยางยิ่งยาด เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ยอม
สามารถสรางความกาวหนาระดับที่สูงขึ้น ตอไปไดโดยแนนอน”   
(๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ) 
 

 พระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงอาศัย
แนวคิดพื้นฐานเชนขางตนทําใหพระองคทรงเลือกแนวการพัฒนาที่เนน “หลักการพึ่งตนเอง”  ของ
คนในชนบท  ในขณะเดียวกัน บนพื้นฐานของหลักพึ่งตนเองนี้  จุดมุงหมายขั้นตนก็คือ  การทํามา
หาเล้ียงชีพที่ตอบสนองความตองการพื้นฐานแหงชีวิต(basic needs ) ดังนั้น หลักการพึ่งตนเองและ



การตอบสนองความตองการพื้นฐานจึงกลายเปนแกนหลักที่กําหนดลักษณะของโครงการตางๆ ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริขึ้นเพื่อพัฒนาชนบทไทย 
 

การที่ราษฎรในชนบทจะสามารถพึ่งตนเองไดนั้น จักตองสามารถทํานาทําไร อันเปน
อาชีพหลักไดอยางสม่ําเสมอและอยางมีประสิทธิผล สภาพเชนนี้จะเกิดขึ้นไดเมื่อราษฎรเหลานี้มี
ที่ดินทํากิน และมีปจจัยการผลิตพรอมโดยเฉพาะในเรื่องของน้ํา ดวยขอสรุปเชนนี้  พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวจึงไดทรงใหความสนพระทัยในเรื่องที่ดินทํากิน และในเรื่องของน้ําเปนประการแรก 

 
ในกรณีที่ราษฎรขาดที่ดินทํากิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะ “ทรงเลือกพื้นที่ปา

เสื่อมโทรม ทิ้งรางวาเปลา นํามาจัดสรรใหแกราษฎรโดยใหสิทธิ์ทํากินชั่วลูกชั่วหลาน  แตไมให
กรรมสิทธิ์ในการถือครอง”  (กปร. ๒๕๓๐ น. ๙๕ ) โครงการพัฒนาที่ดินหุบกะพง  ซ่ึงเริ่มในป 
พ.ศ.๒๕๑๑ “โดยใหเกษตรกรจํานวน ๑๒๐ ครอบครัว เขาไปทํากินในพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ไร” พรอมกับ 
“ มีสวนราชการตางๆ เขาไปชวยเหลือราษฎรบุกเบิกที่ทํากินเพื่อพลิกแผนดินที่แหงแลงขาดความ
อุดมสมบูรณแหงนี้ ใหสามารถผลิตพืชพันธุธัญญาหารไดอีกครั้งหนึ่ง” (กปร. ๒๕๓๐ น.๙๔ ) 
จัดเปนตัวอยางแหงความสําเร็จที่ประจักษชัด โดยทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงใหมี
การพัฒนาบริเวณตางๆ ที่ถูกคุกคามโดยผูกอการราย เพื่อใหราษฎรไดเขาไปอยูอาศัย มีที่ดินทํากิน 
มีโรงเรียน มีสถานีอนามัย และอื่นๆ ที่จําเปนพรอมกับการใหมีอาชีพเปนหลักแหลงและมั่นคง มี
รายไดพอเล้ียงตนเองและครอบครัว เชน ที่บริเวณเขาคอ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัด
พิษณุโลก และที่อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย เปนตน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
๒๕๓๐ น. ๒๒๙ ) นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังไดพระราชทานที่ดินจํานวนมหาศาล
ใหแกรัฐบาลในป พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อนําไปจัดสรรใหแกราษฎรอันเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของงาน
ปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย 

 
เนื่องจากที่ดินทํากินเปนปจจัยการผลิตพื้นฐานสําหรับราษฎรในชนบท หากนําไปขาย

แกบุคคลอื่นไดแลวไมวาจะเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม  ก็จะทําใหราษฎรเหลานั้นขาดปจจัยการผลิตที่
สําคัญนั้นทันที ปญหาความยากจนและการไมมีแหลงรายไดสําคัญก็จะบังเกิดขึ้น ดังนั้น แทนการ
จัดสรรที่ดินอันเปนที่ดินของรัฐใหแกราษฎร จะเปนในลักษณะการใหกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน
อยางเด็ดขาด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดทรงมีพระราชดําริที่เนนการใหกรรมสิทธิ์แก
ราษฎรใหสามารถใชที่ดินเพื่อการทํามาหากินไดอยางเต็มที่ โดยรัฐบาลจะออกเปนหนังสือสัญญา
รับรองสิทธิ์ทํากิน และเปนมรดกตกทอดถึงลูกหลานเพื่อใชทํากินไดตลอดไป แตไมใหเปนโฉนด
รับรองกรรมสิทธิ์ในการถือครองซึ่งสามารถนําไปซื้อขายกันได วิธีการเชนนี้จะชวยประกันวา
ราษฎรและครอบครัวของเขาจะมีที่ดินผืนหนึ่งสําหรับเปนแหลงรายไดเสมอไป 



 
แมวาการมีที่ดินทํากินจะเปนปจจัยหลักสําหรับการที่ราษฎรจะมีโอกาสมีผลผลิตจาก

ที่ดินเพื่อยังชีพ และสรางรายไดใหแกตนเอง แตความสามารถที่จะตอบสนองความตองการพื้นฐาน
ในชีวิตจะไมสูงเลย หากที่ดินนั้นขาดความอุดมสมบูรณไมวาจะเปนเพราะการขาดแคลนน้ํา หรือ
สภาพของดินเองไมดี ( เชนเปนดินเปรี้ยว เปนดินเค็ม )ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงได
ทรงใหความสนพระทัยในเรื่องของการพัฒนาแหลงน้ําเปนพิเศษ เนื่องจากเปนปญหาหลักที่ทําให
การเพาะปลูกไมไดผลสูงเทาที่ควร และเปนปญหาของราษฎรสวนใหญในชนบท  ดังที่ไดนํามา
อภิปรายแลวตอนตนๆ พรอมๆ กันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ไดทรงมีพระราชดําริใหมี
การวิจัยเพื่อคนหาวิธีการที่จะทําใหที่ดินที่มีสภาพไมสมบูรณ ที่มีสภาพเปนดินเค็ม ดินพรุ ให
กลายเปนพื้นที่ดินที่ใหผลิตภาพสูงขึ้น ศูนยศึกษาการพัฒนาในภาคตางๆ ที่ไดนําเสนอแลวขางตน
เชนกันก็จัดเปนผลลัพธที่ตอบสนองพระราชดําริในการศึกษาทดลองเพื่อใหไดมาซึ่งมาตรการ
ดังกลาว 

 
นอกจากการศึกษาวิจัยเพื่อคนหามาตรการที่จะแกไขที่ดินในลักษณะขางตนแลว 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงย้ําใหราษฎรไดตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษธํารง
รักษาที่ดินเพื่อใหอุดมสมบูรณอยูเสมอพระองคไดทรง “แนะใหเกษตรกรทดลองใชวิธีการตางๆ” 
ซ่ึง “สวนใหญเปนวิธีการตามธรรมชาติที่พยายามสรางความสมดุลของสภาพแวดลอมใหเกิดขึ้น 
เชน ใหมีการปลูกไมใชสอยรวมกับการปลูกพืชไร ซ่ึงจะชวยใหพืชไรอาศัยรมเงาของไมใชสอย 
และไดรับความชุมชื้นจากดินมากกวาที่จะปลูกอยูกลางแจง หรือการปลูกพืชบางชนิด ในพื้นที่ซ่ึง
ดินไมดี แตพืชดังกลาวใหประโยชนในการบํารุงดินใหดีขึ้นโดยไมตองลงทุนใชปุยเคมี” ( กปร. 
๒๕๓๐ น. ๙๕ ) 

 
ในกรณีที่ที่ดินทํากินไมสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณเพื่อการเพาะปลูกไดแลว ที่ดิน

ดังกลาวก็ยังสามารถใชประโยชนเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญไดและยังคงเปนปจจัยที่สงเสริมให
เกษตรกรมีรายไดตอไป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดําริใหแปรสภาพพื้นที่
ดังกลาวใหเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวแทน 

 
แนวความคิดที่จะใหเกษตรกรไดใชประโยชนอยางเต็มที่จากพื้นที่ที่มีอยูในความ

ครอบครองและจากผลิตผลที่เพาะปลูกได อีกทั้งเปนหนทางหนึ่งที่จะทําใหราษฎรสามารถ
พึ่งตนเองไดในเรื่องอาหารการกิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริให
สงเสริมราษฎรในชนบททําการเลี้ยงสัตวที่สามารถใชเปนอาหารไดเมื่อตองการ และนําไปขายเพื่อ
เพิ่มรายไดใหแกครอบครัว และในขณะเดียวกับ ก็สามารถใชมูลของสัตวที่เล้ียงไวใชประโยชนใน



การบํารุงคุณภาพของดินอีกดวย และเมื่อมูลของสัตวมีปริมาณมากพอที่จะนําไปหมักใหไดกาช
ชีวภาพ ก็สามารถนําไปใชผลิตกาชชีวภาพเพื่อใชเปนพลังงานในบานไดอีกดวย การเลี้ยงสัตว
ดังกลาวก็ไมตองลงทุนเสียคาใชจายมาก เนื่องจากไดอาศัยผลิตผลพลอยไดหรือส่ิงเหลือทิ้งจากการ
เพาะปลูกมาใชในการเลี้ยงสัตวอีกดวย 

 
บนฐานความคิดทํานองเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ไดทรงแนะนําให

เกษตรกรเลี้ยงปลาเพื่อเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ โดยไมจําเปนตองเสียเงินซื้อหามา  ใน
ขณะเดียวกัน ก็ยังสามารถเปนแหลงเสริมรายได ไดเปนอยางดี เพื่อใหแนวพระราชดํารินี้มีผลเปน
จริงเปนจังไดรวดเร็วยิ่งขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระมหากรุณาใหมีการปลอย
พันธุปลาลงในบอน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณปลาสําหรับจับกินจับขายตอไป โดยธรรมชาติของทุกสิ่งที่
เรียกกันวา “ของสาธารณะ” ( common-pool goods) ปญหาของการใชประโยชนรวมกันมักเกิดขึ้น
เสมอในรูปของการใชมากเกินไป โดยทุกๆ ฝายซึ่งตางก็ไมคํานึงถึงสวนที่เหลือเพื่อสําหรับใชใน
อนาคตรวมกัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงตระหนักถึงปญหาในสวนนี้ จึงไดพระราชทาน
พระราชดําริ “ใหพิจารณาและศึกษาการวางระเบียบบริหารเกี่ยวกับการจับปลาในแหลงน้ํา รวมทั้ง
เทคนิคในการควบคุมการจับปลาดวย” ทั้งนี้เพื่อ “ทําใหการจับเปนระเบียบเรียบรอยได โดยไมมี
การแกงแยงกัน เอาเปรียบกัน ไมทําลายพันธุปลา” ( กปร. ๒๕๓๐ น. ๕๒ ) 

 
แนวคิดการพัฒนาชนบทที่เนนความสําคัญของปจจัยการผลิตและความสามารถมี

ผลผลิตเพื่อยังชีพแบบพอมีพอกินของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนี่เอง จัดเปนฐานความคิดที่
นําไปสูพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องธนาคารขาวและโค-กระบือ 

 
ธนาคารขาวเปนกิจการที่เกิดจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่จะ

ชวยเหลือชาวนาในชนบทที่ประสบปญหาขาดแคลนขาวสําหรับใชทําพันธุในปการเพาะปลูกที่จะ
เร่ิมขึ้น หรือสําหรับใชบริโภคในชวงระหวางป ชาวนาเหลานี้  จะแกไขปญหาดังกลาวดวยวิธีการ
กูยืมจากพอคาในรูปของเงินสดเพื่อซ้ือขาวหรือในรูปของขาว โดยยอมเสียดอกเบี้ยซ่ึงมักจะเปน
อัตราที่สูงมากหรือโดยวิธีการขายขาวเขียว (ขาวที่จะไดในฤดูการเพาะปลูกถัดมา) ผลผลิตจากการ
เพาะปลูกในปถัดมาจึงตองนํามาใชหนี้สินดังกลาว ซ่ึงทําใหมีขาวเหลือไวเพื่อการบริโภคและเพื่อ
ทําพันธุจํานวนนอยและอาจไมเพียงพออีก ตองกูยืมกันใหม เปนเชนนี้หมุนเวียนเปลี่ยนปไปเรื่อยๆ 
จนเปนหนี้สินที่ไมสามารถใชหมดไปไดเลย สําหรับชาวนาและครอบครัว ความคิดของการ
จัดระบบธนาคารขาวเกิดขึ้นในป พ.ศ.๒๕๑๙  เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน
ขาวเปลือกจํานวนหนึ่งใหแกผูใหญบานหลายหมูบานในตําบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม สําหรับ
เปน “ทุน” เร่ิมดําเนินกิจการ (กปร. ๒๕๓๐ น. ๑๓๐) หลักการบริหารของธนาคารขาวอิงลักษณะ



การบริหารธนาคาร โดยมีขาวเปลือกเปนทรัพยสินที่ปลอยกู  โดยผูกูเพื่อการบริโภคและหรือเพื่อ
การทําพันธุตองเสียดอกเบี้ยในรูปของขาวเปลือกแตในอัตราต่ํา (หรือในรูปอื่นสุดแลวแตกฎเกณฑ) 
การบริหารงานอาศัยราษฎรกันเอง โดยมีระบบบัญชีเปนกิจจะลักษณะ ผูบริหารธนาคารขาวก็มี
สิทธิ์ในการกูเสมอเหมือนกับราษฎรทั่วไปในหมูบานนั้น การแกปญหาการขาดแคลนขาวของ
ชาวนาตามแนวของธนาคารขาวอันเกิดจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนี้ 
นอกจากจะทําใหชาวนาตองแบกภาระหนี้สินที่นอยลงไปมากยังไดเรียนรูและสรางสมสมหลักการ
พัฒนาทองถ่ินพรอมๆ กันไปดวย 

 
กิจการธนาคารโค-กระบือจัดเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการทรงกําหนดประเด็นปญหาและพระราชวินิจฉัยในแนวทางการ
แกไขปญหา ธนาคารโค-กระบือเปนการตอบสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่
จะชวยเหลือชาวชนบทที่ยากจน ไมมีโค-กระบือเปนปจจัจยการผลิตของตนเอง โดยการใหเชาซื้อ
ผอนสงระยะยาว ใหเชาเพื่อใชงาน ใหยืมเพื่อผลิตพันธุ หรือยืมใชงาน ธนาคารโค-กระบือจึงเกิดขึ้น
เพื่อแกปญหาในการขาดแคลนโค-กระบือ อันเปนปจจัยการผลิตหลักชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีความสําคัญอีก
คร้ังหนึ่ง เมื่อการเพาะปลูกดวยวิธีการผลิตแบบสมัยใหมที่เนนการใชเทคโนโลยี ตองกลายเปน
วิธีการผลิตที่เสียคาใชจายสูงเกินไปสําหรับชาวนาจํานวนหนึ่ง แตเมื่อจําเปนตองใชวิธีการผลิตที่
เนนพลังโค-กระบือ กลับปรากฏวาชาวนาเหลานั้นก็ไมมีเชนกัน 

 
การจัดตั้งและบริหารธนาคารโค-กระบือ เปนการรวมพลังเพื่อรวมมือกันเปน

ประโยชนตอกันระหวางเกษตรกรในหมูบานเดียวกัน โค-กระบืออันเปนสมบัติของธนาคารนั้น  
ไดรับบริจาคจากประชาชนทั่วไปหรือจากการจัดสรรของรัฐ    โค-กระบือเหลานี้จะถูกนําไปให
เกษตรกรที่มีฐานะยากจน ไมมีโค-กระบือที่เปนของตนเอง แตก็มีความขยันหมั่นเพียรกูไปใชงาน
ในรูปแบบตางๆ ตามที่ตกลงกัน ลูกโค-กระบือที่เกิดใหมครั้งหนึ่งจะเปนสมบัติของธนาคาร การใช
ประโยชนจากธนาคารโค-กระบือดําเนินไปดวยดี  โดยสมาชิกตางๆ ก็ชวยกันรักษาประโยชนของ
สวนรวมแลว เกษตรกรที่เปนสมาชิกก็จะไดรับบริการอยางทั่วถึงกัน โดยรัฐไมตองเสียคาใชจาย
มากในการซื้อโค-กระบือมาแจกใหแกเกษตรกรยากจนเหมือนเชนอดีต 

 
เมื่อเกษตรกรสามารถมีผลผลิตจํานวนมาก อันเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณของทีด่นิ

ทํากินและวิธีการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพแลว ผลผลิตดังกลาวจะมีคุณคาทางเศรษฐกิจและเปน
แหลงรายไดที่สําคัญนอกเหนือจากการใชประโยชนในการยังชีพโดยตรง ก็ตอเมื่อผลผลิตดังกลาว
สามารถนําไปขายในตลาดและไดราคาที่เหมาะสมแตสภาพเชนนี้มักไมเกิดขึ้นเนื่องจากความไม
สมบูรณของตลาดผลผลิตการเกษตร และการขาดความรูความเขาใจในกลไกของการตลาด   



ตลอดจนการขาดอํานาจตอรองในการซื้อขายเมื่อเกษตรกรดําเนินการตามลําพัง พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดทรงตระหนักถึงสภาพเชนวานี้เปนอยางดี จึงทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนให
เกษตรกรรวมกลุมกัน โดยการจัดตั้งเปนหมูบานสหกรณการเกษตร โดยอาศัยแนวคิดในการพัฒนา
หมูบานสหกรณการเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปรารถนาที่จะสงเสริมใหเกษตรกร
ไทยไดรูจักประกอบการพาณิชย โดยสามารถขายผลผลิตของตนเองดวย องคกรที่เปนของตนเอง
เพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด  แนวพระราชดําริลักษณะนี้นําไปสูการพัฒนาสหกรณการเกษตรหุบ
กะพง (จ.เพชรบุรี)  และสหกรณโคนมหนองโพ (จ.ราชบุรี) ที่ประสบความสําเร็จเปนอยางสูง การ
จัดตั้ง “ศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง” ขึ้น ก็เพื่อเรียนรูจากประสบการของการดําเนินงาน
ของสหกรณการเกษตรหุบกะพง ศูนยสาธิตฯ นี้ไดจัดสรรแปลงสาธิตและทดลองการปลูกพืชตางๆ 
ที่คิดวาเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และความตองการของตลาดเปนหลัก  เพื่อจะไดเปนพืชที่ทํารายได
ใหแกสมาชิกสหกรณไดในอนาคตซึ่งจะถูกนําไปขายในตลาดตามแนวดําเนินงานของสหกรณ  ได
มีการจัดตั้งศูนยสาธิตสหกรณลักษณะนี้ทั่วประเทศจํานวนหนึ่ง 

 
แนวการพัฒนาชนบทในด านการ เกษตรที่ ครบวงจรในทํ านองข า งตนนี้ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงนําไปใชกับโครงการหลวง ( พัฒนาชาวเขา ) หลังจากโครงการ
หลวงประสบความสําเร็จเปนอยางสูงในการศึกษาวิจัยพืชใหมๆ และแนะนําใหชาวเขาปลูกโดย
วิธีการเพาะปลูกสมัยใหมแทนการปลูกฝน และวิธีการทําไรเล่ือนลอยแลว ก็ไดมีการพัฒนาวิธีการ
บรรจุหีบหอและเก็บรักษาผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนาในโครงการหลวง เพื่อใหการขนสงมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
จัดสรางโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อรับซื้อผลผลิตจากชาวเขาโดยตรงใน
ราคาที่ยุติธรรม นําไปแปรสภาพเปนอาหารสําเร็จรูปและบรรจุลงหีบหอ แลวจัดจําหนายในตลาด
โดยผานบริษัทของโครงการหลวง แนวการพัฒนาชาวเขานี้ แมจะมีรูปแบบของการพัฒนาการ
เกษตรที่ครบวงจร แตก็แตกตางกันไป เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะทางดานวัฒนธรรม และแนวคิด
ของกลุมบุคคลและสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน 

 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ชนบทนั้นสะทอนถึงพระปรีชาญาณของพระองค ที่ทรงมีแนวคิดที่กาวหนาและกาวไกลมาก 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีแนวคิดการพัฒนาชนบทของประเทศที่เนนหลักการพึ่งตนเอง และ
การสนองความตองการพื้นฐานในชวงปลายทศวรรษ ๑๙๖๐ กอนที่วงการวิชาการในโลกตะวันตก
จะไดเร่ิมจริงจังและเผยแพรแนวคิดลักษณะนี้เสียอีก 

 



และเมื่อพิจารณาพระราชกรณียกิจทั้งในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและในกรณี
อ่ืนๆ ที่ไดนําเสนอขางตนนั้น พระราชกรณียกิจเหลานี้ (และอื่นๆ ที่มิไดนําเสนอในที่นี้ ) แสดงออก
ถึงการปฏิบัติและการดําเนินงานที่อาศัยหลักการทํางานที่ไดผล ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
ทรงมีพระราชดําริไวในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสที่พระองคไดพระราชทานใหแกคน
ไทยกลุมตางๆ ตลอดเวลาที่พระองคทรงเปนพระมหากษัตริยไทย 

 

๔.  พระเจาอยูหัวกับแนวพระราชดําริเกี่ยวกับคุณธรรม 
 ในระบบหลักคิดและปรัชญาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ปจเจกบุคคลนั้นหากปราศจากคุณธรรมประจําตัวแลว ไมอาจจัดไดวาเปนทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณภาพไดเลย แมวาจะเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถตลอดจนมีองคประกอบอื่นๆ ที่
ทําใหปจเจกบุคคลผูนั้น ทํางานไดผลสําเร็จตามที่ไดคาดหวังไวสวนหนึ่งของระบบคุณธรรมที่ควร
มีครอบคลุมไปถึงการรูจักหนาที่และความสํานึกในหนาที่ที่ควรรับผิดชอบตอตนเอง ตอครอบครัว 
ตอองคการ ตอสังคม และตอประเทศ การตะหนักถึงหนาที่นี้ไดแยกวิเคราะหตางหากไปแลว  จึงไม
ขอพาดพิงถึงอีก คุณธรรมอื่นๆ ที่ควรมีในระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้น 
ก็ไดอภิปรายแลวในหนาตนๆ 
  

การอรรถาธิบายพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจที่สะทอนถึงคุณธรรมที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงยึดเปนคุณธรรมประจําพระองคนั้น สมควรเริ่มดวยพระปฐม
บรมราชโองการที่มีความวา “ เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาว
สยาม” นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงแสดงพระราชปณิธานอันแนวแนที่จะทรง
กระทําหนาที่พระมหากษัตริยโดยอาศัยธรรมะแหงพระพุทธศาสนา แมวาจะเปนที่ยอมรับกันและ
สรุปกันอยางกวางขวางแลววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปกครองประเทศโดยอาศัยธรรมะ
ที่เรียกกันวา ราชธรรม หรือ ธรรมมะของราชา แตแทที่จริง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรง
ปกครองประเทศตามหลักธรรมะอื่นๆ ในพระพุทธศาสนา นอกเหนือจากหลักทศพิธราชธรรมดวย 
( สมเด็จพระญาณสังวร ๒๕๓๐ น. ๖ ) ถึงกระนั้น ในการเสนอพระราชจริยวัตรและพระราชกรณีย
กิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในสวนที่สะทอนถึงแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการมีคุณธรรม
ประจําตัวในสวนนี้ของรายงานการศึกษา จะจํากัดเฉพาะคุณะธรรมที่เปนองคประกอบของ
ทศพิธราชธรรมเปนสําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับความสําคัญของหลักธรรมชุดนี้ซ่ึงเปนที่
ยอมรับทั่วไปในประเทศไทยแลววา เปนหลักธรรมสําคัญและหลักธรรมทางการที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดทรงปฏิบัติพระองคเสมอมาตั้งแตเร่ิมรัชกาลมาจนถึงทุกวันนี้ประการหนึ่ง และเพื่อ
จํากัดเนื้อหาที่ตองนําเสนอใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับสวนอื่นๆ อีกประการหนึ่ง 

 



 
องคประกอบของทศพิธราชธรรม มีดังตอไปนี้ 

๑. ทาน                                    การให 
๒. ศีล                                       การประพฤติดีทั้งทางกาย วาจา และใจ 
๓. ปริจจาคะ                           การบริจาค การเสียสละ 
๔. อาชชวะ                             ความซื่อตรง 
๕. มัททวะ                               ความออนโยน 
๖. ตปะ                                    การขจัดความเกียจครานและความชั่ว 
๗. อักโกธะ                             ความไมโกรธ มุงรายผูอ่ืน 
๘. อวิหิงสา                             ความไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
๙. ขันติ                                    ความอดทนตอความทุกขยาก 
๑๐. อวิโรธนะ                          การปฏิบัติไมใหผิดจากทางที่ถูกที่ควร 
 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีคุณธรรมทั้ง ๑๐ ประการในทศพิธราชธรรม อัน
เปนที่ยอมรับกันไมแตเฉพาะพสกนิกรของพระองค แตรวมถึงประชาชนชาวโลกที่ติดตามขาวคราว
ของประเทศตางๆ และไดมีโอกาสเฝาชมพระบารมี   เมื่อสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
เสด็จประพาสตางประเทศเพื่อเชื่อมสัมพันธวไมตรี คุณธรรมทั้งสิบประการก็ประจักษชัดแจงจาก
พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระองค ซ่ึงสวนหนึ่ง (แมเพียงเล็กนอย ) ก็ไดนํามา
แสดงไวในรายงานนี้ดวย ๑๒ 

  
 การเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทในสวนตางๆ ของประเทศเพื่อ
ทรงดูแลทุกขสุขของประชาราษฎร ดวยการพระราชทานพระราชดําริแนะนําวิธีการยังชีพ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดหาปจจัยการผลิตที่จําเปน และบํารุงรักษาสภาพของปจจัยการผลิต เพื่อให
สามารถมีผลผลิตสําหรับการยังชีพของราษฎรทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ จัดใหแพทยหลวงที่ตาม
เสด็จตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บไขไดปวย ณ ทองที่ตลอดจนทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสงคนไข
ไปรักษาในตัวจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครตามความจําเปนโดยเปนคนไขในพระราชูปถัมภ 
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโรงเรียนและ
จัดหาอุปกรณการศึกษาทั้งในทองถ่ินที่ทุรกันดารและในนครหลวง  ไดทรงโปรดเกลาฯ 
พระราชทานสิ่งของจําเปนในการดํารงชีวิตใหแกราษฎรที่ขาดแคลนในทองที่ทุรกันดาร ตลอดจน
พระราชทานพระบรมราโชวาทที่เปนประโยชนในการดํารงชีวิต พระราชกรณียกิจเหลานี้ลวน
แลวแตเปนการแสดงออกซึ่งการบําเพ็ญพระบารมีในดานการใหทานทั้งสิ้น ทั้งอามิสทาน (ทาน
ดานวัตถุส่ิงของ) และธรรมทาน (ทานดานความรูความคิดคําแนะนํา)   พระบาทสมเด็จพระ



เจาอยูหัวไดทรงปฏิบัติธรรมะประการแรกในทศพิธราชธรรม ในหลายๆ รูปแบบที่เหมาะสมกับ
ความจําเปนของสภาพแวดลอมของทองถ่ินและปญหาความเดือดรอนของราษฎร 
 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงปฏิบัติธรรมะประการที่สอง  (ศีล)  ใน
ทศพิธราชธรรม โดย “การระวังรักษาความประพฤติทางกาย ทางวาจาใหสงบเรียบรอย ดวยทรง
รักษาพระราชหฤทัยใหสงบเรียบรอย” และ “ไมวาจะอยูทามกลางสถานการณใดๆ ไมทรงกระทํา
การใดๆ ที่จะกอใหเกิดเปนทุกขเปนโทษแกผูอ่ืน  ตรงกันขาม ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจอันจะกอ
ประโยชนสุขทั้งแกพระองคเอง และผูอ่ืนเทานั้น” นอกจากนี้ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรง
ใฝพระราชหฤทัยศึกษาและปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดมามิไดขาด ทําใหพระราชหฤทัย
ประกอบดวยพระคุณธรรมอื่นๆ อีกเอนกประการ อันเปนผลสนับสนุนใหทรงดํารงพระองคอยูใน
ศีลอยางมั่นคงไดโดยไมลําบาก จนกลายเปนพระปกตินิสัย” (สมเด็จพระญาณสังวร  ๒๕๓๐ น. ๘ ) 
 
 การที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงตรากตรําพระวรกาย เสด็จไปเยี่ยมราษฎร
ในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในทองถ่ินที่ทุรกันดารเปนอยางยิ่งนั้น  พรอมกับทรงถือเปน
พระราชภารกิจหลักของพระองคที่จะทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดหาโครงการและวิธีการตางๆ เพื่อชวย
บําบัดทุกขบํารุงสุขในการดํารงชีวิตของราษฎรที่ยากจนและมีปญหาตางๆ  โดยแทบมิไดมีเวลา
เหลืออยูสําหรับการพักผอนพระราชอริยบทเฉกเชนพวกเราคนไทยทั่วไป จัดเปนการทรงปฏิบัติ
ธรรมะขอที่สาม  (ปริจาค) ในทศพิธราชธรรมนั่นเอง และก็เปนการปฏิบัติพระองคไปตามแนว
ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซ่ึงพระราชทานใหแกคนไทยใหเสียสละประโยชนสวน
ตน เพื่อเพิ่มพูนประโยชนสุขของสวนรวม 
 
 พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่แสดงถึงการปฏิบัติพระองคตาม
ทศพิธราชธรรมประการที่ส่ี คือ อาชชวะ นั้น ปรากฏชัดแจงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดทรงปฏิบัติ “พระราชกรณียกิจตางๆ อยางเที่ยงตรงตอภาระหนาที่ เที่ยงตรงตอกาลเวลา และ
เที่ยงตรงตอพระราชปณิธานในพระราชหฤทัยที่ทรงมีตอพสกนิกรโดยมิไดละเลยและยอทอ...
บางครั้งแมจะทรงพระประชวร หากไมมีพระอาการมากจนเกินไป ก็จะเสด็จพระดําเนินไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยมิไดทรงผัดเพี้ยน” (สมเด็จพระญาณสังวร ๒๕๓๐ น. ๙ ) 
 

ภาพที่ประชาชนทั่วไปไดพบเห็นทั้งในหนาหนังสือพิมพรายวัน นิยตสารและ
วารสารลักษณะอื่นๆ และในจอโทรทัศน ในสวนที่เกี่ยวกับการพบปะประชาชนในโอกาสและใน
สถานที่ตางๆ โดยเฉพาะในทองถ่ินทุรกันดารปรากฏชัดเจนวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะ 
“ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนตามควรแกฐานะดวยพระพักตรที่ยิ้มแยม ดวยพระสรุเสยีงที่



ออนโยนเปนปกติ โดยมิไดทรงแบงชั้นวรรณะ และโดยที่มิไดทรงถือพระองค” และบอยคร้ัง
พระองคก็ได “ประทับราบกับพื้นที่เพื่อทรงสนทนากับประชาชน” อยางเปนกันเอง (สมเด็จพระ
ญาณสังวร ๒๕๓๐ น. ๙ ) พระราชจริยวัตรในลักษณะตางๆ เหลานี้เปนการปฏิบัติพระองคใน
ทศพิธราชธรรมขอที่หา คือ มัททวะ นั่นเอง 

 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดนํามาพรรณนาแมเพียงนอย

นิดในสองหัวขอใหญที่ผานมานั้น นาจะเพียงพอที่แสดงใหเห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงมีสวนรวมชวยรัฐบาลแกไขปญหาความยากจนของชาวชนบท 
ซึ่งมีอาชีพในดานเกษตรกรรมเปนสวนใหญ โดยพระองคไดทรงลงทุนทั้งในดานพระปรีชาญาณ 
ดานเวลา ดานทุนทรัพยสวนพระองค เพื่อที่จะศึกษาและทําความเขาใจในปญหาของความยากจน 
ทั้งจากหลักวิชา จากการคนควา และจากการสัมผัสดวยพระองคเอง อยางไมละเลยเพิกเฉย
ตลอดเวลาตั้งแตเร่ิมรัชกาลจนถึงทุกวันนี้ ซ่ึงรวมเวลาเฉพาะที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ
เยี่ยมเยียนราษฎรในชนบทและใชเวลาอยูกับปรชาชนเหลานั้น ก็ประมาณถึง ๒๕ ปในจํานวน ๔๓ 
ป ที่พระองคเถลิงถวัลยราชสมบัติ “ความเพียรพยายามเพื่อกําจัดสิ่งเลวรายและสรางสรรคส่ิงที่ดี
งาม” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในลักษณะที่กลาวถึงขางตนนี้ จัดเปนพระราชจริยวัตรใน
ทศพิธราชธรรมขอที่หก คือ ตปะ 

 
ไมวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอะไรก็ตาม ทั้งใน

การเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมราษฎรในตางจังหวัด หรือในการเสด็จพระราชดําเนินในงานรัฐพิธี 
และพระราชพิธีตางๆ พระองคจะทรง “แสดงออกซึ่งพระเมตตาตอปวงพสกนิกร...ไมเคยทรงแสดง
ความเกรี้ยวกราดแข็งกระดางตอใครๆ แตทรงปฏิบัติตอบุคคลตางๆ ดวยความสุภาพออนโยนอยาง
พอเหมาะพอควรแกสถานะ” (สมเด็จพระญาณสังวร ๒๕๓๐ น. ๑๐ ) พระราชจริยวัตรเหลานี้ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนับเปนการปฏิบัติธรรมะประการที่เจ็ดในทศพิธราชธรรม  คือ  
อักโกธะ 
 
 ตลอดเวลา ๔๓ ปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเปนพระเจาแผนดินไทย 
พระองคก็ไดทรงเพียรพยายามที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุขพสกนิกรของพระองคโดยเฉพาะราษฎรใน
ชนบทที่มีฐานะยากจน และมีปญหาในการทํามาหาเลี้ยงชีพ ดวยมาตรการตางๆ ทั้งที่ตองอาศัย
ทรัพยากรสวนพระองคและทรัพยากรของแผนดินเปนจํานวนเงินมากมายนั้น นับเปนพระราชจริย
วัตรที่แสดงถึงความเพียรพยายามของพระองคที่ทรงพระกรุณาชวยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นๆ ให
ไดรับประโยชนใหไดความสุขตามอัตภาพ อันเปนลักษณะที่ตรงกันขามกับการเบียดเบียนผูอ่ืนให



เดือดรอน ดังนั้น พระราชจริยวัตรขางตนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงมีนัยเปนการปฏิบัติ
พระองคตามหลักธรรมประการที่แปด ในทศพิธราชธรรม คือ อวิหิงสา ดวย 
 
 การทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้น “ในหลายๆ 
โอกาส ในหลายๆ สถานที่ ตองทรงบุกปาฝาดงไปเปนระยะทางไกลๆ บางครั้ง ก็ตองทรงพระ
ดําเนินไปทามกลางแสงแดดที่รอนระอุบาง ทามกลางสายฝนบาง” แตพระองคก็มิไดทรงยอทอ ทรง
มีความอดทนจะทรงปฏิบัติพระราชภารกิจใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และพระองคก็ทรงพรอมที่จะ
ปฏิบัติพระราชภารกิจที่มีอยูเปนจํานวนมากมายในรอบปหนึ่งๆ “จนแทบจะไมมีเวลาทรงพระ
สําราญสวนพระองค”  ( สมเด็จพระญาณสังวร ๒๕๓๐  น. ๑๐ )  แตพระองคก็ทรงปฏิบัติไดเปน
ปกตินิสัยเปนเวลามากกวาสี่ทศวรรษ พระราชจริยวัตรลักษณะนี้ เปนการปฏิบัติพระองคอยูใน
ทศพิธราชธรรมขอที่เกา คือ ขันติ  นั่นเอง 
 
 โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ไมทรงปฏิบัติพระองคแผกเพี้ยนไปจากขัตติย
ราชประเพณีอันดีงามและไมทรงละเลยคุณธรรมในทางศาสนา ไมทรงแสวงหาความสําราญสวน
พระองคโดยทรงละเลยพระราชภารกิจอันจะพึงปฏิบัติหรือ กอใหเกิดความทุกขยากใหแก
ประชาชน แตตรงกันขาม ทรงดํารงพระองคมั่นอยูในทศพิธราชธรรม ทรงใฝพระราชหฤทัยในการ
ศาสนา และศีลธรรม ทรงปฏิบัติรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ และทรงปฏิบัติ
พระองคเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชนในทุกดาน” (สมเด็จพระญาณสังวร ๒๕๓๐ น. ๑๑ ) พระ
ราชจริยวัตรเหลานี้แสดงถึงการปฏิบัติพระองคตามธรรมะขอสุดทายในทศพิธราชธรรม คือ อวิโรธ
นะ  
 
 แมวาพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจที่นํามาเสนอในที่นี้จะเปนการย้ําถึง
คุณธรรมทั้งสิบประการในทศพิธราชธรรมเทานั้น แตแทที่จริงแลว พระราชจริยวัตรและพระราช
กรณียกิจโดยรวมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังไดแสดงถึงการปฏิบัติพระองคในธรรมะ
ตางๆ ที่มีอยูในพระพุทธศาสนาอีกดวย คุณธรรมตางๆ เหลานี้ ก็คือ  คุณธรรมที่พระบาทสมเดจ็พระ
เจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาพระราชทานไวในพระบรมราโชวาทเพื่อทรงเชื้อชวนใหพสกนิกรของ
พระองคไดรับรูไวและนําไปปฏิบัติจนเปนปกตินิสัย เฉกเชนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรง
ปฏิบัติพระองคอยูทุกเมื่อเชื่อวัน คุณธรรมตางๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงย้ําและแสดงไว
ในพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสวา  เปนคุณธรรมสําคัญในชีวิตทั้งในแงของการทําให
ปจเจกบุคคลสามารถดํารงชีวิตอยูถูกตองตามทํานองคลองธรรม และสามารถค้ําจุนสนับสนุนให
ดําเนินงานตางๆ ในหนาที่สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดังที่ไดเสนอแลวในรายละเอียดในบทตนๆ ของ
รายงานบับนี้นั้น ก็คือ คุณธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดทรงมีอยูประจําพระองคนั่นเอง 



 
 
 
๕. ในหลวงกับคุณธรรม “ความรับผิดชอบ” 
 หลักคิดและปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ปจเจก
บุคคลควรมีประจําตัวเพื่อจักไดมีสวนสรางความสําเร็จใหแกตัวเองและมีสวนสรางสรรคประโยชน
ใหแกสวนรวมพรอมๆ กันไป จัดเปนระบบความคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษยใน
ประเทศไทยไดเปนอยางดี และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงปฏิบัติพระองคอันปรากฎผาน
พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจตางๆ ที่สะทอนถึงการทรงมีคุณสมบัติตางๆ เหลานั้นดวย 
 
 เนื่องจากฐานคติของรายงานฉบับนี้ที่วา ประเทศไทยสมควรสนใจที่จะพัฒนา
ราษฎรไทยใหมีคุณสมบัติตางๆ ที่นําไปสูการเพิ่มคุณภาพของทรัพยากรมนุษยในประเทศไทย หรือ
ใหการพัฒนาดังกลาวนี้เปนไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  สามารถสรุปผลการศึกษาใน
หนาตนๆ ในรายงานนี้ใหมวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีคุณธรรม “ความรับผิดชอบ” 
ประจําพระองคในการทรงปฏิบัติภาระหนาที่พระมหากษัตริยของแผนดินไทย โดยที่คุณธรรมความ
รับผิดชอบมีนัยที่ครอบคลุมถึงคุณธรรมประการอื่นๆ ดวย ทําใหการทรงปฏิบัติพระราชภารกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปยมไปดวยคุณภาพ ซ่ึงนอกจากจะสะทอนถึงความสัมฤทธิ์ผลของ
ภารกิจเหลานั้นแลว ยังสะทอนถึงคุณธรรมตางๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณา
พระราชทานไวในพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัส 
 
๕.๑   ความหมายของคุณธรรม  “ความรับผิดชอบ” 
 คุณธรรม ความรับผิดชอบ ที่กลาวถึงในบทนี้ จะนิยามความหมายใหมเพื่อให
ถูกตองสอดคลองกับสาระที่แทจริงของคุณธรรมนี้ใหมากที่สุด ดังนี้  
 “ความรับผิดชอบ คือ สภาพที่รูจักภาระหนาที่ และทํางานหรือดําเนินการตาม
ภาระหนาที่ดังกลาวใหบังเกิดผลลัพธ หรือผลประโยชนที่คาดหวังจากภาระหนาที่ดังกลาวมาก
ที่สุด” 
 การที่ปจเจกบุคคลมีความรับผิดชอบ  คือการที่บุคคลนั้นมีสภาพดังกลาว นั่นคือ การ
รูจักภาระหนาที่ของตนเอง และปฏิบัติภาระหนาที่ใหบังเกิดผลลัพธมากที่สุด 
 นิยาม “ความรับผิดชอบ” ที่เสนอขางตน จะครอบคลุมสวนที่เปนความเขาใจแบบ
ทั่วไป ซ่ึงใชในลักษณะที่ส่ือสภาพของการรับผิดชอบหรือการรับผิดอันเกิดจากการกระทําการ
หนึ่งๆ แตการที่จะยอมรับผิดหรือยอมรับชอบนั้นจักตองเกิดจาการรับรูภารกิจในตําแหนงหนาที่นั้น



มีอะไรบาง หรือภารกิจนั้นเกี่ยวพันกับกิจกรรมอะไร นั่น คือ สภาพที่รูจักภาระหนาที่ของตนเอง 
การที่จะรับรูหรือรูจักภาระหนาที่ของตนเองนั้น จักตองเกิดจากการขวนขวายแสวงหาขอมูล
เกี่ยวกับภาระหนาที่ดังกลาว (จะงายยากก็สุดแลวแตวา ไดมีเอกสารบัญญัติภาระหนาที่นั้นๆ อยาง
ละเอียดไวแลวหรือยัง) อันเปนการสื่อความพยายามของผูมีภาระหนาที่เองที่จะเพิ่มความรูและ
ความเขาใจที่มีตอภาระหนาที่นั้นๆ จริงอยูตําแหนงการงาน (อันเปนสิ่งที่ระบุไวในความหมายที่ใช
กันทั่วไป) จักตองเกี่ยวพันกับภาระหนาที่หรือการกระทําในรูปแบบและรายละเอียดลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง แตตําแหนงการงานนั้นเปนบทบาท (role) หนึ่งของชีวิตมนุษยเทานั้น คนเรานั้นมี
บทบาท หนาที่มากมายแตกตางกันไปสุดแลวแตกาละเทศะ ในขณะใดขณะหนึ่งเราเปนลูก เปนพอ 
เปนแม เปนนักเรียนนักศึกษา เปนนั่นเปนนี่ ฯลฯ ทุกบทบาททุกหนาที่มีภารกิจที่จักตองกระทํา
ลักษณะหนึ่ง และจํานวนหนึ่งเสมอ ดังนั้น (การมี) ความรับผิดชอบจึงตองเกี่ยวพันกับภารกิจในทุก
บทบาท/หนาที่ไมใชจํากัดเฉพาะภารกิจในตําแหนงการงาน (อาชีพ) แตเพียงอยางเดียว 
 
 ภารกิจที่มากับบทบาท/หนาที่อ่ืนๆ เมื่อไดทําไป (discharge) อยางถูกตองจะบังเกิด
ผลลัพธซ่ึงจัดไดวาเปนผลดี หรือประโยชนของภารกิจดังกลาว ๑๓ ผูที่สวมบทบาทหรือทําหนาที่
ดังกลาวจึงตองทําใหเกิดผลลัพธตามที่คาดหวังจากบทบาทหนาที่นั้นๆ นั่นคือ เทากับจํานวน
ผลลัพธที่ควรตองเกิดขึ้น อันเปนการสื่อนัยวาไดกระทําใหบังเกิดผลลัพธที่คาดหวังจากบทบาท
ดงักลาวมากที่สุดนั่นเอง 
 
 การที่บุคคลจะสามารถดําเนินการใหเกิดผลประโยชนสูงสุดจากภาระหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายหรือจากบทบาทที่สวมอยูนั้นๆ ก็ตอเมื่อรูสาระของภารกิจในบทบาทหนาที่นั้นๆ อยาง
ถูกตอง มิฉะนั้นแลว ผลลัพธคงไมเกิดขึ้นในระดับนั้นๆ อยางแนนอน การกลาววาบุคคลมีความ
รับผิดชอบจึงสื่อนัยทั้งการรูจักบทบาท/หนาที่ และการกระทําอยางไดผลลัพธมากที่สุด ไมใชอยาง
ใดอยางหนึ่ง 
 
 แนนอน แมนรูจักภารกิจในบทบาท/หนาที่นั้นๆ อยางลึกซึ้งแลวก็ตาม บุคคลนั้นก็
อาจไมกระทําการใหบังเกิดผลลัพธสูงสุดตามที่คาดหวังจากบทบาท/หนาที่นั้นๆ (อันเนื่องมาจาก
สาเหตุตางๆ) หรือการไมบรรลุผลลัพธในระดับและรูปแบบที่คาดหวังไว   เนื่องจากบุคคลนั้นไมได
ซาบซ้ึงวา บทบาทที่กําลังสวมอยูนั้น หรือหนาที่ที่กําลังทําอยูนั้น  ส่ือภารกิจอะไรบาง หรือความ
ลมเหลวอาจเกิดจากสภาพที่ไมรูภารกิจในบทบาท/หนาที่นั้น และ/หรือไมไดกระทํากิจกรรมอยาง
จริงจัง จนทําใหเกิดผลลัพธตามที่คาดหวังก็ได สภาพทั้งหมดนี้จัดเปนสถานการณที่บงวาบุคคลผูนี้
ไมมีความรับผิดชอบนั่นเอง 
 



 จากความหมายของความรับผิดชอบที่อภิปรายในยอหนาขางตน เราสามารถ
วิเคราะหนัยที่มีตอคุณธรรมอื่นๆ ที่นิยมกลาวถึงกันเสมอ เปนลําดับตอไป 
 
๕.๒  ความรับผิดชอบกับการรูจักหนาท่ี 
 เมื่อบุคคลมีความรับผิดชอบ  นัยแรก  คือ  เขาตองรูจัก  “หนาที่” ที่ทํา  (ไดรับ
มอบหมายใหทําหรือเลือกทําเอง) หรือบทบาทที่เขาสวม แตการรูจักหนาที่นั้นจะอยูในวิญญาณของ
บุคคลที่รับผิดชอบ เพราะคนที่มีความรับผิดชอบเนนการทําภารกิจใหเกิดผลลัพธที่คาดหวังให
ไดมากที่สุดและเงื่อนไขที่ตองมี คือ การรู (เรียนรูและ/หรือรับรู) วาภารกิจที่ตองกระทําในหนาที่
นั้นๆ มีอะไรบาง หรืออีกนัยหนึ่ง คือ รู “หนาที่” นั่นเอง การมีคุณธรรม “ความรับผิดชอบ” ส่ือการ
มีคุณธรรม “การรูจักหนาที่” ไปดวย นั่นคือ การมี “ความสํานึกในหนาที่” 
 
๕.๓  ความรับผิดชอบกับการมีวินัย 
 สําหรับบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบในความหมายที่นิยามในที่นี้ เขาจักตอง “มีวินัย” 
เปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพดวย การที่เขาจะสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามที่ระบุไวใน
บทบาท/หนาที่นั้นๆ ไดเปนอยางดี และยังผลใหเกิดประโยชนสูงสุดที่คาดหวังจากบทบาท/หนาที่
นั้นๆ เขาจักตองเปนคนที่ “มีวินัย” อยางหลีกเลี่ยงไมไดการมีวินัย ก็คือ การปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑ และวิธีการที่ไดกําหนดไวสําหรับภารกิจในบทบาทหนาที่นั้นๆ ถามีการปฏิบัติตนที่
แตกตางไปจากวิธีการและ/หรือระเบียบกฎเกณฑที่กําหนดไวแลว โอกาสที่จะประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินการยอมมีนอย และความไมสามารถสรางสรรคผลลัพธใหเปนไปตามที่คาดหวังไวใน
บทบาทหนาที่นั้นๆ ก็เปนสภาวะที่คนมีความรับผิดชอบตองมีการหลีกเลี่ยงไมใหเกิดขึ้น การมีวินัย
จึงมักกลาวเชี่ยมโยงกับ “ความอดทน”  “ความพากเพียร” ที่จะดําเนินการใหบังเกิดผลตามที่ตองการ 
ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากการเนนผลงานอันเปนนัยของการมีความรับผิดชอบแลว ความหมายของ “การมี
วินัย” ที่กินความไปถึงความเพียรพยายาม ความบากบั่นตลอดจนความอดทนที่เกิดขึ้นอยางอยูตัว 
(sustaining ) และจริงจัง เพื่อใหบังเกิดผลงานที่คาดหวัง จึงไมนาประหลาดใจแตอยางใด 
 
๕.๔ ความรับผิดชอบกับการตรงตอเวลา 
 สําหรับผูที่มีความรับผิดชอบ ซ่ึงมีนัยของการเปนผูที่มีวินัยแลว ก็จักเปนผูที่ “ตรงตอ
เวลา” อีกดวย กลาว คือ เพื่อความสําเร็จของภารกิจที่ไดรับมอบหมายเนื่องมาจากบทบาท/หนาที่
นั้นๆ บุคคลผูนี้ก็จะตองดําเนินงานตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไวสําหรับภารกิจดังกลาว อันเปน
ลักษณะของผูที่มีวินัยนั่นเอง แตการปฏิบัติการใดๆ ไมวาจะเปนบทบาท/หนาที่อะไรก็ตาม จะ
เกี่ยวพันกับเวลาเสมอ ทั้งในแงเวลาที่ตองใชในการทํากิจกรรมและเวลาที่เปนกําหนดการการ
ทํางานแตละขั้น จากขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดทาย เมื่อเปนเชนนี้ ผูที่มีความรับผิดชอบตองการให



เกิดผลงานตามที่บทบาท/หนาที่นั้นๆ คาดหมายไว ยอมตองเปนผูที่ตรงตอเวลาดวย  มิฉะนั้นแลว 
ผลงานที่บังเกิดขึ้นก็ไมเปนไปตามที่ตองการทั้งในแงปริมาณ คุณภาพ และเวลาของการไดมาซึ่ง
ผลลัพธนั้นๆ โดยนัยแลว ผูที่มีความรับผิดชอบจักตองเปนผูที่มีความตรงตอเวลาดวยเชนกนั 
 
๕.๕   ความรับผิดชอบกับความเปนเลิศ 
 คนที่มีความรับผิดชอบ จักตองเปนคนที่มีวิญญาณของการเรียกรอง “ความเปนเลิศ” 
(pursuit of excellence ) จากตัวเอง นั่นคือ บุคคลผูนี้ไมวาจะทํางานในบทบาท/หนาที่อะไรก็ตาม จัก
ตองเนนการทําใหเกิดผลลัพธที่สูงสุดตามคาดหมายหมายจากบทบาท/หนาที่นั้นๆ ซ่ึงเปนนัยของ
การเรียกรองความเปนเลิศจากตัวเองนั่นเอง กลาวคือไมใชเปนการทํางานแบบ “เชาชามเย็นชาม” 
ทําเพื่อใหวันและเวลาผานไปเรื่อยๆ เทานั้น แตทํางานดวยความกระตือรือรน การทุมเทพลังกาย
พลังสมอง (ตามขีดความสามารถที่มีอยูประจําตัว) เพื่อใหบังเกิดผลลัพธตามที่วิเคราะหจากความ
คาดหมายของบทบาทหนาที่ การมุใหเกิดผลลัพธตามที่ตองการยอมมีโอกาสทําใหเกิดความริเร่ิม
ใหม            ( originality , creativity ) และการสรางสรรคนวัตกรรม ( innovation ) ในบุคคลผูนั้น
อันเปนผลจากความพยายาม และความขวนขวายที่จะสรางสรรคผลงานในบทบาท/หนาที่นั้นๆ    
แรกผลักดันเพื่อการริเริ่มหรือหรือการสรางสรรคนวัตกรรม เกิดจากความปรารถนาที่จะทํางานให
สําเร็จลุลวงไปดวยดี และใหเกิดผลลัพธมากที่สุดตามที่คาดหวังกันไว อันเปนความรูสึกของการมี
ความรับผิดชอบของบุคคลนั้น การเรียกรองความเปนเลิศจากตัวเองนี้ ก็จัดเปนสภาพหนึ่งของ 
“ความใฝสําเร็จ” (need for achievement or n-achievement ) การที่บุคคลยอมบากบั่นพากเพียร
เพื่อใหประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ยอมตองเรียกรองความเปนเลิศจากตัวเอง เพื่อนําไปสู
ความสําเร็จดังกลาว สภาวะความเปนเลิศก็ดี หรือการไดมาซึ่งความสําเร็จก็ดี ไมใชส่ิงที่ลอยมาให
แตเปนสิ่งตองตอสูใหไดมานั่นคือ ตองมีความพากเพียรพยายามและตองมี “การเสียสละ” ตังเอง 
(ในรูปของเวลา แรงกาย พลังสมอง การพักผอนหยอนใจ ) ตามที่จําเปน เพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพธที่
บทบาท/หนาที่นั้นๆ คาดหวังไวใหไดมากที่สุด หรือสภาพของความเปนเลิศและความใฝสําเร็จ
นั่นเอง 
 
๕.๖  ความรับผิดชอบกับความกลาหาญ 
 ในการปฏิบัติภารกิจตามบทบาท/หนาที่ที่มีอยู คนที่มีคุณธรรม “ความรับผิดชอบ” 
โดยนัยแลว จักมี “ความกลาหาญ”   ที่จะดําเนินการใดๆ ก็ตามที่นําไปสูการบังเกิดผลลัพธที่สูงสุด
ตามความคาดหมายของบทบาท/หนาที่นั้นๆ กลาวคือ เมื่อสถานการณช้ีแนะวา จําเปนตอง
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหเกิดผลลัพธที่บทบาท/หนาที่นั้นๆ คาดหวังไว ผูที่มีความ
รับผิดชอบก็พรอมและมีความกลาที่จะตัดสินใจโดยไมรีรอ ความเด็ดขาดและความแนวแนในการ
ตั ดสินใจ เปนส วนหนึ่ งขององคประกอบในบุ ค ลิกของผู ที่ มี คว ามรับ ผิดชอบ  “การ



ผลัดวันประกันพรุง” หรือการรีรอไมดําเนินการในภารกิจที่เปนสวนหนึ่งของบทบาท/หนาที่ จึง
เปนสภาพที่ขัดกับการมีความรับผิดชอบอันเปนสภาพที่มุงมั่นใหเกิดผลลัพธจากภารกิจที่กระทําไป
ในบทบาท/หนาที่นั้นๆ 
 
๕.๗  ความรับผิดชอบกับความซื่อสัตย 
 คนที่มีความรับผิดชอบยอมมี “ความซื่อสัตย” ตอตัวเอง และไมหลอกลวงผูอ่ืน ใน
การปฏิบัติหนาที่ภารกิจที่กําหนดโดยบทบาท/หนาที่นั้นๆ ดังไดกลาวแลวขางตน ผูที่มีความ
รับผิดชอบโดยนัยแลว จักเปนผูที่รูจักบทบาท/หนาที่ของตัวเอง และมีวินัยที่จะปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑที่กําหนด สําหรับภารกิจที่ตองดําเนินการตามบทบาท/หนาที่นั้นๆ กลาวในบริบทของการ
งานหรืออาชีพ สภาพเชนวานี้  ก็คือ การเปนผูที่ปฏิบัติตนใหเปนไปตามจรรยาบรรณของอาชีพหรือ
การงานนั้นๆ ดังนั้น ผูที่มีความรับผิดชอบจึงอยูในสภาพที่ซ่ือสัตยสุจริตตอภาระหนาที่ของตนเอง 
ไมดําเนินการอื่นใดที่จะผิดแผกแปลกไปจากแนวปฏิบัติที่กําหนดโดยจรรยาบรรณของอาชีพและ
การงานและเมื่อพิจารณาจากผูที่มีปฏิสัมพันธดวย (กลาวคือ ผูที่ไดรับบริการ หรือผลิตผลอันสืบ
เนื่องมาจากการกระทําหนาที่ของผูที่มีความรับผิดชอบ) บุคคลเหลานี้จะไมถูกหลอกลวงใหไดรับ
บริการ หรือผลิตผลอันเกิดจากการดําเนินงานที่มีคุณภาพต่ําโดยเจตนา หรือไดรับบริการหรือ
ผลิตผลเทียมหรือไมไดรับบริหาร หรือผลิตผลเลย ความรูสึกนึกคิดลักษณะนี้ในคนที่มีความ
รับผิดชอบจะปรากฎอยูในบทบาท/หนาที่อ่ืน นอกเหนือจากบทบาท/หนาที่ในการประกอบอาชีพ 
 
๕.๘ ความรับผิดชอบกับการคํานึงถึงผูอ่ืน 
 คนที่มีคุณธรรมความรับผิดชอบแลว ก็จะเปนคนที่มี “ความคํานึงถึงผูอ่ืน”(being 
considerate of others )  ดวยโดยปริยาย ในการดําเนินการตามภารกิจที่จักตองทําและสมควรทํา
ตามที่ระบุไวตามบทบาท/หนาที่ที่เกี่ยวของไมวา “ผูอ่ืน” นี้จะพิจารณาจากแงของผูรวมงานหรือผูที่
ไดรับบริการหรือผลิตผลจากภารกิจนั้น ทั้งนี้เพราะการดําเนินงานตามบทบาท/หนาที่ก็คือ การไม
สรางภาระหรือปญหาใหแกผูอ่ืน (ไมวาจะเปนในรูปที่ผูอ่ืนตองพลอยแบกภาระทํางานในสวนที่
ไมใชหนาที่ของเขา หรือตองคอยแกปญหาที่เปนผลลัพธของการไมทําหนาที่ของบุคคลแรกหรือใน
รูปที่ไมไดรับบริการหรือผลิตผลในระดับคุณภาพ และหรือในปริมาณตามที่คาดหวังไว ) เมื่อทกุคน
มีบทบาท/หนาที่ที่จักตองสวมตองทํา และบทบาท/หนาที่ตางๆ เหลานี้ก็สัมพันธกันและกันใน
ลักษณะตางๆ การขาดความรับผิดชอบของผูหนึ่งผูใดในการทําภารกิจตามบทบาท/หนาที่นั้นๆ 
ยอมมีผลกระทบในทางลบตอสภาวะของผูอ่ืนอยางแนนอน การตระหนักถึงผลลัพธเชิงลบเชนนี้
เปนองคประกอบของการมีความรับผิดชอบ การมีความรับผิดชอบในตัวบุคคลจึงมีนัยของการมี
ความคํานึงถึงผูอ่ืนดวย 
 



๕.๙ กิจกรรมความรับผิดชอบ 
 กลาวในเชิงสรุป ความรับผิดชอบเปนคุณธรรมที่สําคัญ เนื่องจากมีนัยที่ครอบคลุม
ไปถึงคุณธรรมอื่นๆ ที่นิยมกลาวถึงกันมาก การมีความรับผิดชอบจึงเปนการมีคุณธรรมอื่นๆ ที่เปน
นัยของความรับผิดชอบดวย ความครอบคลุมของความหมายของคุณธรรมความรับผิดชอบใน
ลักษณะที่ไดเสนอขางตนนั้น  ไมเปนสิ่งที่นาประหลาดใจเมื่อเปนที่ตระหนักกันแลววา เปนที่นิยม
กันมากที่จะเสนอแนะ (ในโอกาสตางๆ) ใหคนเรามี (เชน) ความรับผิดชอบตอหนาที่  ความ
รับผิดชอบในการทํางาน ความรับผิดชอบในเรื่องเวลา ฯลฯ  
 
 พิจารณาจากทัศนะของตัวบุคคล และการมีบทบาท/หนาที่ตางๆ ของบุคคลในสังคม
แลว อาจจําแนกความรับผิดชอบของคนเราในเชิงกิจกรรมได ๓ ประเภทดวยกัน คือ 

(๑)  ความรับผิดชอบในการใชชีวิต 
(๒) ความรับผิดชอบในการทํางาน และ 
(๓) ความรับผิดชอบในบทบาท/หนาที่อ่ืนๆ 

ทั้งนี้เพราะวาบุคคลหนึ่งๆ จะสวมบทบาทมีหนาที่ในขณะใดขณะหนึ่งในบริบทใดบริบทหนึ่งใน
สามบริบทนี้เสมอ 
 
 ในการใชชีวิตไมวาในฐานะใดก็ตาม เปนลูก เปนพอเปนแม เปนผูนอย เปนผูใหญ 
บุคคลที่มีความรับผิดชอบก็จักปฏิบัติตนใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวในบทบาท/หนาที่นั้นๆ 
ภายในกรอบดังกลาว คนเราก็ตองมีการประกอบอาชีพ มีตําแหนงการงานในระดับตางๆ สุดแลวแต
ความสามารถจะพาไป การมีความรับผิดชอบในการทํางานสื่อการดําเนินการในภารกิจตางๆ ที่
จําเปนเพื่อใหไดผลลัพธตามที่บทบาทนั้น หนาที่นั้น ตําแหนงนั้นคาดหวังไวนอกจากบทบาทหลกัๆ 
แลว คนเราก็มีบทบาทและหนาที่อ่ืนๆมากมาย ทั้งที่สําคัญและไมสําคัญ บทบาท/หนาที่เหลานี้มีการ
คาดหวังบางประการจากตัวบุคคล นั่นคือ การกระทําภารกิจบางชนิดบางประเภทในกรอบของ
บทบาท/หนาที่เหลานั้นๆ การมีความรับผิดชอบในการทําหนาที่ในการสวมบทบาทหนึ่งๆ จึงสื่อ
การมีพฤติกรรมตางๆ ตามที่คาดหมายของบทบาท/หนาที่นั้นๆ และความรับผิดชอบในปริบทตางๆ 
ทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นมีความเขาใจในสาระสําคัญในเชิงพฤติกรรม และกิจกรรม
ที่มากับบทบาท/หนาที่นั้นๆ และเมื่อมีความเขาใจและดําเนินการตามความเขาใจนั้นแลว การมี
ความรับผิดชอบก็จะมีนัยแหงคุณธรรมอื่นๆ ที่ไดอภิปรายแลวขางตนดวยเสมอ 
 
๕.๑๐ ความรับผิดชอบตอตนเองและความรับผิดชอบตอสวนรวม 
 ความหมายและนัยของ “ความรับผิดชอบ” ที่ไดแจกแจงขางตน เปนการนําเสนอใน
ปริบทของตัวบุคคลเปนการพิจารณาความรับผิดชอบในประเด็นตางๆ จากทัศนพิสัยของตัวบุคคล 



โดยนัยนี้แลว ถาปจเจกบุคคลมี (๑) ความรับผิดชอบในการใชชีวิต (๒) ความรับผิดชอบในการ
ทํางาน (๓) ความรับผิดชอบในบทบาท/หนาที่อ่ืนๆ แลว ก็หมายความวา บุคคลนี้มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองอยางสมบูรณ 
 
 ถาในสังคมใดก็ตาม สมาชิกในสังคมนั้นตางก็มีความรับผิดชอบตอตนเอง ทั้งในการ
ใชชีวิต ในการทํางานและในบทบาท/หนาที่อ่ืนๆ แลว นาจะสามารถสรุปไดวา ความรับผิดชอบ
ของปจเจกบุคคลในทํานองดังกลาว จะเกื้อกูลผลประโยชนสวนรวมดวย นั่นคือ ความรับผิดชอบ
ตอสวนรวมหรือตอสังคม ก็ไดบังเกิดขึ้นโดยปริยาย 
 
 อาจอภิปรายในเชิงสรุปสําหรับประเด็นนี้ ดังนี้ เมื่อปจเจกบุคคลทําหนาที่ของความ
เปนพอความเปนแมที่มีความรับผิดชอบ การอบรมบมนิสัยลูกหลานในลักษณะที่สะทอนถึง
คุณสมบัติที่ดีงามตางๆ  (ตามนัยของคุณธรรมความรับผิดชอบ) ก็จะบังเกิดขึ้น ทั้งในแงของการพร่ํา
ส่ังสอนและการกระทํา เมื่อปจเจกบุคคลทําหนาที่ความเปนลูกอยางมีความรับผิดชอบ การ
ตอบสนองคําสั่งสอนของพอแมยอมอยูในลักษณะที่เปนไปในทิศทางที่ทําใหพอแมช่ืนชม และเมื่อ
พอแมอยูในวัยชราก็มีความกตัญูกตเวที อุปการะเลี้ยงดูทาน ผลประโยชนยอมตกแกครอบครัวที่
สมาชิกมีความรับผิดชอบ และตอชุมชนท่ีประกอบดวยครอบครัวเหลานี้ เมื่อเปนผูนอยก็ปฏิบัติการ
งานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีความรับผิดชอบ ผลงานก็ยอมออกมาดีตามระดับความรู
ทักษะที่การงาน/หนาที่ดังกลาวกําหนดไว ผลดียอมเปนขององคการที่มีผูนอยปฏิบัติงานอยางมี
ความรับผิดชอบ ในขณะเดียวกัน เมื่อปจเจกบุคคลทําหนาที่เปนผูใหญ มีตําแหนงเปนหัวหนางาน
เปนผูบังคับบัญชา การเปนผูมีความรับผิดชอบในหนาที่การงานยอมสงผลใหมีการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม ดวยการดําเนินงานที่ถูกตองและพรอมที่จะรับผิดเมื่อการงานลมเหลว และพรอมที่จะ
เปดทางใหผูอ่ืนที่มีความสามารถสูงกวาเขารับหนาที่แทน ในสภาพเชนนี้ ผลประโยชนก็ยอมตกอยู
กับองคการที่สังกัด และถาทุกองคการมีผูนอยและผูใหญซ่ึงตางก็มีความรับผิดชอบตอตนเองใน
ลักษณะเชนวาแลว สังคมโดยสวนรวมก็ยอมจักไดรับประโยชนดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได  ความ
รับผิดชอบตอตนเองจึงสื่อความรับผิดชอบตอสวนรวมดวยประการฉะนี้ 
 
 อยางไรก็ตาม อาจมีผูรูทักวา ปริบทของ “สวนรวม” (ชุมชน สังคม ประเทศ) นั้น ไม
เหมือนกับปริบทของ “ตนเอง” การสรุปโดยอิงการวิเคราะหในเชิงยอหนาที่แลว ไมนาจะใชได นั่น
คือ สวนยอยไมส่ือสวนรวมกลาวคือ เมื่อพิจารณาในเชิงมหภาคแลว สังคมสวนรวมแมจะ
ประกอบดวยปจเจกบุคคลก็จริงก็สามารถมีสภาวะบางอยางที่ไมอยูในขอบขายของบทบาทปจเจก
บุคคลเลย เชน ความอยูรอดของสังคม เอกราชอธิปไตยของประเทศ เสถียรภาพทางดานเศรษฐกิจ
ของประเทศ การปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศ ฯลฯ ความรับผิดขอบตอสวนรวมใน



ปริบทใหมนี้คงไมสอดคลองกับความรับผิดชอบตอตนเองอีกตอไป เชน ในยามภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ํา ปจเจกบุคคลในฐานะผูบริโภค ก็จะจับจายใชสอยอยางระมัดระวัง ไมสุรุยสุรายเหมือนแต
กอน เมื่อทุกคนมีความรับผิดชอบกับการเงินของตนเองในลักษณะนี้แลว ระบบเศรษฐกิจก็จะอยูใน
สภาพที่ตกต่ํายิ่งขึ้น อันเปนลักษณะของความไมรับผิดชอบตอสวนรวม  ซ่ึงในกรณีนี้ ตองการใหมี
การจับจายใชสอยอยางฟุมเฟอยเพื่อใหเกิดอุปสงคซ่ึงก็จะกระตุนเพิ่มอุปสงคทอดตอๆไป หรือ
ปจเจกบุคคลในฐานะผูลงทุน ก็จะระมัดระวังไมลงทุนในกิจการตางๆ แมนวาอัตราดอกเบี้ยอาจ
ลดลงจากเดิมก็ตาม หรือแมนวาจะมีเงินกําไรสะสมจากอดีตไวเพื่อการลงทุนแลวก็ตาม เมื่อ
ผูประกอบการแตละคนตัดสินใจในลักษณะนี้ทุกคน ผลก็คือไมมีการลงทุนใหมที่จะไปชวยกระตุน
ระบบเศรษฐกิจ อันเปนผลประโยชนตอประเทศชาติโดยสวนรวมพฤติกรรมเชนนี้อาจจัดไดวา แม
จะเปนความรับผิดชอบตอตนเอง แตก็เปนลักษณะของการขาดความรับผิดชอบตอสวนรวม 
พฤติกรรมทํานองนี้สามารถยกมาเปนตัวอยางไดอีก แตเทาที่ไดเสนอแลวก็พอเพียงที่จะสื่อสภาพท่ี 
(คิดกันวา)  
ขัดแยงกันระหวาง ความรับผิดชอบตอตนเองและความรับผิดชอบตอสวนรวม 
 
 พิจารณาในระดับที่ผิวเผินแลว ความรับผิดชอบตอตนเอง อาจนําไปสูพฤติกรรมของ
ปจเจกบุคคลที่ขัดแยงกับการมีความรับผิดชอบตอสวนรวม (ในสภาพที่อางถึงในตัวอยางขางตน) 
แตเมื่อวิเคราะหอยางลึกซึ้ง โดยอาศัยความเขาใจอยางถองแทในความหมายของการมีความ
รับผิดชอบแลว ไมมีความขัดแยงที่แทจริงเกิดขึ้นแตประการใด 
 
 พิจารณาประเด็นขางตนอยางเจาะจงขึ้น การที่ปจเจกบุคคลมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองในบทบาท/หนาที่ตางๆ ในชีวิตแลว จะประกันพฤติกรรมที่เอื้อประโยชนตอสวนรวมอยาง
ไมตองสงสัย ลองนึกภาพ (เชน)ที่วา  ถาคนในสังคมสวนใหญขาดความรับผิดชอบตอตนเองแลว 
จะมีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ทําใหประเทศตองมีระบบการควบคุมปองกัน  ตลอดจนการ
จับกุมคุมขังพฤติกรรมที่ใหรายตอกัน อันหมายถึงการสูญเสียทรัพยากรจํานวนมากของสวนรวม
เพื่อกิจกรรมดังกลาว ซ่ึงจะออมได แลวนําไปใชในกิจการอื่นๆ ที่เพิ่มสวัสดิการแกสวนรวม  ถา
ปจเจกบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเอง ถาคนในสังคมสวนใหญไมมีความรับผิดชอบตอหนาที่
การงานของตนแลว การทํางานยอมขาดตกบกพรองและขาดประสิทธิภาพ อันหมายถึงการสูญเสีย
โอกาสของสวนรวมที่จะไดรับผลผลิตที่ควรจะบังเกิดขึ้น ถาปจเจกบุคคลมีความรับผิดชอบใน
หนาที่การงานของตน เปนตน 
 
 อนึ่ง บทบาทของปจเจกบุคคลมีอยูมากมายในชีวิต  ดังที่ไดเนนแลวขางตน การมี
ความรับผิดชอบตอตนเองนั้น หมายถึง การทําความเขาใจในภาระหนาที่ที่มากับบาทนั้นๆ   ถา



ปจเจกบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอตนเองไดมีโอกาสเปนผูบริหารประเทศ เขาก็ยอมที่จะทําหนาที่
ดังกลาวใหดีที่สุด เขายอมมีความกลาหาญที่จะใชนโยบายและมาตรการที่จําเปนเพื่อนําชาติใหพน
ภัย เพื่อธํารงไวซ่ึงเอกราชของประเทศ  เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจ  หรือเพื่อพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและยกฐานะความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้น โดยการแจกแจงขาวสารและ
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณและแนวทางแกไข เขายอมเรียกรองใหบุคคลอื่นๆ ในสังคมได
ชวยกันทําหนาที่เปนภารกิจการงานของบุคคลเหลานั้น  อยางมีความรับผิดชอบเหมือนเชนที่เคย
ปฏิบัติมา ปจเจกบุคคลตางๆ นอกจากจะมีบทบาทในการครองชีพแลว ก็ยังมีบทบาทในฐานะเปน
สมาชิกของสังคมเดียวกัน ยอมสนองตอบการเรียกรองตางๆ ของผูนําประเทศ  โดยการปฏิบัติ
ตนเองที่ตั้งอยูบนคุณธรรมความรับผิดชอบ (เพราะเขาเหลานี้มีความรับผิดชอบตอตนเองอยูแลว) 
ในกรณีตัวอยางขางตน การที่ปจเจกบุคคลพยายามประหยัดการใชจายในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
หรือไมลงทุน ในขณะที่บรรยากาศการลงทุนในระบบเศรษฐกิจไมเอื้ออํานวน ก็เปนพฤติกรรมที่
เหมาะสมแลวในปริบทดังกลาว แตถาผูนํารัฐบาลที่ขันอาสาเขาไปรับใชประเทศ สามารถสราง
เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจเพื่อชักจูงใหมีการใชจายและการลงทุนที่สูงขึ้น พฤติกรรมของปจเจก
บุคคลก็จะสนองรับในสภาพแวดลอมใหมไดเชนกัน ความสําคัญในกรณีนี้อยูที่ความรับผิดชอบ
ของผูนํารัฐบาลที่จะสรางเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจ ไมใชความ
รับผิดชอบของปจเจกบุคคลที่จะสรางปญหาใหแกตนเองในภาวะเศรษฐกิจตกต่ําโดยการจับจายใช
สอยอยางผิดปกติหรือโดยการลงทุนที่ตองประสบการขาดทุนอยางแนนอน ความรับผิดชอบตอ
ตนเองของแตละคนในบทบาท/หนาที่ตางๆ ก็จะเกื้อกูลกันจนเกิดผลประโยชนตอสวนรวม อัน
จัดเปนความรับผิดชอบตอสวนรวมนั่นเอง 
 
 โดยสรุป พื้นฐานของความรับผิดชอบตอสวนรวม จะตองมาจากความรับผิดชอบตอ
ตนเอง หากปจเจกบุคคลยังไมสามารถที่จะทําตนใหมีความรับผิดชอบตอชีวิตของตนเองใน
บทบาท/หนาที่ตางๆ แลว สังคมจะหวังอะไรจากปจเจกบุคคลเหลานี้ ที่จะมีความรับผิดชอบตอ
สวนรวมหรือตอประเทศชาติเลา  แทที่จริงแลว การเรียกรองใหทุกคนมีความรับผิดชอบตอ
สวนรวม  โดยไมพยายามสรางคุณธรรมความรับผิดชอบที่มีตอตนเองใหเขมขนเสียกอน  ก็เปนการ
เรียกรองที่ไมเกิดผลอะไร อันเปนสภาพที่เปนอยูในปจจุบันในประเทศไทย 
 
๕.๑๑ สรุป 
 การอภิปรายความหมายของคุณธรรม “ ความรับผิดชอบ ”  ขางตน มีจุดมุงหมายที่
จะสนับสนุนขอสรุปที่วา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนผู มีคุณธรรมความรับผิดชอบที่
สมบูรณในทุกๆ ดาน การที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงนิยามพระราชภารกิจของพระองค 
และทรงเรียกรองพระองคใหปฏิบัติและกระทําทุกสิ่งทุกอยางที่จะตอบสนองนัยแหงพระปฐมบรม



ราชโองการ “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม ” (๕ 
พฤษภาคม ๒๔๙๓ ) นั้น ก็เพราะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระหฤทัยสํานึกในเรื่อง ความ
รับผิดชอบตอหนาที่ความเปนพระมหากษัตริยไทย  ความสํานึกในพระราชหฤทัยเชนวานี้ นอกจาก
จะไดปรากฏในรูปของพระราชกรณียกิจตางๆ ที่ไดนําเสนอเปนบางสวนไปแลว ยังสะทอนออกใน
รูปของพระราชปฏิกริยาที่พระองคไดทรงพระราชนิพนธไวในเรื่อง “เมื่อขาพเจาจากสยามมาสู
สวิตเซอรแลนด” เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙ อันมีความตอนหนึ่งสรุปไดวา เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดทรงไดยินเสียงราษฎรคนหนึ่งที่ตะโกนรองวา “ในหลวง อยาทิ้งประชาชน” ก็ทรง
นึกตอบในพระราชหฤทัยวา “ถาประชาชนไมทิ้งขาพเจาแลว ขาพเจาจะทิ้งประชาชนอยางไรได” 
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๓๐  น. ๑๕ ) 
 
 ความสํานึกในพระราชหฤทัยดังกลาวจัดเปนตัวแปรสําคัญที่ผลักดันและเสริมพลัง
ใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกําหนดบรรทัดฐานของการทรงปฏิบัติพระราชภารกิจความ
เปนพระมหากษัตริยไทยที่สูงสงยิ่งนัก ดังประจักษชัดตอสายตาของประชาชนชาวไทยตลอดเวลา 
๔๓ ป ที่พระองคไดทรงครองราชยครองแผนดินมาจนตราบถึงทุกวันนี้ 
 
 คุณธรรมความรับผิดชอบที่นิยามใหมในรายงานการศึกษานี้ สามารถรองรับ ( 
accommodate )ระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ที่กลาวถึงคุณภาพของปจเจก
บุคคลในเชิงกวาง และในเชิงนี้เองที่อาจสรุปไดดวยวา การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยใน
ประเทศไทยในดานทัศนคติตามระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่นําเสนอไว
ในบทที่ ๓-๗ในรายงานนี้  สามารถเริ่มตนโดยการย้ําการปลูกฝงคุณธรรมความรับผิดชอบ  ในหมู
คนไทยทุกระดับความรูและทุกสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม       

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


