
     บทที่ ๙ 
การเริ่มตนของจุดเปลี่ยนในสังคมไทย 

 
 
               ส่ิงที่ไดนําเสนอในรายงานการศึกษาฉบับนี้  ตั้งแตบทที่ ๑ ถึงบทที่ ๘  เปนระบบของ
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพที่
พรอมจะเปนประโยชนสวนรวม  และพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวที่สะทอนถึงการปฏิบัติพระองค   ที่สอดคลองกับหลักคิดและปรัชญาที่พระองคได
ทรงพระราชทานใหแกคนไทยกลุมตางๆ ในหลายๆ โอกาสดังปรากฏในพระบรมราโชวาท  และ
พระราชดํารัสของพระองค   บทสุดทายนี้  จะอภิปรายถึงความจําเปนและความสําคัญที่พวกเรา
ประชาชนคนไทยจักไดเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทใหสมกับที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรง
ตรากตรําลําบากพระวรกายเปนเวลาเกือบทั้งหมดของป เพื่อสนองพระราชปณิธานที่จะบําบัดทุกข
บํารุงสุขพสกนิกรไทยทุกหมูเหลา  ทุกสวนของประเทศ  และทุกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมทรง
พระกรุณาพระราชทานใหแกคนไทย 
 
๑.     ความเปนแบบอยางสําหรับประชาชนชาวไทย 
                 
               เปนที่ประจักษชัด  (โดยมิจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยเปนพิเศษ)  ในหมูประชาชนคนไทย
ทุกผูทุกนามอยูแลววา   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชจริยวัตรที่งดงาม   ยากที่จะหา
ผูใดเสมอเสมือนและทรงมีพระราชกรณียกิจที่มีคุณคาอเนกอนันตตอประเทศไทย   โดยเฉพาะใน
สวนที่เกื้อการยกระดับคุณภาพของชีวิตของราษฎรในชนบท   อันเปนผลพวงของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริที่มีอยูมากมาย   และในสวนของการเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมราษฎรใน
ชนบทเปนประจําทุกปเพื่อทรงรวมทุกรวมสุข   เพื่อทรงใหกําลังพระหฤทัย  เพื่อทรงทําความเขาใจ
ในสภาพปญหา  เพื่อพระราชทานแนวพระราชวินิจฉัยถึงแนวทางหรือวิธีการแกปญหาที่ดํารงอยู   
และเพื่อทรงติดตามดูแลใหโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ดําเนินการไปใหบังเกิดผลดีจริงๆ  
แกผูที่เปนกลุมเปาหมาย 
 
               ส่ิ งที่ ก ารศึกษา เรื่ อง    “แนวพระราชดํ า ริด านการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”  ไดมีสวนทําใหประจักษชัด   ก็คือ  พระราชจริยวัตรที่งดงามและ
พระราชกรณียกิจที่เปนประโยชนยิ่งตอประเทศชาตินั้นไดกําหนดโดยหรือไดรับอิทธิพลจาก
พระราชดําริ  ในดานคุณภาพของทรัพยากรมนุษยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ซ่ึงพระองค



ไดทรงพัฒนาขึ้นเปนหลักคิดและปรัชญาสวนพระองค  ที่กํากับการปฏิบัติพระองคโดยตลอด
ชวงเวลาที่พระองคทรงดํารงตําแหนงเปนประมุขของชาวไทย   ที่ทําใหพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงเปน  “ยิ่งกวาพระมหากษัตริย”   โดยทรงเลือกที่จะ
สรางสรรค  “ประโยชนแหงมหาชนชาวสยาม”   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงดําเนิน
กิจกรรมตางๆ  ที่เหนือกวาความคาดหวังที่พึงมีจากบทบาทและหนาที่ในตําแหนงพระมหากษัตริย   
จัดเปนการปฏิบัติพระองคเยี่ยงผูมีคุณธรรม  “ความรับผิดชอบ”  ที่ยากจะหาผูใดเสมอเหมือนใน
โลก 
 
               ผลการปฏิบัติของพระองคในลักษณะนี้อยางเสมอตนเสมอปลายเปนเวลายาวนานถึง ๔๓  
ปนั้น   ไมใชเพราะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความรูความสามารถในดานตางๆ   และหรือ
ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรงแต เพียงอยาง เดียว    หากแต เปนเพราะ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีทัศนคติตอทุกสิ่งทุกอยางในทางที่ดี   และในทางที่ดี  และ
ในทางสรางสรรค ทัศนคตินี้มีสวนประกอบและรายละเอียดของคุณธรรมและหลักการตางๆ  ที่
พระองคไดวิเคราะหและยอมรับไวเปนคานิยม   ความเชื่อ   ปรัชญาชีวิต  ซ่ึงสามารถแยกแยะแจก
แจงใหชัดเจนและเปนระบบได  แมวาในชีวิตของคนเราโดยปกติแลว   มักไมมีโอกาสกระทําเชนนี้
ได   แตทัศนคติหรือองคประกอบในรูปของหลักคิดและปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
นั้น   ปรากฏอยูในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสที่พระองคไดทรงพระกรุณาพระราชทาน
ใหแกคนกลุมตางๆ  ที่โชคดีไดเขาเฝา  ไดยินไดฟงดวยตัวเองในโอกาสตางๆ   และแกคนไทยทัว่ทัง้
ประเทศในโอกาสพิเศษ   ตลอดเวลาถึง  ๔๓  ป  หลักคิดและปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวดังกลาวนี้สามารถเรียบเรียงเปนระบบความคิดที่มีสาระเชื่อมโยงกันดวยระบบตรรก 
(logic) และที่สอดคลองรองรับกันและกันดังที่ไดนําเสนอแลวในบทที่ ๒  ถึงบทที่ ๗ 
 
               สาระของระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีคุณคาเปนอยางยิ่งในตัว
ระบบความคิดเองเฉกเชน   ปรัชญาและหลักการตางๆ  ในโลกที่มีการยอมรับกันแลว   แตในกรณี
ของระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้น   จัดวามีคุณคาเหนือขึ้นไปอีก   
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซ่ึงทรงเปนเจาของระบบความคิดนั้น   ก็ไดทรงยึดเปนระบบ
ความคิดที่หลอหลอมเปนทัศนคติของพระองค  จนทําใหการปฏิบัติของพระองคในระบบตางๆ  
สอดคลองกับระบบความคิดเหลานั้น   ผลลัทธของการปฏิบัติพระองคนั้น    ก็เปนที่ทราบกันดีอยู
แลวไมแตในเฉพาะประเทศไทยแตยังรวมถึงสวนอื่นๆ  ในโลกวา   เปนคุณประโยชนตอประเทศ
อยางเอนกอนันต   ดังนั้น   การปฏิบัติพระองคในรูปของพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจ
ตางๆ   ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงสมควรเปนแบบอยางที่พวกเราชาวไทยที่ไดเจริญรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท   โดยทําตัวใหเปนประโยชนตอตนเองและตอสังคมโดยรวม 



 
               แตการเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจักไมบังเกิดขึ้นเลย  
ถาคนไทยทั้งหลายไมยอมรับรูและเรียนรูระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสโดยตรง   และหรือตามรายละเอียดในรูปแบบที่ไดนําเสนอใน
บทตางๆ  ขางตน  นั่นคือคนไทยไมใชเอาแตเรียน เพื่อใหไดรูทักษะความรูหรือไดรับปริญญาสูงๆ  
และหรือเอาแตบํารุงรักษารางกายใหมีสุขภาพดีแตอยางเดียวเทานั้น   แตคนไทยยังตองมีทัศนคติท่ี
ดีท่ีสรางสรรคในการใชชีวิตในสังคมไทย   และคนไทยก็โชคดีท่ีไมตองเสียเวลาท่ีพัฒนาระบบ
ความคิดท่ีจะนําไปใชหลอหลอมทัศนคติท่ีจะเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตสวนตนและตอการอยู
รวมกันในสังคมไทย  เพราะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงไดพระมหากรุณาพัฒนาระบบ
ความคิดในลักษณะนี้แลว   และไดทรงใชประโยชนจากหลักคิดและปรัชญาตางๆ  ในระบบ
พระราชดําริดังกลาวของพระองคตลอดเวลาที่พระองคทรงเปนองคพระมหากษัตริยไทย   คนไทย
เพียงแต เ รียนรู อย างจริงจัง เพื่ อใหซาบซึ้ ง ในสาระและนัยของระบบพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและปฏิบัติตนเองใหสอดคลองกับสาระและนัยของระบบพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    นี่คือวิธีท่ีจะเจริญรอยตามเบื้องยุคคลบาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวท่ีจัดเปนประโยชนตอสังคมเปนอยางแทจริง 
 
๒.  การทําใหเกิด “ความรูคูคุณธรรม”   ท่ีไดผลอยางแทจริง 
 
               ๒.๑  ความสําคัญของมิติ  ทัศนคติ  ในการพัฒนาคุณธรรม 
               การพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษยในดานมติหรือมิติทัศนคตินั้น   เปนสิ่งที่ควรไดรับ
การย้ําเปนพิเศษในประเทศไทยปจจุบัน   การละเลยการปลูกฝงทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคในประเทศ
ไทยอยางเปนระบบและอยางจริงจัง   ทั้งในระบบการศึกษาที่เปนทางการ (formal  education)  
ตั้งแตวัยเด็กไปจนถึงวัยหนุมสาว   และทั้งในสวนอื่นๆ  ของสังคมไทย  นาจะเกิดจากความไม
ซาบซึ้งถึงอิทธิพลของทัศนคติตอการดํารงชีวิตและพฤติกรรมของคนหรือการยอมรับแบบไมทัน
ไดตรึกตรองครุนคิดวา   ทัศนคติที่ดีสรางสรรคนั้นบังเกิดขึ้น   (คือถูกปลูกฝง) ในตัวปจเจกบุคคล
จากขณะที่มีการเรียนรูวาวิชาการและทักษะตางๆ  โดยไมตองพรํ่าสั่งสอนใหเสียเวลาที่มีอยูนอย
สําหรับการสั่งสอนความรูวิทยาการที่เพิ่มพูนมากขึ้นอยางรวดเร็วจนเรียนกันแทบไมทันอยูแลว   
นาจะถึงเวลาแลวที่สมควรทําความเขาใจในเรื่องทัศนคติกันเสียใหม 
 
               ดังที่ไดอภิปรายไวในบทที่ ๑ ทัศนคตินั้นคือ   ทัศนะที่บุคคลยึดถือหรือยอมรับเปนหลัก
ปฏิบัติ  เปนคานิยม  เปนความเชื่อ  ที่คอยกํากับและมีอิทธิพลตอการพัฒนาความรูสึกนึกคิดในเรื่อง



ตางๆ  ทั้งที่เปนเรื่องใหญหรือเร่ืองเล็ก  เร่ืองสําคัญหรือเร่ืองไรสาระ   เร่ืองการงานหรือเร่ืองอื่นๆ   
รวมทั้งการสรุปวา   จะเลือกทํา/ไมเลือกทํากิจกรรมอะไรบาง   ทัศนคติไมวามีสาระที่มาในรูปของ
คานิยมที่ยึดมั่น  ความเชื่อที่ฝงใจ   ปรัชญาที่เล่ือมใส   หลักปฏิบัติที่ยอมรับ   ยอมมีอิทธิพลตอการ
พัฒนาความคิดและพฤติกรรมของปจเจกบุคคลอยางหลีกเลี่ยงไมได   แมในการใชเหตุผลที่มีระบบ
ตรรกเปนฐานในการหาขอสรุป   ยังอยูภายไดอิทธิพลของคานิยมสวนตัว  ( personal  value  
judgment)  หรือการพัมนาทักษะใหแกตัวเองในดานหนึ่งๆ  ซ่ึงพิสูจนไดแลวเปนประโยชนตอ
หนาที่การงานตอชีวิต   อาจเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นเนื่องจากทัศนคติของปจเจกบุคคล  การจะ
หลีกเลี่ยงอิทธิพลของทัศนคติยอมเปนปรากฏการณที่บังเกิดขึ้นไดยากเหลือเกินโดยเฉพาะสิ่งที่ไม
มาในลักษณะขาวกับดํา  ซ่ึงเปนธรรมชาติของชีวิตในสังคม   เมื่อจะตองอยูใตอิทธิพลของทัศนคติ
แลวก็สมควรที่จะเลือกอยูภายใตอิทธิพลของทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคเสียเลย 
 
               ทัศนคติบังเกิดขึ้นโดยไมตองมีการจัดอบรมอยางเปนระบบอยางเปนกิจจะลักษณะ  ซ่ึง
กลาวโดยทั่งไปแลวก็เปนลักษณะการเกิดขึ้นปรากฏการณสวนใหญของชีวิต   กลไกสําคัญที่
กอใหเกิดการหลอหลอมและปลูกฝงทัศนคติในโลกนี้คือ   กระบวนการสังคมประกิต  หรือ  
กระบวนการอบรมบมนิสัย (socialization) กระบวนการนี้แทรกซึมอยูในสวนตางๆ (นั่นคือ  
สถาบันตางๆ)  ที่ประกอบกันเขาเปนสงัคม  และเปนกระบวนการที่ดําเนินการระบบการศึกษาจึงไม
ประหลาดใจแตอยางใด  เฉกเชนกระบวนการอบรมบมนิสัยของสังคมสวนรวมซึ่งไมจําเปนตอง
แยกแยะหลอหลอมเฉพาะแตทัศนคติที่ดีที่สรางสรรค   และปจเจกบุคคลจะเลือกรับทัศนะคติแบบ
ใดมากนอยเพียงใดก็สุดแลวแตวาปจเจกบุคคลนั้นเปน  “บัว”  ประเภทใด  กระบวนการหลอหลอม
ทัศนคติของสังคมสวนยอย  (สถานศึกษาขนาดตางๆ และในระดับความรูตั้งแตประถมจนถึง
อุดมศึกษา)  ก็ไมจําเปนที่จะนําไปสูการปลูกฝงทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคเสมอไปเชนกัน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีที่ไมมีกระบวนการอันเปนระบบกิจจะลักษณะที่จะหลอหลอมและปลูกฝงแตเฉพาะ
ทัศนคติที่สรางสรรค   ซ่ึงดําเนินการอยางจริงจังและเสมอตนเสมอปลายตลอดชวงชีวิตที่ใชอยูใน
ระบบการศึกษา   การหลอหลอมใหมีทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคไมใชภารกิจที่งาย  และก็ใชวาจะ
ประกันความสําเร็จในทุกตัวบุคคลแมเปนการดําเนินการอยางเปนระบบ  จริงจัง  และตอเนื่อง
ตลอดเวลาก็ตาม  ดังนั้น   การไมไดดําเนินการอะไรเลย   หรือแมเพียงดําเนินการฝงทัศนคติที่ดีที่
สรางสรรคแบบ  “สัปดาหของความสะอาด”  “สัปดาห...การรูจักโอบออมอารี” “สัปดาห...ฯลฯ”  ก็
ไมนาบังเกิดผลทางบวกแตประการใด  และนี่ก็คือฐานที่มาของขอวิพากษวิจารณสังคมที่ไดยินได
ฟงกันอยางหนาหูและถ่ีขึ้นวา  ยิ่งเรียนสูงเทาไร   ก็ทําให  “ฉลาด”  ยิ่งขึ้นในการฉอฉล  คดโกง  
หลอกหลวง  ขอเท็จจริงจะเปนเชนไรนั้นคงตองวิเคราะหวิจัยกันอยางละเอียดซึ่งไมเหมาะสมที่จะ
กระทํากันในรายงานการศึกษานี้  แตพฤติกรรมในลักษณะ  “กระบวนการเครื่องราชฯ”   ที่กลุมคน



กลุมหนึ่งถูกหลอกหลวง  และพฤติกรรมแบบ  “เลขล็อค”  ที่คนไทยทั้งประเทศถูกโกง  เพิ่มความ
นาเชื่อถือใหแกขอวิภาควิจารณทํานองดังกลาว 
 
               การตระหนักถึงและการยอมรับอิทธิพลของทัศนคติที่มีตอคุณภาพของทรัพยากรมนุษย   
เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ   ที่จะนําไปสูการใหความจริงจังในการพัฒนากลไกหลอหลอมและปลูกฝง
ทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคเพื่อใหบังเกิดขึ้นในหมูคนไทย   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรง
พัฒนาระบบความคิดที่สามารถใชเปนเนื้อหาสาระสําหรับภารกิจนี้   รอเพียงพวกเราคนไทยที่จะ
เร่ิมตนอยางจิงจังและจริงใจกับภารกิจนี้เทานั้น   และไมมีเวลาใดที่จะเหมาะสมยิ่งไปกวาวาระที่คน
ไทยทั้งประเทศกําลังมีความปติยินดีที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ยาวนาน  ยิ่งกวาพระมหากษัตริยองคใดๆ ในประวัติศาสตรไทย   ที่พวกเราคนไทยชวยกันปลูกฝง
ใหแกตนเอง   ทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคตามแนวพระราชดําริเพื่อเปนสักการะถวายตอองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในมงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 
 
๒.๒   การเรียนรูระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
               การปลูกฝงและหลอหลอมทัศนคติที่กลาวถึงขางตนนั้น   เปนเรื่องของกระบวนการ   ซ่ึง
แนนอนจักตองเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพ   แตกอนที่จะเสนอขอคิดบางประการที่เกี่ยวกับ
กระบวนการดังกลาว   จักอภิปรายสิ่งที่ตองการนํามาหลอหลอมและการปลูกฝงเสียกอน   ทั้งนี้
เพราะวาแมกระบวนการจักมีประสิทธิภาพหลอหลอมและปลูกฝงไดดังที่ตองการ   แตถาสิ่งที่นํามา
ปลูกฝงและหลอหลอมไวในปจเจกบุคคลเปนสิ่งไมมีคา   ขาดเนื้อหาสาระที่เหมาะสมผลลัพธใน
รูปแบบของทัศนคติที่ปรากฏอยูกับปจเจกบุคคลผูนั้น   ยอมเปนผลที่ไมพึงปรารถนาดวย   ดวย
เหตุผลนี้เองที่การศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโครงการนี้   จึงมุงที่จะ
ศึกษาประเด็นคุณภาพของคนหรือคุณภาพของทรัพยากรมนุษยในดานทัศนคติ   มากกวาดาน
การศึกษา  และดานสุขภาพ   ซ่ึงมีผูศึกษาอยูแลวและหรือมีสวนราชการดูแลดานเหลานี้อยูแลว   แต
การใหสาระแกทัศนคติที่เปนระบบเพื่อเปนเนื้อหาสําหรับคุณภาพของคนโดยตรงนั้น   เปนเรื่องที่
ไมมีการศึกษาอยางเปนกิจจะลักษณะมากอนเลย   โดยที่ทัศนคติเองมีฐานสาระมาจาก  คานิยม  (ทั้ง
ที่เปนบวกและลบ)    คุณธรรม  (ซ่ึงโดยนัยก็คือคานิยมเชิงบวก  เมื่อเปนสิ่งที่มีคุณคาในทัศนะของ
ปจเจกบุคคล  ปรัชญาและความเชื่อ  ในเรื่องตางๆ  การศึกษาโครงการนี้  จึงเลือกที่จะศึกษาและ
ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   และนําหลักคิดและปรัชญาดังกลาวมาเรียบเรียงเปน
ระบบความคิดที่จักเปนประโยชนยิ่งๆ  ขึ้นไป   ตอประเทศไทยนานเทานาน   โดยสามารถเปน
เนื้อหาสาระที่จะใชปลูกฝงและหลอหลอมใหประชาชนคนไทยในจํานวนมากขึ้นๆ  ไดมีทัศนคติที่
ดีที่สรางสรรค 



 
               โดยที่ระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ในดานการพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษยมีเนื้อหาที่ควบคุมมาก  ไมวาจะพิจารณาจากแนวใดแนวหนึ่ง  นั่นคือ  ไมวาจะ
พิจารณาจากแนวคิดที่เนนจุดศูนยกลางที่ปจเจกบุคคล  ซ่ึงมีแกนความคิดอยูที่การรูจักทําชีวิตให
ประสบความสําเร็จ   หรือพิจารณาจากแนวคิดที่เนนจุดศูนยกลางที่สวนรวม   ซ่ึงมีแกนความคิดอยู
ที่การรวมมือกันเพื่อสรางสรรคความเจริญใหแกสังคม   รายละเอียดของแนวคิดที่มีอยูซ่ึงตองใช
เวลาในการเรียนรูเพื่อใหเกิดความซาบซึ้งในเนื้อหาสาระดังที่ไดย้ําไปแลวหลายครั้ง  แนวคิดทั้ง
สองนี้จะเลือกเรียนรูแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งก็ได  หรือทั้งสองแนวคิดพรอมๆ กันก็ได   แมวาการ
พิจารณาเผินๆแลวสาระหลักและรายละเอียดปลีกยอยคงจะแตกตางกันมาก  แตแทที่จริงแลว   
สาระทั้งหลายในแตละแนวคิดนั้นมีความเกี่ยวเนื่องและเหลื่อมกันอยู   ทั้งนี้เพราะโดยตรรกที่วา   
แนวคิดทั้งสองแนวตางก็มุงสูผลลัพธที่ตรงกันระบบความคิดที่จะชวยโนมนาวและชักนําใหบุคคล
ที่เลือกระบบความคิดเพื่อเปนสาระของทัศนคติประจําตัว    เลือกทํากิจกรรมตางๆ  ที่เปนประโยชน
ทั้งตอการดํารงชีวิตของตน  และตอสังคมสวนรวม  ความแตกตางอยูที่จุดเนนหรือที่ทัศนพิสัยของ
การจับประเด็นนั่นเอง 
 
               จากขอยุติที่เสนอในยอหนาที่แลว   เราก็สามารถสรุปความคิดในลักษณะใหมได   ระบบ
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในสวนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของปจเจกบุคคลที่จัดได
วามีคุณภาพนั้นมุงย้ําสามประเด็นหลักดวยกันคือ   

(๑) ปจเจกบุคคลจักตองรูจักหนาที่ของตนเอง  
(๒)   ปจเจกบุคคลจักตองมีแนวการทํางานที่ยังความสัมฤทธิ์ผลใหแกงานที่ทํา  และ 
(๓)   ปจเจกบุคคลจักตองมีคุณธรรมประจําตัว   
แตละประเด็นของคุณภาพนี้มีรายละเอียด   ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระ
มหากรุณาแจก 

 แจงไวในพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใหแกกลุมบุคคลตางๆ   ซ่ึงไดนํามา
เรียบเรียงเปนระบบความคิดและเสนอแลวในบทที่ ๒-๗ ในรายงานการศึกษานี้แตภายในกรอบของ
ทัศนพิสัยที่แตกตางกันไป   ซ่ึงไมยากนักที่จะนํามาเสนอใหมจากกรอบทัศนะคติพิสัยที่กลาวถึงใน
ยอหนานี้เชนกัน 
 
               นอกจากนี้แลว  ในรายงานการศึกษานี้ยังไดสรุปสาระของระบบพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในลักษณะหนึ่ง   ซ่ึงแมจะกระชับยิ่งขึ้นไปอีกและงดไมไดกลาวถึง
รายละเอียดปลีกยอย   แตก็ไมไดละเลยสาระสําคัญของหลักพระราชดําริและปรัชญาของ



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  นั่นคือ  การสรุปที่วาปจเจกบุคคลจักตองมีคุณธรรม  “ความ
รับผิดชอบ”   ฝงแนนอยูในมโนสํานึกในการดํารงชีวิต 
 
               การนําเสนอระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยสรุปในชวงนี้   มี
จุดประสงคที่ตองการชี้ใหเห็นวา   วิธีคิดและวิธีเรียนรูในสิ่งเดียวกันนั้น  สามารถพิจารณาไดจาก
แงมุมที่แตกตางกัน   จะพิจารณาจากทัศนพิสัยแงมุมใด ก็สุดแลวแตความถนัดและประสิทธิภาพ
หรือความคลองตัวในแนวการรับรูเรียนรูของผูที่เกี่ยวของแตละคนแตละกลุม  ดังนั้น   การเรียนรู
ระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จึงไมสมควรจํากัดที่วิธีการนําเสนอลักษณะ
เดียวเทานั้น  กลาวคือ  การเรียนรูจะใชเนื้อหาที่ปรากฏในพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท
โดยตรง  หรือในรูปที่เปนสาระที่นําเสนอในรายงานการศึกษานี้   หรือทั้งสองสวนประกอบกัน   
ตางก็เปนเนื้อหาพื้นฐานที่ทุกคนหาอานได  แลวนํามาถกมาอภิปรายกันจนเกิดความเขาใจ ความ
ซาบซึ้ง ในระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   และปฏิบัติตามภายใตอิทธิพลของ
ทัศนคติที่หยั่งรากใหมดังกลาว  หรือโดยวิธีการอื่นใดก็ไดสุดแลวแตจะสามารถคนหาวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพหรือที่ไดผลที่สุด   อันเปนแนวปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกรุณา
ช้ีแนะอยูเสมอในพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทของพระองค 
 
               แทที่จริงแลว   แมแตการเรียบเรียงระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ก็
สามารถเรียบเรียงกันใหมได   จากกรอบคิดที่แตกตางไปจากที่ไดนําเสนอไวในรายงานการศึกษานี้  
และสมควรกระทําอยางยิ่งเพื่อจะไดมีทัศนพิสัยมาก ๆ   แนว การเรียนรูในเรื่องเดียวกันจากทัศนคติ
พิสัยตางๆ  กันจะเอื้อใหเกิดการเรียนรูที่รวดเร็วยิ่งขึ้น  และเมื่อการเรียนรูเกิดจากความเขาใจอยาง
แทจริง   การนําไปปฏิบัติก็จะทําไดงายยิ่งขึ้น   เพราะความเขาใจนั้นชวยใหความรูที่ไดรับนั้น  เปน
สวนหนึ่งของระบบความคิดของบุคคลนั้นไมรูตัว   การนําเสนอแนวคิดจากทัศนพิสัยที่แตกตางกัน  
ไมวาจะเปนในรูปลักษณะของการเขียนหรือในรูปของการพูด   ก็จัดไดวาเปนการถกเปนการ
อภิปราย  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   เพื่อสรางความเขาใจในสิ่งที่อภิปรายนั่นเองและก็เปนวิธี
เดียวที่ทําใหความเขาใจและความซาบซึ้งดํารงอยูนานเทานาน  อันแตกตางไปจากการบอกใหรู   
การบังคับใหจํา    ซ่ึงบางครั้งอาจเกิดความเขาใจขึ้นได   แตก็เปนความเขาใจที่ผิวเผิน  ช่ัวขณะ  และ
ไมดํารงอยูนานในตัวบุคคล   วิธีการเรียนรูที่เกิดจากความเขาใจอยางลึกซึ้งและถาวรนี้   ก็เปน
ประเด็นที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาพระราชทานใหแกคนไทยเชนกัน   โดย
รายละเอียดที่ไดนําเสนอแลวในบทที่วาดวย   ความเปนครู  เปนอาจารย  เปนนักเรียนนักศึกษา  ใน
รายงานนี้ 
 
๒.๓...ขอเสนอแนะเฉพาะวัย 



 
               การเสนอแนะในรูปที่วา   ประเทศไทยควรดําเนินการใหมีการปลูกฝงและหลอหลอม
ทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคดวยการเรียนรูระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ที่ได
นําเสนอในรายงานการศึกษานี้   จัดเปนขอเสนอแนะที่กวางไป   แมจะมีการกลาวถึงวิธีเรียนรูระบบ
พระราชดําริของพระเจาอยูหัวอยูดวยก็ตาม   คนไทยในประเทศสามารถจําแนกเปนกลุมตางๆ  สุด
แลวแตฐานที่จักใหจําแนกประเภท   แตเพื่อประโยชนของการอภิปราย  ณ  จุดนี้   ก็อาจกลาวไดวา
คนไทยสามารถจําแนกออกเปนกลุมโดยอาศัยฐานอายุ  และฐานการศึกษาในลักษณะหยาบๆ  นั้น
คือ  เรามีคนไทยที่ยังเปนเด็กเปนวัยรุน   ซ่ึงสวนใหญจะอยูในระบบการศึกษาระดับประถมและ
มัธยม   วัยหนุมสาว   ซ่ึงสวนหนึ่งก็ยังคงอยูในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา   วัยกลางคน   ที่
กําลังทําการงานอาชีพตางๆและวัยชรา  ซ่ึงอยูนอกระบบงานอาชีพแลว   ในแงของการหลอหลอม
และปลูกฝงทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคนั้น   วัยเด็กวัยรุนและวัยหนุมสาว   เปนวัยที่สําคัญที่สุด   โดย
เปรียบเทียบกับวัยกลางคนนั้น   แมจะเปนวัยที่เขาลักษณะที่คอนไปทางดาน  “ไมแกดัดยาก”  แตก็
ยังมีความสําคัญอยูเนื่องจากพฤติกรรมของคนวัยนี้  มีอิทธิพลตอการหลอหลอมและปลูกฝงทัศนคติ
ของคนวัยออนกวา   นั่นคือ สามารถเปน  “ตัวแบบ” ที่ดี/ที่ไมดี ได   การปลูกฝงและการหลอหลอม
ทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคที่ไมประสบความสําเร็จเอาเลยในสังคม   ก็เกิดจากปญหา  “ปากวาตาขยิบ”  
“พูดอยางทําอยาง”  “ฯลฯ”  ของผูใหญวัยนี้เอง   ที่ทําใหความศรัทธาที่มีตอส่ิงที่ผูใหญปลูกฝงใหแก
ผูเยาวกวา   ไมสามารถซึมซาบเขาไปในมโนสํานึกของผูที่ถูกปลูกฝง 
 
               จากทัศนคติที่เกี่ยวกับวัยที่มีความสําคัญในแงของการหลอหลอมและปลูกฝงทัศนคติ   
เพื่อใหทรัพยากรมนุษยในประเทศมีคุณภาพดีขึ้น   รายงานการศึกษานี้  ขออภิปรายขอเสนอแนะที่
เจาะจงยิ่งขึ้น 
 
               วัยที่จักอภิปรายเพื่อเสนอแนะในที่นี้คือ   วัยที่กําลังเรียนอยูระดับอุดมศึกษา   จัดเปนวัยที่
สําคัญที่สุดเมื่อพิจารณาจากจุดเวลาปจจุบัน  และเปนกลุมที่มีโอกาส   ไดรํ่าเรียนวิชาความรูใน
ระดับที่สูงที่ประเทศชาติพึงมีเสนอใหคนวัยนี้และกลุมนี้   เปนกลุมที่กําลังจะออกไปเปนกําลัง
สําคัญของประเทศ   และจํานวนหนึ่งในกลุมนี้ก็กลายเปนผูนําทั้งในระดับกลางและระดับบนของ
สังคมไทย   ถาคนกลุมนี้ขาดทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคแลว   แมจะมีความรูสุขภาพดี   ประเทศชาติ
จะหวังอะไรมากนักจากบุคคลเหลานี้    เมื่อคนกลุมนี้ออกไปทํางานก็ไมแตกตางไปจากกลุมบุคคล
ที่ทํางานอยูแลว  ที่สวนใหญก็ขาดทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคประจําตัว   และก็คงไมสามารถชวยกัน
หลอหลอมและปลูกฝงทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคใหแกคนวัยออนกวา  ที่ยังคงอยูในระบบการศึกษา
ของระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษา   ในเมื่อตัวเองก็ยังไมมีทัศนคติที่ดีที่สรางสรรค   จะไปทํา



ใหคนอื่นมีทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคไดอยางไร   นอกจากนี้แลว   ยังเปนตัวถวงการหลอหลอม
ทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคเนื่องจากเปนตัวแบบที่ไมดีไมงามอีกดวย 
 
               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงตระหนักถึงความสําคัญของคนวัยนี้เสมอมา   ซ่ึงจัก
เห็นไดชัดเจนจากพระบรมราโชวาทที่พระองคไดทรงพระกรุณาพระราชทานใหแกบัณฑิต  
(พลเรือนและทหาร)  ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร   และพระราชดํารัสที่พระราชทานใหแกนิสิต
นักศึกษาเมื่อไปทรงงานดนตรีในสมัยที่พระองคยังทรงมีภารกิจไมรัดพระองคจนเกินไป  แตอนจิจา   
เทาที่เปนมาแลวในหลายชวงทศวรรษที่ผานมา   สาระของระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  กระทบโสตประสาทของคนกลุมนี้ช่ัวเวลาไมกี่นาที   ประกอบกับเวลาดังกลาวนั้นก็
เปนเวลาที่คนกลุมนี้กําลังชื่นชมกับ  “ความสําเร็จในชีวิต”  ที่อุตสาหจบการศึกษามาไดหลังจากได
ใชชีวิตในร้ัวของการอุดมศึกษามาเปนเวลา ๔ ป (ระดับปริญญาตรี)   อีกทั้งเปนชวงเวลาที่เหน็ด
เหนื่อยกับกิจกรรมแหงความสําเร็จในชวงเวลาเชาของวันนั้น   สาระที่แหลมคมและมีคายิ่งจึงผาน
เขามาและก็ลอยตอไปตามสายลม  โดยไมกระทบจิตสํานึกของคนกลุมนี้   ทําใหจําอะไรไมได   
และก็ไมติดใจที่จะนําไปทบทวน    ตรึกตรอง    คิดตอ   เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาเองนั้น   ก็ไมได  “อบรมสอนสั่ง”  สาระที่มีคุณคาในการเปนมนุษยที่มีคุณภาพ  ใน
การดํารงชีวิตนอกเหนือจากความรูวิทยาการ   ซ่ึงก็รับรูไวโดยปราศจากการเรียนรูและความเขาใจที่
แทจริง 
 
                   จากสภาพทั่วๆ ไป  (นั่นคือ   นิสิตนักศึกษาและบัณฑิตจบใหมจํานวนหนึ่ง   ซ่ึงก็เปน
จํานวนนอยที่อยูในสภาพตามที่พรรณาไวในยอหนาที่แลว   เปนขอยกเวนของปรากฏการณที่วิ
เคราะห็ขางตน)   ที่เกิดขึ้นนี้   ทําใหมีขอเสนอแนะเพื่อปลูกฝงและหลอหลอมทัศนคติที่ดีที่
สรางสรรคใหแกคนกลุมนี้   ดังนี้ :  ใหมีการเรียนการสอนวิชา (ช่ือทํานอง)  “แนวความคิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรมนุษย”   เปนวิชาระดับพื้นฐานวิชาหนึ่งในหมวดความรูทั่วไปโดยใชเนื้อหาสาระจาก
ระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัสที่พระราชทานในโอกาสตางๆ  เปนฐานสําหรับการเรียนรู๑๔   เปนการเปดโอกาสใหนิสิต
นักศึกษา  ไดศึกษาหาความหมายจากระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ที่ไดทรง
พระมหากรุณาพระราชทานใหแกเพื่อนรุนพี่ที่จบเปนบัณฑิตไมนานมานี้   และแกเพื่อนรวมสังคม
ดวยกัน   การเรียนรูนี้จักมาในรูปของการอภิปรายรายการถกเถียงประเด็นตางๆ  เปนประเด็น ๆ ไป  
จนเกิดความเขาใจอยางแตกฉานในสาระสําคัญของประเด็นนั้นๆ  โดยนัยนี้   แนวความคิดกระแส
ตางๆ   หรือจากแงมุมตางๆ   ตลอดจนความแตกตางระหวางความคิด   ยอมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นได   อัน
เปนสภาพที่มิพึงตองกังวลแตอยางใด   เพราะการอภิปรายการถกเถียงกันในลักษณะเชนวานี้   และ
การมีโอกาสคิดคํานึงกระแสความคิดตางๆ  พรอมๆ กันดวยนี้   จะนําไปสูการเรียนรูที่ลึกซึ้ง   เกิด



ความเขาใจละสามารถนําไปสูการสรางสรรคความคิดใหมๆ  ในเรื่องดังกลาวไดอีกดวย   การเรียน
การสอนในแนวที่ไดอภิปรายนี้จักเปนการเสนอแนะความคิดเพื่อการขบคิดและเพื่อวินิจฉัย   และ
เพื่อเปนที่เขาใจกันดีและเพื่อเห็นดีเห็นงามดวย   แนวคิดที่เกิดจากความเขาใจนี้ก็จะกลายเปนสวน
หนึ่งของจิตสํานึกของผูเรียน   และเมื่อสามารถดํารงอยูในหวงคิดของผูเรียนแลวการปฏิบัติตามการ
บงการของจิตสํานึกก็มีโอกาสเกิดขึ้นไดงายยิ่งขึ้น   นี่คือ  วิธีเรียนรูเพื่อสรางทัศนคติที่ดีที่
สรางสรรคไมใชวิธรการใหคําขวัญสิ้นปที่จะเพราะพริ้งมีสัมผัสนอกสัมผัสในแตอยางใด   การ
ยอมรับและการปฏิบัติตามตองเกิดจากความเขาใจในเนื้อหาสาระของแนวปฏิบัตินั้นหรือทัศนะนั้น
เปนสําคัญ   และความเขาใจเชนวานี้ไมใชเกิดจากการบอกจดในชั้นเรียน   แตเปนผลลัพธของการ
อภิปราย   การถกกันในชั้นเรียนตามแนวที่เสนอไวขางตน 
 
               แตการเรียนวิชา  (ช่ือทํานอง)  “แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพทรัพยากรมนุษย”  แตเพียง
วิชาเดียวตลอดหลักสูตรนั้น   แมจะมีผลกระทบในทางดานบวกบางตามลักษณะที่พรรณนาขางตน
ก็ตาม   แตผลลัพธอาจไมเขมขนมากเทาที่ควร   ถาเนื้อหาของวิชาอื่นๆ   ในหลักสูตรไมมีลักษณะที่
มุงไปที่คน   ( human   orientation)  แตอยางใด   กลับไปมีลักษณะที่มุงไปที่อาชีพ (job  orientation)   
แตอยางเดียว   อันเปนลักษณะของหลักสูตรในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยในปจจุบัน   เพื่อเพิ่มพลัง
ใหแกผลลัพธเชิงบวกที่ไดจากการมีการเรียนการสอนวิชา  “ แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย”  จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรที่มุงเนน   “วิทยาการเพื่อ
ความเปนคน” มากกวา  “ วิทยาการเพื่อการประกอบอาชีพ”  นั่นคือไมใชหลักการใชหลักสูตรที่มี
เนื้อหาทั้งหมดที่เนนการเรียนรูเพื่อไปประกอบอาชีพแตเพียงอยางเดียว   และที่พยายามกําหนดรา
ละเอียดของวิชาใหเปนไปตามที่คาดวาตลาดแรงงานตองการ 
  
               ในลักษณะที่ตรงกันขาม  หลักสูตรในยุคจุดเปลี่ยน (turning   point)  ในสังคมไทยนี้  จัก
ตองบรรจุวิชาที่เกี่ยวพันกับการพัฒนาคนมากขึ้น   โดยเนนการเรียนรูที่เกิดจากความเขาใจในสาระ
ของชีวิต   การใชความรูและวิทยาการเพื่อคุณภาพชีวิต   ตรรกวิทยาหรือวิธีการใชเหตุผล   จริย
ศึกษา  ปรัชญาชีวิต   วิธีการเรียนรูเนื้อหาสาระของวิชาเหลานี้  จักตองเปนไปในลักษณะของการถก
การอภิปราย   การเราไมใหมีการยอมรับความรูหรือขอเท็จจริงอยางงายๆ   การเชิญชวนใหคิดใหหา
ขอยุติเอาเองตามลักษณะของการใชเหตุใชผล   ดังเชนที่ไดอภิปรายไวแลวขางตน  ซ่ึงจัดเปนสวน
หนึ่งของวิธีการเรียนรูที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาพระราชทานใหแกคนไทย
แลว   ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอไวในบทที่ ๕ ของรายงานการศึกษานี้ 
 
               วิชาในลักษณะที่เสนอเหลานี้ควรเนนการเรียนรูในชวงตนๆ (เชน ๒ ปแรกของหลักสูตร 
๔ ป)  เปนสวนใหญ  โดยใน ๒ ปสุดทาย   เวลาสวนใหญจะใชเรียนรูวิทยาการเพื่อประกอบอาชีพ



โดยตรงที่มีการปรับมุงไปที่คนแลว   แมเวลาเรียนรูวิทยาการเพื่อประกอบอาชีพจะนอยช่ัวโมงลง   
แตดวยการฟนฟูของระบบความคิดและความเขาใจในสาระของชีวิต   การเรียนรูสวนที่เปนวิชาชีพ
ก็จักมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   นั่นคือ  การไดเรียนรูเนื้อหาสาระที่มีความหมายและการคิด   ที่จะ
ชวยการเรียนรูในขณะที่ทํางาน  (on –the –job-tiraining)  อันเปนชวงของการเรียนรูดานเทคนิคเพื่อ
อาชีพในยุคปจจุบัน 
 
               การเรียนรูลักษณะขางตนแมจะเปนประโยชนใหญหลวงก็ตาม   แตทัศนคติที่จะหลอ
หลอมและปลูกฝงจากกระบวนการเรียนรูลักษณะนี้  จะหยั่งรากลึกลงไปอีกถามีการปฏิบัติใหเปน
คุณธรรมและหลักการที่กําลังถูกปลูกฝงดวยนั่นคือ  พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาจักตองสอดคลอง
กับทัศนคติที่ตองการใหบังเกิดขึ้นในตัวนิสิตนักศึกษา   เมื่อเปนเชนนี้   วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย  ก็
จักตองจัดระบบการบริหารการศึกษาทั้งในดานการเงินและการใชชีวิตของนิสิตนักศึกษาในรั้ว
สถาบันการศึกษาเสียใหม  เชน  การจัดระบบที่ทําใหนิสิตนักศึกษาตองตระหนักถึงบทบาทหนาที่ที่
เหมาะสมของนิสิตนักศึกษาและการปฏิบัติตนใหเปนไปตามคาดหมาย   นิสิตนักศึกษาจักตองมี
สวนชวยในการออกคาใชจายที่เปนธรรมในการไดรับการบริการการศึกษา   โดยไมเอารัดเอาเปรยีบ
บุคคลกลุมอื่นๆ   ในสังคมที่ไมมีโอกาสศึกษาเลาเรียนในระดับอุดมศึกษา   นิสิตนักศึกษาจักตอง
รูจักใชชีวิตที่เหมาะสมกับอัตภาพของความเปนนิสิตนักศึกษา   นิสิตนักศึกษาจักตองสังวรถึงหนาที่
ที่พึงตองมีตอสังคมสวนรวมและตอบุคคลกลุมตางๆ  ที่มีสวนจุนเจือทั้งโดยตรงและโดยออมตอ
การใชชีวิตตนเองในรั้ววิทยาลัย/มหาวิทยาลัย   นิสิตนักศึกษาจักตองทําตัวเปนกลุมบุคคลที่
เรียกรองเอาแตไดโดยไมอนาทรตอสิทธิ์ที่พึงมีพึงไดของบุคคลอื่นๆ  เปนตน  พฤติกรรมที่
แสดงออกซึ่งขอยุติตางๆ  เหลานี้พรอมที่จะถูกบังคับใหมีการปฏิบัติตามดวยเมื่อไดมีการอภิปราย
ถกเถียงกันดวยเหตุดวยผลจนเปนที่เขาใจกันดีแลว   ความยอมรับในหมูนิสิตนักศึกษาตอพฤติกรรม
ที่ควรปฏิบัตินี้จักเกิดไดงายขึ้นเมื่อเนื้อหาในหลักสูตรเองไดมีการเรียนการสอนที่หลอหลอม และ
ปลูกฝงทัศนคติที่ดีที่สรางสรรค  และวิธีที่เสนอใหมเทานั้นที่ไดมีการเรียกรอง  “ความรูคูคุณธรรม”  
เปนตัวเปนตน  เปนรูปเปนราง  ที่มีแกนสาระอยางแทจริง 
 
               เมื่อถึงเวลาที่นิสิตนักศึกษากลายเปนบัณฑิตที่กําลังนั่งกําลังยืนฟงพระบรมราโชวาทที่มี
สาระสรางสรรค  จักเปนการรับฟงที่ไปกระตุนเตือนจิตสํานึกใหระลึกถึงหลักการและคุณธรรม
ตางๆ   ที่ใหความหมายแกชีวิต   ที่ใหสาระแกความเปนคน   เกิดการทบทวนสิ่งตางๆ  ที่ไดเรียนรู
มาตลอด ๔ ปในรั้ววิทยาลัย/มหาวิทยาลัย  กอนที่จะยางกาวออกไปใชชีวิตที่เปนประโยชนตอ
ตนเองและที่สรางสรรคประโยชนแกสวนรวมพรอมๆ  กันไปและความลึกซึ้งกินใจของพระบรม
ราโชวาทที่กําลังรับฟงอยูนั้น   ก็จะหยั่งลึกเขาไปในหวงสํานึก  ซ่ึงเมื่อสมทบกับการเรียนรูที่ผานๆ  
มาอันไดมีสวนหลอหลอมและปลูกฝงทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคใหกับนิสิตนักศึกษา   ยอมทําใหการ



ปฏิบัติใหเปนไปตามทัศนคติที่สอดคลองกับพระราชดําริและปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  ที่ผานการถายทอดอยางเปนระบบและถูกตองตามหลักของการเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้นได   
ในสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน  ซ่ึงนิสิตนักศึกษาแทบจะไมไดยิน  หรือไมไดใหความสําคัญแกสาระ
ของพระบรมราโชวาทที่กําลังพระราชทานอยูนั้น  ความรับผิดชอบจึงอยูที่หลักสูตร   และระบบ
การเรียนการสอนที่กําลังใชอยูตามวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยในปจจุบันนั่นเอง  ซ่ึงไมไดใหโอกาสแก
นิสิตนักศึกษาไดสัมผัสกับระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ในสวนที่วาดวย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเลย   ยกเวนชวงไมกี่นาทีขณะที่กําลังไดรับพระราชทานปริญญาบัตร
จากพระหัตถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
               ขอเสนอขางตนสําหรับการหลอหลอมและปลูกฝงทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคสําหรับนิสิต
นักศึกษาโดยอาศัยระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในสวนที่เกี่ยวกับการทําให
คนมีใหคนมีคุณภาพเปนฐานเริ่มตน  และสําหรับประยุกตใชในกลุมที่อยูในระดับมัธยมศึกษาและ
ประถมศึกษาโดยอาศัยแนวคิดทํานองเดียวกันความกวางความลึกของประเด็นที่นํามาอภิปราย  
นํามาถกเพื่อการปลูกฝงทัศนคตินั้น   ก็ตองนอยกวาเพื่อสอดคลองกับวัยดวย   สวนบุคคลอีกกลุม
หนึ่งอันเปนบุคคลกลุมใหญในประเทศ  กลาวคือ  กลุมที่กําลังทํางานอยูในปจจุบัน   การหลอ
หลอมและการปลูกฝงทัศนคติที่ดีที่สรางสรรค  ในการทํานองเยี่ยงการดําเนินการตอกลุมที่อยูในวัย
เรียนยอมกระทํามิได   แตก็ขอเสนอใหมีการเรียกรองใหคนไทยทุกคนในวัยนี้  มีคุณธรรมความ
รับผิดชอบเพียงคุณธรรมเดียว   และมีการพัฒนากระบวนการที่สามารถยันความรับผิดชอบ  (วามี/
ไมมี   ขาดตกบกพรองกันอยางไร)   ไดงายโดยเนนการเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวที่ทรงมีความรับผิดชอบตอการดํารงตําแหนงองคพระประมุขของปวงชนชาวไทย   
การเรียกรองใหคนไทยในวัยนี้มีเพียงคุณธรรมความรับผิดชอบแตเพียงคุณธรรมเดียวนั้น  ก็ชอบ
ดวยเหตุผล   แตการที่ทําใหคนไทยในวัยนี้  ใหสามารถรับการเรียกรองที่มีรายการมากมายจดจํากัน
ยากพลอยทําใหไมสนใจจะปฏิบัติตาม   แตการที่ทําใหคนไทยในวัยนี้มีคุณธรรมความรับผิดชอบ
บังเกิดขึ้นไดจริงแลวพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ดีงามก็ปรากฏขึ้นตามนัยแหงคุณธรรมรับผิดชอบ   ดังที่ได
อภิปรายไวในบทที่ ๘ 
 
               อนึ่ง   แมวาจะไมมีการย้ําการปลูกฝงคุณธรรมความรับผิดชอบในหมูนิสิตนักศึกษาเฉก
เชนที่กระทํากับกลุมคนที่กําลังทํางานอยูแลว   แตการปลูกฝงคุณธรรมความรับผิดชอบก็บังเกิด
ขึ้นกับนิสิตนักศึกษาดวย   โดยผานกระบวนการหลอหลอมและปลูกฝงทัศนคติที่ไดนําเสนอแลว
สําหรับคนไทยในวัยนี้ 
 



               บุคคลกลุมวัยทํางานนี้    มีกลุมยอยที่แยกแยะออกไปไดอีก  กลาวคือ   กลุมครูบาอาจารย
ที่มีหนาที่อบรมสั่งสอนนักเรียนนิสิตนักศึกษา   ถาหากมีการเรียกรองใหนิสิตนักศึกษาพัฒนา
ทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคแลว  กลุมอาจารยยอมตองไดรับการเรียกรองเชนเดียวกัน  ซ่ึงในกรณีนี้ก็
คือ   การเรียกรองใหครูบาอาจารยมีคุณธรรมความรับผิดชอบดวยเชนกัน   ถาอาจารยยังเปนผูที่ขาด
คุณธรรมและความรับผิดชอบและเบียดบังรัฐ (หรือนายจางเอกชนสุดแลวแตกรณี)  ในรูปของการ
รับเงินเดือนจากแผนดินแตไปมีธุระสวนตัวเต็มเวลา   ทําใหไมสามารถทําหนาที่อาจารยที่ถูกตอง
ได  ขาดความเปนนักวิชาการทั้งในวิญญาณและภาคปฏิบัติ   ไมเพิ่มพูนความรูในสาระวิชาที่สอน 
ฯลฯ  อาจารยที่ขาดคุณธรรมความรับผิดชอบยอมไมสามารถปลูกฝงคุณธรรมตางๆ  ใหแกนิสิต
นักศึกษาเปนแนแท   เนื่องจากขออภิปรายและขอถกเถียงของอาจารยไมกอใหเกิดความศรัทธาแต
อยางใด   การที่นิสิตนักศึกษาจะทราบซึ้งในคุณธรรมตางๆ  ที่พรํ่าสอนและนําไปปฏิบัติตามยอม
เกิดขึ้นไดยาก  ดังนั้นจึงจําเปนที่ตองมีการเรียกรองใหอาจารยใน วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย (พรอมดวย
มาตรการ  เชน   ระบบสิ่งจูงใจ –ที่จะเรงรัดใหเกิดขึ้น)  ใหมีคุณธรรมความรับผิดชอบดวย ๑๕ 

 

               ๓.  มโนธรรมกับคุณธรรมความรับผิดชอบ 
  ในหลายๆ กรณีของชีวิตจริง การมีหรือไมมีคุณธรรม (ชนิดหนึ่งๆ หรือหลายๆ
ชนิด ) ในตัวปจเจกบุคคล  เปนประเด็นที่ละเอียดออนและเปนสภาพการณที่อาจชี้ขาดลงไปยาก  วา
ปจเจกบุคคลมีคุณธรรมนั้นหรือไม เมื่อวินิจฉัยจากพฤติกรรมที่ปรากฏออกมา  และการสรุปวา
ปจเจกบุคคลมี (หรือไมมี)  ทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคบนบรรทัดฐานของพฤติกรรมนั้นทันทีก็ยาก
เชนกัน และยอมเปนสิ่งที่ไมสมควรกระทํา นี่เปนเหตุผลที่ทําใหมีความจําเปนที่จะตองเรียนรู
คุณธรรมดวยการอภิปรายสาระในปริบท (context ) ตางๆ  เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ซาบซึ้งใน
คุณธรรมนั้นๆ  ปริบทหนึ่งๆ  มีรายละเอียดที่แตกตางกันในทัศนะของแตละบุคคล  ขอสรุปและ
พฤติกรรมที่ตามมาจึงมีโอกาสที่แตกตางกันไดเชนกัน  การรูจักประยุกตคุณธรรมและประยุกตใน
ลักษณะที่เหมือนกันในหมูคนจํานวนมากจึงเปนเรื่องที่ตองรวมกันทําความเขาใจในลักษณะของ
ปริบทที่จะประยุกตใชคุณธรรมนั้นๆ  นอกเหนือจากสาระของคุณธรรมดังกลาว การไมตระหนักถึง
แงมุมนี้ในการเรียนรูคุณธรรมทําใหเกิดความรูสึกในเชิงปมเขื่องวา  คนอื่นดอยกวาตน (และใน
หลายๆ กรณีก็มีการกลาวหาประณามกันไปดวย)  โดยที่รายงานการศึกษานี้เรียกรองใหมีการ
ปลูกฝงใหพวกเราคนไทยมีคุณธรรมความรับผิดชอบในตัวเองเพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  สมควรอภิปรายประเด็นละเอียดออนที่กลาวนี้  ใหเชื่อมเขากับ
เร่ืองคุณธรรมความรับผิดชอบจักไดทําใหการปลูกฝงและการหลอหลอมคุณธรรมความรับผิดชอบ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีก 
 



 ในกรณีของคุณธรรมความรับผิดชอบ  ภาวะที่มักเกิดขึ้น  ในหลายๆ  โอกาสและ
สถานการณ ก็คือ  ในขณะที่มีการกลาวหาวาบุคคลหนึ่งๆ  ขาดความรับผิดชอบ ( หรือในกรณีที่มี
การชื่นชมวา  บุคคลหนึ่งๆ  มีความรับผิดชอบ )  ผูถูกกลาวหาเองกลับมีความรูสึกวา  ตนเองมีความ
รับผิดชอบอยูแลว  (หรือตนเองขาดความรับผิดชอบสําหรับกรณีตรงกันขาม )  การสรุปที่ขัดแยงกัน
ในลักษณะนี้  เกิดขึ้นเกือบตลอดเวลาเมื่อวินิจฉัยพฤติกรรมหนึ่งๆ วา  เปนพฤติกรรมที่แสดงออกซึง่
การมีความรับผิดชอบหรือไม  อันเปนสวนหนึ่งของขอสรุปในยอหนาที่แลว  ในกรณีของคุณธรรม
ความรับผิดชอบนี้  สภาพเชนวาไมนาประหลาดใจแตประการใดเมื่อวินิจฉัยใหลึกลงไปและ
ตระหนักวา  การมี/การไมมีความรับผิดชอบ  เปนเรื่องของ “มโนธรรม” ( conscience ) 
 
 มโนธรรมเปนตัวบงการใหเกิดวิจารณญาณในลักษณะหนึ่งๆ  ในการวินิจฉัยหรือ
ประเมินสถานการณที่เกี่ยวพันและมีปฏิกิริยา (อันนําไปสูการดําเนินกิจกรรมตางๆ ) ตามที่กําหนด
โดยวิจารณญาณครั้งนั้นๆ  มโนธรรมในเรื่องหนึ่งๆ  (และในเรื่องอื่นๆ )  ของแตละบุคคลยอมไม
เหมือนกัน  (โดยเฉพาะเมื่อไมมีกระบวนอะไรที่คอยกํากับมโนธรรม  ใหอยูในกรอบการคิดกรอบ
เดียวกัน)  อันเปนผลมาจากภูมิหลังที่ตางกัน  ทําใหดุลพินิจของบุคคลไมเหมือนกัน  กิจกรรมที่เปน
ผลลัพธของดุลพินิจดังกลาวจึงไมตรงกันดวย  กิจกรรมที่กระทําไปอาจเปนภาพสะทอนของการมี
ความรับผิดชอบของผูกระทํา  แตในทัศนะของบุคคลอื่นๆ  ที่ใชวิจารณญาณของตนวินิจฉัยในเรื่อง
เดียวกันนี้การกระทําดังกลาวเปนพฤติกรรมของการขาดความรับผิดชอบก็ได 
 
 ไมวามโนธรรมดังกลาวจะเปนของใคร  จะถูกหรือผิด  (ในทัศนะของผูอ่ืน)  แตมโน
ธรรมนั้นก็จัดเปนเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมของตัวผูเปนเจาของมโนธรรมนั้นๆ  เมื่อมโนธรรมได
กําหนดพฤติกรรมที่ควรทําสําหรับบทบาท/หนาที่นั้นๆ  (อันเปนสภาพของการมีความรับผิดชอบ ) 
แลว บุคคลผูนั้นก็มีพฤติกรรมเชนวานั้นเสมอ  ทั้งนี้เพราะวาหากมีพฤติกรรมที่แตกตางไปจากนั้น  
บุคคลนั้นจะมีความรูสึกที่เปนทุกข  มีความรูสึกที่ไมสบายใจ  มีความกระวนกระวายอยูเสมอตราบ
เทาที่ยังไมไดมีพฤติกรรมที่เปนอื่น  ซ่ึงจัดเปนพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบ  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ
การมี “หิริโอตตัปปะ” นั่นเอง  การมีความรับผิดชอบก็คือ  การมีความรูสึกชอบตาม  “บรรทัดฐาน”  
ของมโนธรรมของตนเอง  คนที่มีความรับผิดชอบไมตองรอใหบุคคลอื่นคอยสั่ง  คอยบังคับใหมี
พฤติกรรมหรือภารกิจที่ควรทํา  มโนธรรมของเขาเปนผูใหสัญญาณการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเสมอ  
แมระบบกฎหมายทั้งหลายที่สังคมบัญญัติขึ้นมาบังคับใช  ก็ยังไมสามารถควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลไดดีเทา 
 
 เมื่อความรับผิดชอบเปนเรื่องของมโนธรรม  ระดับการมี (ไมมี)  ความรับผิดชอบจึง
เปนเรื่องที่ไมสามารถระบุเด็ดขาดลงไป  ยิ่งไมมีขอตกลงอันเปนที่ยอมรับกันทั่วไปที่วา  บทบาท



หนึ่ง  หนาที่หนึ่ง  ควรมีภารกิจที่ตองทํา   หรือพฤติกรรมที่ตองแสดงออกในรูปใดในลักษณะใด  ก็
เปนวิจารณญาณของแตละบุคคลที่จะกําหนดเอาเองวา  ภารกิจอะไรบางที่ควรทํา  หรือพฤติกรรม
อะไรที่ควรแสดงออกสําหรับบทบาท/หนาที่นั้นๆ  นั่นคือ  แตละบุคคลก็ใช “บรรทัดฐาน” ของ
ตนเอง  ซ่ึงกําหนดโดยมโนธรรมของผูนั้นเอง  แนนอนที่สุดมโนธรรมของคนที่ตางภูมิหลังตาง
ระดับการศึกษา  ตางอาชีพ ฯลฯ  ยอมกําหนดบรรทัดฐานที่แตกตางกันได  บรรทัดฐานที่แตกตาง
กันเชนนี้  มิใชเปนเจตจํานงโดยตรงจากมโนธรรมของแตละบุคคลดวยซํ้าไป  การกลาววา  คนนั้น
คนนี้มีความรับผิดชอบ  หรือไมมีความรับผิดชอบ  จึงเปนการใชบรรทัดฐานของมโนธรรมของ
ตัวเองไปประเมินบุคคลดังกลาว  และในกรณีที่เปนการกลาวหา  ก็จัดเปนภาพสะทอนของความ
เชื่อของผูที่กลาวหาวาบรรทัดฐานของตัวเอง (อันหมายถึง  มโนธรรมดวย )  เปนบรรทัดฐานที่
สูงสง  หรือ  เหนือกวาของผูที่ถูกกลาวหา  ใครผิดใครถูกหรือใครเหนือกวาดอยกวา  จึงไมอาจชี้
ขาดได  สภาพเชนนี้ดํารงอยูในทุกสังคม 
 
 อยางไรก็ดี  ในสังคมบางสังคมไดมีการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท/หนาที่ตางๆ  
และภารกิจที่ตองกระทําพฤติกรรมที่ตองแสดงออก  จนเปนที่ยอมรับกันทั่วไป  หรืออยางนอยก็
เปนที่ยอมรับของสมาชิกสวนใหญในสังคมนั้นและเมื่อแนวคิดที่ยอมรับกันทั่วไปในบทบาท/
หนาที่นั้นๆ  ดํารงอยูเปนเวลาชานานกลายเปนสวนหนึ่งของจารีตประเพณี ( tradition ) ของสังคม
นั้น  หรือเปนโลกทัศน ( outlook ) ของคนในสังคม  การวินิจฉัยวา  ภารกิจอะไรพฤติกรรมแบบใด
จัดไดวาเปนภาพสะทอนของการมี/การไมมีความรับผิดชอบ  จึงกระทําไดงายยิ่งขึ้น  ในทํานอง
เดียวกันบรรทัดฐานที่กําหนดขึ้นโดยมโนธรรมของคนในสังคมนี้ (เกี่ยวกับบทบาท/หนาที่หนึ่งๆ )  
ก็จะอยูในแนวที่คลายกันหรือรูปแบบเดียวกัน  ภารกิจหรือพฤติกรรมที่จัดวาเปนการมีความ
รับผิดชอบ  ก็เปนสิ่งที่ยึดปฏิบัติกัน  ความรูสึกที่วาคนในสังคมนั้นมีความรับผิดชอบก็เกิดไดงายขึน้ 
๑๖ 

 
 ดังนั้น  การที่สังคมหนึ่งมีความสับสนกันมากเกี่ยวกับคุณธรรม  ความรับผิดชอบก็ดี  
หรือเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรจัดอยูในขายของการมีความรับผิดชอบก็ดี  จัดเปนผลลัพธโดยตรงที่
สังคมนั้นไมเคยพยายามที่จะกําหนดใหชัดเจนลงไปวา  ในบทบาท/หนาที่หนึ่งๆ  นั้น  พฤติกรรมที่
ถูกตอง  ภารกิจที่ควรกระทํามีอะไรบาง  หรือ ปทัสถาน ( norm ) สําหรับพฤติกรรมหรือภารกิจของ
บทบาท/หนาที่นั้นๆ  เปนแบใด  เชน  การเปนพอเปนแมที่มีความรับผิดชอบตองทําตัวอยางไร  เปน
นักการเมืองที่มีความรับผิดชอบตองรับใชประเทศชาติอยางไร  การเปนครูอาจารยที่มีความ
รับผิดชอบตองทําตัวในลักษณะใด  ฯลฯ   กลาวในกรอบของอาชีพ   การขาดการกําหนด  
“จรรยาบรรณ”  ที่ระบุพฤติกรรมที่จัดวาเปนพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตออาชีพนั้นๆ  เปนตน
ตอของความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสม (นั้นคือ  พฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งการมีความ



รับผิดชอบ )  และไมนาประหลาดใจแตประการใดที่สังคมเชนนี้ประสบปญหาในการพัฒนา “คนที่
มีความรับผิดชอบ” 
 
 ในขณะที่ไมมีใครรูดีวาในกรอบอาชีพ  บทบาทหนึ่ง  หนาที่หนึ่ง  เราควรปฏิบัติตน 
(ในลักษณะที่ถูกตอง ) อยางไร  เราก็ยอมปฏิบัติตนตามที่ทัศนะหรือความเขาใจของเรา  ระบุวาเปน
สิ่งที่ถูกตองแลวเหมาะสมแลวโดยมีเจตนาอยางจริงใจที่จะทําตัวใหเปนคนที่มีความรับผิดชอบ  แต
โดยที่ความคาดหวังของคนอื่นตอตัวเรานั้นแตกตางกันไป  ส่ิงที่เราคิดวาถูกตองแลวเหมาะสมแลว   
จึงกลายเปนสิ่งที่ไมเหมาะสมในสายตาของคนอื่นทําใหมีการกลาวหาหรือตําหนิติเตียนวา  เราขาด
ความรับผิดชอบ  ทั้งๆ  ที่เราก็ไดพยายามแลวที่จะเปนคนที่มีความรับผิดชอบ  สถานการณเชนนี้
เกิดขึ้นทั่วไปในเมืองไทย  เพราะคนไทยชอบความผิวเผิน  ไมนิยมคิดอยางลึกซึ่งและมักตีขลุมวา
ส่ิงตางๆ  นั้นเขาใจกันดีแลว  ใครบางที่รูดีวา  พระสงฆองคเจาควรมีพฤติกรรมอะไรบางที่จัดเปน
แบบพฤติกรรมที่ดีงาม-มีความรับผิดชอบ  ในขณะที่คนไทยก็พบเห็นพฤติกรรมที่แตกตางกันไป
จากขั้วหนึ่งไปอีกขั้วหนึ่ง  ทั้งๆ  ที่ไมนาจะเปนไปไดในเมื่อบทบาทนี้วงการนี้  นาจะชัดเจนที่สุด
เพราะอยูในกรอบของ  “กฎ/วินัย”  ตางๆ  ของพระสงฆ  และมีระบบการปกครองที่ชัดเจนดังที่
ทราบๆ  กันดีอยู  ใครบางที่รูวาขาราชการไทยควรมีพฤติกรรมอะไรบางที่จัดเปนพฤติกรรมที่ควร
ปฏิบัติ  เรามี กฏ  ระเบียบ  และกติกาตางๆที่จัดทําโดย กพ. (และ กฎ  อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ )   ที่ไมมี
ใครเขาใจนัยที่แทจริงในเชิงรูปธรรมของพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ  ใครบางที่รูแจงวาอาจารยทํางาน
ในมหาวิทยาลัยควรทําตัวอยางไร    จึงจัดไดวา  เปนการทําตัวที่เหมาะสมถูกตองตามแบบฉบับของ
อาจารยที่มีความรับผิดชอบ  ตัวอยางของวงการที่เดนๆ  เทานี้  ก็เพียงพอที่จะชี้ใหเห็นวา  เรายังไมรู
ส่ิงที่ควรปฏิบัติในบทบาทหนาที่ในอาชีพอะไรตออะไรอีกมาก  เมื่อสภาพเปนเชนนี้  และตางคน
ตางปฏิบัติ ความรูสึกวา  เราขาดความรับผิดชอบจึงมีอยูอยางกวางขวางความรูสึกเชนนี้เปน
ขอเท็จจริงที่สนับสนุนโดยปรากฏการณตางๆ  ในสังคมไทย  แตส่ิงที่ควรย้ํา  ก็คือสภาพที่ขาดความ
รับผิดชอบนี้  อาจไมใชผลเนื่องมาจากการจงใจที่จะเปนคนที่ขาดความรับผิดชอบ  หากแตเกิดจาก
การเขาใจ (ของตัวเอง) วา  การปฏิบัติตนในบทบาท/หนาที่ตางๆ  นั้นเหมาะสมแลว  
 
 การอภิปรายกันในวงการตางๆ  และบอยๆ  คร้ังในสิ่งที่ถูกตองที่ควรปฏิบัติในอาชีพ 
หนาที่  และบทบาทตางๆ  จึงเปนสิ่งที่จําเปน  เพื่อความเขาใจที่ดีขึ้น  การอภิปรายและการถกเถียง
กันในประเด็นจรรยาบรรณของอาชีพของหนาที่  ของบทบาทตางๆ  ไมใชเร่ืองที่นารังเกียจ  ใน
ภาวะที่ไมรูอะไรจริงนั้น การอภิปรายถกเถียงกันเทานั้นที่จะชวยใหไดแกนของเรื่อง  และแมจะไมมี
การเห็นพองตองกันในทุกประเด็น   กระบวนการอภิปรายถกเถียงกันนี่เองที่จะชวยใหซาบซึ้งใน
สาระที่แทจริงของประเด็นได  การเรียนรูที่สําคัญไมไดอยูที่การรับคําขวัญที่ไพเราะ  แลวทองจํากัน
ไปโดยไมรูดวยซํ้าไปวา  คําขวัญเหลานั้นสื่อความหมายอะไร  มิใยตองกลาวถึงนัยตางๆ  ที่ซอนมา



กับคําขวัญเหลานั้น  แมผูใหคําขวัญอาจถือวา   เปนประโยคศักดิ์สิทธิ์ที่ควรซาบซึ้งกันไดทันที 
(เพราะผูใหเอง  ซ้ึงแลว)  และเชื่อวาเปนสิ่งที่เหมาะสมที่จะใหปฏิบัติกัน   แตธรรมชาติของการ
เรียนรูและการเกิดความเขาใจมิไดมาในลักษณะนั้นดังนั้น  สังคมไทยจึงอยูในสภาพที่เต็มไปดวยคํา
ขวัญ  แตหาผูปฏิบัติตามไมไดเลยแมกระทั้งในหมูผูใหคําขวัญเหลานั้น!  
 
 เมื่อมีการอภิปรายถกเถียงกันอยางกวางขวางและไดมีความพยายามที่จะแปลความ
คิดเห็นเหลานั้นที่มีผูยอมรับกันเปนสวนใหญ  ใหเปนเกณฑบรรทัดฐานสําหรับแนวทางการปฏิบัติ
ตน  และก็ไดมีการปฏิบัติตนมากบางนอยบางสุดแลวแตศรัทธา  โดยปฏิบัติในสิ่งที่มีการยอมรับกัน
มากที่สุด  ลดหล่ันลงไปตามลําดับถึงสิ่งที่มีคนเห็นดวยนอยที่สุด  สภาพของการมีความรับผิดชอบ
ก็จักมากขึ้นเปนลําดับ  เพราะในทุกวงการ  ทุกอาชีพ  ทุกหนาที่ ทุกบทบาทไดมีการรับรูกันมากขึ้น
เร่ือยๆ  วา  ส่ิงที่ควรปฏิบัติควรประพฤตินั้น  มีอะไรบาง 
 
 โดยสรุป  ในเมื่อการมีความรับผิดชอบสื่อนัยของการรูจักบทบาท/หนาที่ของตนเอง  
และปฏิบัติตนตามแนวทางและในกิจกรรมที่บทบาท/หนาที่นั้นๆ  กําหนดไว  การที่คนเราขาด
ความรับผิดชอบนั้น  โดยพื้นฐานแลว  ก็อาจสืบเนื่องมาจากการไมรูวา  บทบาท/หนาที่หนึ่งๆ  ที่
ตนเองได มีสวนรวม/ทํา  ในขณะใดขณะหนึ่งนั้น  มีพฤติกรรมที่พึงยึดปฏิบัติอะไรบาง  และเมื่อไม
รูวาควรปฏิบัติตนอยางไรในบทบาท/หนาที่นั้นๆ  การจะปฏิบัติตนใหถูกตองยอมเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
ไดยาก 
 
 จากแนวการอภิปรายขางตน  สามารถสรุปตอไดวา  แนวคิดที่สําคัญที่สุดในการ
ปลูกฝงและหลอหลอมคุณธรรมความรับผิดชอบ  จึงอยูที่การอภิปรายและวิเคราะหในหมูผูที่อยูใน
วงการเดียวกันวา  เราคาดหวังอะไรบางจากบทบาทนั้น  หนาที่นั้น  พฤติกรรมที่เหมาะสมที่สุดมี
อะไร  ระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย   ที่
พระองคไดทรงพระกรุณาพระราชทานในพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทนั้น  สามารถใชเปน
เนื้อหาพื้นฐานและกรอบความคิดเพื่อเปนจุดเริ่มตนของการอภิปรายและการถกกันในทํานอง
ขางตน  ในระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พวกเราคนไทยสามารถใชเปน
พื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพของตนเอง  เพื่อใหเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมพรอมๆ  กับเปน
ประโยชนตอตนเอง  ความเปนผูที่มีคุณธรรมความรับผิดชอบตอตนเองนั้น  มีสาระที่เปนบรรทัด
ฐานอะไรบางที่ควรคาดหวังจากกันและกัน  จากพื้นฐานของการเปนคนไทยที่มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและตอประเทศที่ปรากฏตามระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ก็สามารถ
แจกแจงความเปนผูมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนึ่งหนาที่หนึ่ง  ซ่ึงจักเปนความรับผิดชอบตอ
สวนรวมในวงที่กวางขึ้น  (ตอองคการ  ตออาชีพ )  ได  ดังเชนที่รายงานการศึกษานี้ไดแจกแจง



ระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในสวนของความเปนครูเปนอาจารย  เปน
นักเรียนเปนนิสิตนักศึกษา (ในบทที่ ๕ )และความเปนแพทย (ในบทที่ ๗ )  การอภิปรายและการ
วิเคราะหประเด็นเหลานี้รวมกันและอยางกวางขวางจะเปนจุดเริ่มตนของจุดเปลี่ยนในประเทศไทย
อยางไมตองสงสัยถาพวกเราคนไทยจะลงมือกระทํากันตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 และเมื่อถึงจุดที่สามารถทําใหปจเจกบุคคลมีคุณธรรมความรับผิดชอบประจําตัวแลว  
ปจเจกบุคคลผูนั้นจะมีความชื่นชมกับการไดทํางาน (อะไรก็ได—ไมวาจะเปนงานเล็ก  งานใหญ  
งานประจํา  งานจร  งานในตําแหนงการงานหรืองานในบทบาท/หนาที่อ่ืน )  ใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี  และมีคุณภาพเปนไปตามเงื่อนไขและความคาดหวังที่มากับงานนั้นๆ    ดวยคุณธรรมความ
ความรับผิดชอบที่ฝงใจอยูในปจเจกบุคคลผูนั้น      การแสวงหาความเปนเลิศ     ( excellence ) ใน
การทํางานจะเปนวิญญาณและจิตใจในการทําการใดๆ  ก็ตาม  โดยไมตองมีใครมาบอกกลาว  มาสั่ง
มาบังคับ  ความกระตือรือรน  ความจริงจังและจริงใจ ความพรอมที่จะรวมมือประสานกับผูอ่ืน เพื่อ
ความสัมฤทธิ์ผลของการงาน  จึงเปนสิ่งที่มาพรอมกับการทํากิจกรรมหนึ่งๆ  โดยไมรูสึกตัวและ
โดยไมตองฝนใจ  เพราะมันเปนสิ่งที่เรียกรองอยูในมโนธรรมของปจเจกบุคคลผูนั้นตลอดเวลา  
พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่นํามาเสนอแมเพียง
สวนนอยในบทที่ ๘ ในรายงานการศึกษานี้  เปนภาพสะทอนที่ชัดเจนตามนัยขางตนถึงการเปน
พระมหากษัตริยที่เปยมดวยคุณธรรมความรับผิดชอบในทุกสถานะทุกกาลเวลา 
 
๔.   สรุป: สูยุคการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทดวยการกระทํา 
 
               แมวาในปจจุบัน  การพัฒนาประเทศเปนสิ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนสนใจจะใหบังเกิดขึ้น
ในเมืองไทย  แตก็ยังไมมีขอตกลงแนนอนเด็ดขาดวา    ส่ิงที่มุงมั่นใหไดรับการพัฒนาประเทศคือ
อะไรกันแน   การพัฒนาประเทศบังเกิดขึ้นในลักษณะตางๆ  และในดานตางๆ  และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพที่เปนแกนเรื่องของรายงานการศึกษานี้   ก็เปนประเด็นหนึ่งของการ
พัฒนาประเทศ  ในตอนสุดทายในรายงานนี้   จะขออภิปรายสาระของการพัฒนาการตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   เพื่อเชื่อมโยงเขากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพดวย 
 
               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงใหความหมายของการพัฒนาประเทศในแงมุมที่
ตางกันดังตอไปนี้ 
  



                         “การพัฒนาประเทศนี้ ก็เทากับตั้งใจที่จะทําใหชีวิตของแตละคนมีความปลอดภัย  
ความเจริญ  
                           มีความสุข” (๗ พฤษภาคม  ๒๕๑๓) 
                        
                 
                  “     การพัฒนาก็คือการใหความสะดวกและใหความกาวหนาแกประชาชนที่ไมมีโอกาส
ที่จะชวย 
                           ตนเองไดพอ”(๑๘  มิถุนายน  ๒๔๑๔) 
 
                         “การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น   ตองสรางพื้นฐาน  คือความพอมี 
                         พอกิน  พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน  โดยใชวิธีการและใช
อุปกรณ 
                         ที่ประหยัด  แตถูกตองตามหลักวิชา   เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติ 
                         ตอไป” (๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๑๗) 
 
                         “การพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญขึ้นนั้น   จะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐาน
เดิม 
                         ที่อยูมากอน  ถาพื้นฐานไมแนนหนา  หรือบกพรองคลอนแคลนแลว  ก็ยากยิ่งที่จะ
เสริม 
                         สรางขึ้นไปใหมั่นคงได  ทานทั้งหลายจึงควรจะเขาใจใหแจงชัดวา  นอกจากการจะ
มุงสราง 
                         ความเจริญแลว  ยังตองพยายามรักษาพื้นฐานใหสมบูรณมั่นคงพรอมๆ  กันไปดวย 
                         จากการรักษาพื้นฐานนั้น   ภาระสวนสําคัญก็คือการปฏิบัติบริหารงานประจําไมให
บกพรอง 
                         ซ่ึงบางทีอาจเห็นกันวาเปนงานที่นาเบื่อหนาย  เพราะไมนาสนใจเหมือนทํางาน
พิเศษ 
                         หรืองานจรที่มี เขามาใหมๆ   ทานจึงตองอุตสาหะอดทนใหมาก   เพื่อที่จะ
ประคับประคอง 
                         รักษาพื้นฐาน  คือมาตรฐานและคุณภาพงานประจําไวใหไดโดยสมบูรณ      พรอม
ทั้ง 
                         รักษาเจตนาความมุงหมายและฉันทะความพอใจในงานที่ทํา   ใหมั่นคงอยูไดโดย
ตลอด 



                         เมื่อมีพื้นฐานแนนหนาบริบูรณพรอมแลว  ก็ตั้งตนพัฒนางานตอไป  ใหเปน การทํา
ไป 
                        พิจารณาไปและปรับปรุงไป   ไมควรกระทําดวยอาการเรงรีบตามความกระหาย   ที่
จะ 
                        สรางของใหม  ส่ิงใหม  เพื่อความแปลกใหม  เพราะความจริงสิ่งใดที่ใหมแทๆ นั้น
ไมมี 
                          ส่ิงใหมทั้งปวงยอมสืบเนื่องมาจากสิ่งเก าและตอไปยอมจะตองกลายเปนสิ่งเกา 
                         ในเมื่อมีวิวัฒนาการคืบหนาไปอีกลําดับหนึ่ง  ขอใหระลึกใหไดวาการพัฒนา
ปรับปรุง 
                         งานทุกอยางควรจะไดกระทําดวยความมีสติรูเทาทัน   ดวยความเฉลียวฉลาด  และ 
                         รอบคอบสุขุม  ผลที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน  มีหลักเกณฑ  และเปนประโยชนแท  
ซ่ึง 
                         จะเกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน  บุคคล  ละชาติบานเมือง  เจริญกาวหนาได” (๒๖  
                         กรกฎาคม   ๒๕๒๗) 
 
               การพัฒนาจึงเปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมายแหงความกาวหนา    แหงความเจริญรุงเรือง  
แหงความสุขและความปลอดภัย   และที่บังเกิดขึ้นเปนขั้นตอนเพิ่มพูนสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จากระดับที่
ต่ําไปสูระดับที่สูง   จากการทํานุบํารุงพื้นฐานที่มีอยูดีใหแข็งแรง   เพื่อจะไดสรางเสริมของที่ดีใหม
ตอยอดออกไปอีก   การพัฒนาจึงไมใชกระบวนการที่จุดจบ   ตราบใดที่คนเราสามารถยกระดับจาก
เดิมที่มีอยูใหสูงขึ้นไปอีก 
 
               ถาเรามองการพัฒนาเปนเรื่องของกระบวนการที่นําไปสูจุดหมายที่ปรารถนาซึ่งอยูไกล
ออกไปมาก   ประเทศที่กําลังมุงหนาพัฒนาใหไปสูความเจริญรุงเรือง   ความกาวหนาในลักษณะ
ตางๆนั้น   ก็สามารถเปรียบเสมือนรถยนตกําลังเดินทางอยูในระบบถนนแหงพัฒนาการนั่นเอง   
ภายใตอุปมาอุปมัยนี้   ประชาชนที่เปนสวนประกอบของประเทศที่ทําใหประเทศเปนชาติ   มีการ
ดํารงอยู   มีชีวิตในฐานะองคกรสังคม   มีเอกราช   ก็เปรียบเสมือนสวนประกอบตางๆ ของรถยนต 
ที่ทําใหรถยนตเปนคัน   สามารถขับเคลื่อนเดินทางได   แตการที่รถยนตคันหนึ่งๆ  จะขับเคลื่อนได
ดี  ไปไดไกล  ไมหยุดชงัก  เครื่องชํารุดกลางทาง   หรือทรุดโทรมจนใชการไมไดและทําใหไม
สามารถไปถึงจุดหมายปลายทาง   สวนประกอบตางๆ  เหลานี้ก็จักตองมีคุณภาพ  ยิ่งคุณภาพสูงมาก
เทาไหร   ความสามารถในการเดินทางความรวดเร็วในการเดินทาง   ความราบรื่นในการเดินทาง   
ไมวาสภาพถนนจะเปนเชนไร   ความคงทนของรถยนตที่จะเดินทางบนถนนทุกลักษณะ   และทุก
ระยะทาง   ก็จะสูงมากเทานั้น   คุณภาพของประชาชนในประเทศก็มีบทบาททํานองเดียวกัน  



คุณภาพของประชาชน   ไมวาจะอยูในบทบาท/หนาที่ใด    มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับใด    
จึงเปนองคประกอบ (ingredient)  ที่สําคัญมากสําหรับความรวดเร็ว   ความสามารถ  และความ
อดทน  (perseverance)  ของการพัฒนา   โดยนัยของขอสรุปเชนนี้   คุณภาพของประชาชนจึงเปน
ตัวจักรสําคัญในการกําหนดคุณภาพของการพัฒนาประเทศดวยเชนกัน   ในขณะเดียวกัน   คุณภาพ
ของประชาชนก็เหมือนคุณภาพของสวนประกอบของรถยนตที่อุปมาอุปมัยไว  สามารถปรับปรุงให
มีสภาพที่ดีขึ้นกวาที่มีอยูไดเสมอ 
 
               เมื่อพิจารณาจากสาระของพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวที่นํามาเรียบเรียงเปนระบบความคิดในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพแลว   
จะเห็นไดชัดเจนวา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดทรงใหความสนพระทัยในคุณภาพของ
ประชาชนมากเปนพิเศษ  โดยเฉพาะไดทรงพระกรุณาพระราชทานหลักคิดตางๆ  ที่สามารถ
นําไปใชเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพของผูที่นําไปรับทัศนคติของตนเอง  และไดปฏิบัติตาม
ทัศนคติที่ไดหลอหลอมใหมนั้น    การที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดตรากตรําพระวรกายเปน
เวลาหลายๆ  ช่ัวโมงและหลายๆ  วันติดตอกันในการเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญา
บัตรที่บัณฑิตใหมในทุกๆ  ปการศึกษาที่ผานๆ มา  ก็เพื่อจะไดทรงมีโอกาสชวยพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิตไทยอีกทางหนึ่ง   ดวยการพระราชพระบรมราโชวาทที่ลึกซึ้งสามารถนําไปใชเปน
ประโยชนในการดํารงชีวิตที่บังเกิดผลดีตอตนเอง  และตอประเทศชาติ   อันเปนการเพิ่มโอกาสของ
ความสําเร็จในชีวิตของบัณฑิตใหมและเพื่อสรางสรรคประโยชนสวนรวมพรอม ๆ กันดวย 
 
               หากพวกเราคนไทยทุกคนที่อานออกเขียนไดนําพาสาระอันทรงคุณคายิ่งของพระบรม
ราโชวาทและพระราชดํารัส  โดยการศึกษา   อภิปราย  ขบคิด  เนื้อหาในพระบรมราโชวาทและพระ
ราชดํารัสโดยตรงหรือจากระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดนํามาเรียบเรียง
ในรายงานนี้   แลวก็ปลูกฝงตนเองดวยคุณธรรมและหลักการที่ปรากฏอยูในระบบพระราชดําริของ
พระองค   และปฏิบัติตนใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรม  ความรับผิดชอบในความหมายที่ไดนิยามใน
ตอนสุดทายของบทที่  ๘   ภายในชวงเวลาไมนานนักสําหรับคนไทยรุนปจจุบัน  และอีกประมาณ 
๒๐  ปตอจากนี้สําหรับอนุชนรุนถัดไป    คนไทยก็จะมีทัศนคติที่ดีที่สรางสรรคอันเปนการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของตนเองและประโยชนตอกันและกันยิ่งขึ้นกวาที่ เปนอยูในปจจุบัน   ความ
เปลี่ยนแปลงเชนนี้  ซ่ึงเริ่มตนจากปแหงการเฉลิมฉลองมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลภิเษก   ก็
เปนนิมิตหมายของการเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงหรือเปนจุดเปลี่ยนในสังคมไทยเพื่อไปสู
สังคมไทยยุคใหม 
 



               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเปนแบบอยางอันดีงามในทุกๆ ดานทั้ง
ในระดับหลักการและในระดับปฏิบัติ   นับตั้งแตพระองคไดทรงขึ้นครองราชยเมื่อ ๔๓  ปที่แลว
แลวตราบจนถึงปจจุบัน   ถึงเวลาแลวที่พวกเราคนไทยจะแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในรูปแบบที่มีคาแทและยั่งยืนถาวร ดวยการพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีคุณธรรมความ
รับผิดชอบอยางสมบูรณ    ซ่ึงก็เปนแนวหนึ่งของการแสดงถึงการมีความรูคูคุณธรรมเพื่อเจริญรอย
ตามเบื้องพระยุคคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    การกระทําเชนวานี้เทานั้นจึงจะจัดเปน
การถวายราชสักการะที่เหมาะสมกับพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวจากพวกเราคนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


