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คํานํา 

  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา  ๘๒ (๒)  กําหนดวา  
ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบของทางราชการ  มติของคณะรัฐมนตร ี 
นโยบายของรัฐบาล  และปฏิบัติตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ  และมาตรา ๘๓ (๔) กาํหนดวา ขาราชการ
พลเรือนสามัญตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ  ประกอบกบัประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรอืน   
ขอ ๑๐ (๓)  ขาราชการตองใชความรูความสามารถ  ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพ 
และมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด  และการเบิกจายเงนิตองปฏิบัติตามระยะเวลาที่กําหนดตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั มีกระบวนการปฏิบัติงานที่โปรงใส  ตรวจสอบได  สงผลตอการพฒันาระบบการบรหิาร
จัดการดานการเงินใหมคีวามรัดกุมมากย่ิงข้ึน 

  ราชบัณฑิตยสถานจึงไดจัดโครงการฝกอบรม เรื่อง “จริยธรรมในการทํางาน” (คุณธรรมใน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง) ข้ึน เมื่อวันอังคารที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หองประชุม ๔๐๑-๔๐๓ 
ราชบัณฑิตยสถาน  เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการทํางานใหแกบุคลากรใน
สังกัดซึง่มีความสาํคัญและจําเปนอยางย่ิงตอหนวยงาน  จากน้ันไดจัดทําสรปุคําบรรยายของโครงการฝกอบรม
ดังกลาว  

ราชบัณฑิตยสถาน ขอขอบคุณศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
และคณะกรรมการจริยธรรมประจําราชบัณฑิตยสถาน  และหวังเปนอยางย่ิงวา สรุปคําบรรยายในโครงการ
ฝกอบรม เรื่อง “จริยธรรมในการทํางาน” (คุณธรรมในสถานการณที่เปลี่ยนแปลง) สามารถทําใหทราบถึงการ
จัดการสถานการณทีเ่ปลี่ยนแปลงของโลก ภาพรวมระบบคุณธรรม และหลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และชวยเสริมสรางความรู ความเขาใจในหลกัการดังกลาวเพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่ของ
ราชบัณฑิตยสถาน นําไปประยุกตในการปฏิบัติราชการใหเกดิประสิทธิภาพและใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไป. 
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สารบัญ 

                                                                                                                  หนา 

 สรปุคําบรรยาย เรือ่ง“จริยธรรมในการทํางาน” (คุณธรรมในสถานการณ)                                ๔ 
 ที่เปลี่ยนแปลง  

     โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตร ี
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สรุปคําบรรยายโครงการฝกอบรม เรื่อง “จริยธรรมในการทํางาน”  
(คุณธรรมในสถานการณที่เปลี่ยนแปลง) 

โดย 
ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ นายแพทยเกษม  วัฒนชัย  

องคมนตร ี  
 

วันน้ีผมนําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัมาฝาก และต้ังใจจะพูด  ๓  เรื่อง  คือ 
 ๑. การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มากระทบประเทศเรา  มีเหตุปจจัยทัง้นอกประเทศและใน

ประเทศ เปนโจทยใหเราทํางานที่ราชบัณฑิตยสถานไดนําไปคิดตอไป 
 ๒. คุณธรรม  ใหหลกักวาง ๆ เมือ่มองคุณธรรม จริยธรรมอยูตรงสวนใดของขอบเขตคุณธรรม 
 ๓. หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 เรื่องแรก  การเปลี่ยนแปลง   
 พูดถึงแนวโนมสากลทีม่ากระทบกับไทย และแนวโนมไทยทีพ่วกเราสรางกันข้ึนมาเองแลวมา

กระทบกบัความเปนไทยของเรา  ซึ่งเราเองก็เห็นกันมาบางแลวเมื่อ ๓๐ กวาปกอน (ประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๑)  
คําวา “กระแสโลกาภิวัตน” ไมไดนํามาใชกัน  เรายังไมมีคําน้ี  แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรบัสั่งเรื่องที่
เกี่ยวของกบักระแสโลกาภิวัตนแลว  ผมจะลองแจงพระราชดํารัสองคน้ีใหทราบวา 

 “วิถีทางดําเนินของบานเมอืงและของประชาชนโดยทั่วไปมคีวามเปลี่ยนแปลงมาตลอด 
เน่ืองมาจากความวิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และอื่น ๆ ของโลก ยากย่ิงทีเ่ราจะ
หลีกเลี่ยงใหพนได จึงตองระมัดระวังประคับประคองตัวเรามากข้ึน โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยูโดยประหยัด 
เพื่อทีจ่ะอยูใหรอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสดี” 

(พระราชดํารัสเน่ืองในโอกาสวันข้ึนปใหม : ๓๑  ธันวาคม ๒๕๒๑) 
  สาระสําคัญของพระราชดํารสัดังกลาว คือ 
   ๑. “วิถีทางดําเนินของบานเมอืงและของประชาชนโดยทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด…”   

พูดถึงความเปลี่ยนแปลงของบานเมืองไทยและประชาชนคนไทย ต้ังแตสมัยสโุขทัย  อยุธยา  เรื่อยมา 
  ๒. “เน่ืองมาจากความวิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ ของโลก...”  

พูดถึงความเปลี่ยนแปลงในโลกดานตาง ๆ เน่ืองมาจากความวิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกจิ สังคม การเมือง 
และอื่น ๆ ของโลก  ซึ่งตรงน้ีจะนําไปสูกระบวนการโลกาภิวัตนในไมกี่ปภายหลงัจากที่ทานมรีบัสัง่ตรงน้ี ทาน
ทรงมองไปขางหนาแลว  ในโลกปจจบุันมีความวิปริตผันแปรดานเศรษฐกิจ  วันน้ีเราก็ประสบวิกฤตแฮมเบอรเกอร  
เมื่อ ๑๐ กวาปที่แลวก็ประสบวิกฤตตมยํากุงเกี่ยวกับการเงิน  ตรงน้ีทานบอกวาโลกจะประสบวิกฤต วิปริตผัน
แปรของเศรษฐกจิ  ประสบหลกั ๆ ๒ เรื่อง  และครั้งน้ีเรากยั็งไมฟนตัว  ดานสังคมก็เหมือนกัน  โลกประสบ
วิกฤตดานสังคม วิกฤตผันแปรดานสังคม การเมืองชัดเจนเลย ในชวง ๓๐ กวาปที่ทานรบัสัง่มาก็มมีากมาย 

  ๓. “ยากย่ิงทีเ่ราจะหลีกเลี่ยงใหพนได...”  เราในที่น้ี คือ ประเทศไทย และคนไทย   
โลกเปลี่ยนแปลงมากมายอยางน้ีทุกดาน ประเทศไทยจะหลกีเลี่ยงไมได จะปดประเทศไมได 

  ๔. “จึงตองระมัดระวังประคับประคองตัวเรามากข้ึน โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยูโดย
ประหยัด เพื่อที่จะอยูใหรอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสดี”  จริง ๆ แลว บรรพบุรุษของเราก็ระมัดระวัง 
ประคับประคองตัวมาแลว  แตทานรับสั่งวา ๓๐ ปทีผ่านมาถึงวันน้ี ประเทศไทยและคนไทยตองระมัดระวัง 
ประคับประคองตัวใหมากข้ึน  ดูจากตัวอยางนํ้าทวมคราวน้ีเปนหลัก  ถาเรามีการวางแผน มกีารเตือนภัย มีการ 
 



  ๕ 

เตรียมการเหมอืนบางประเทศที่เขาเกงกวาเราในการจัดการนํ้าทวม ความเสียหายเรื่องชีวิตทรัพยสินจะนอย
กวาน้ี  ผมกลาพูดอยางน้ัน พวกเราไปศึกษาดูแลวกัน  มีตัวอยางประเทศตาง ๆ ที่เขาสามารถจัดการเรื่อง
เหลาน้ีได  ทานรับสัง่วาตองระมัดระวังประคับประคองตัวใหมากข้ึน  ถาพูดเฉพาะเรื่องความเปนอยู ทานขอให
ยึดหลกัประหยัด เพือ่ที่จะไดอยูรอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสดี  ตรงน้ีทีท่านรบัสัง่อยางน้ี หลังจากทีท่าน
รับสั่งแลว ๒๐ ป  หลงัจากน้ัน เรากเ็กิดวิกฤตตมยํากุงและเกิดวิกฤตการเงิน ๒๕๔๑  บริษัทตาง ๆ ในประเทศ
ไทยก็ปดตัวลง  มีคนฆาตัวตายมาก ทั้งเจาของบริษัทและคนงาน เพราะไมไดเตรียมตัวรบัมอืกับการ
เปลี่ยนแปลงทีรุ่นแรง  หลังจากน้ัน ๑ ป คือ ป ๒๕๔๒  ทานจึงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงใหเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๒  หลงัจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรับสั่งไปสกั ๑๐ ป  โลกน้ีเกิดเหตุการณข้ึนมา 
คือ  สงครามเย็นสิ้นสุดลง  ในชวงที่ทานรบัสั่งยังอยูในระหวางสงครามเย็น  สงครามรอน (hot war) หมายถึง 
สงครามที่เอาปนมายิงกัน แลวเกิดระเบิด เกิดความรอน  เริม่ต้ังแตสงครามโลกครั้งที่ ๑–๒ (ค.ศ. ๑๙๔๑-
๑๙๔๕)  หลังจากสงครามโลกยุติลง  มีผูแพชนะ ปรากฏวาโลกใบน้ี แบงเปน ๒ คาย คือ คายคอมมิวนิสตกับ
คายประชาธิปไตย  แบงต้ังแต ค.ศ. ๑๙๔๕-๑๙๙๐ ชวงน้ีเขาเรียกสงครามเย็น (cold war)  ประเทศไทยอยู
คายประชาธิปไตย  ประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน รัสเซยี อยูคายคอมมิวนิสต  ทั้ง ๒ คายหามไปมาหาสูกัน  
หลงัจากสงครามเย็น (after the cold war) (ค.ศ. ๑๙๙๐-๒๐๑๑) สิ้นสุดลงถึงวันน้ีเปนเวลา ๒๑ ป  
ที่หลายคนเติบโตมา เปนชวงที่โลกทั้งใบ สามารถไปมาหาสูกันไดหมดไมเฉพาะแตคน รวมถึงเช้ือโรคตาง ๆ 
ดวย เชน โรคระบาด ไขหวัดนก ไขซาร  ความเจริญ ความเสื่อม สงครามเกิดข้ึนที่ไหนกระเทอืนไปที่อื่นหมดทัง้
โลก  เราสามารถจะทวิตเตอรไปที่ไหนก็ได ติดตอ social network กับผูใดก็ไดในโลกน้ี  กระบวนการอันน้ี
เรียกวา กระบวนการเปดโลกใบเดียวกัน หรือ globalization มาจากคําวา globe แปลวา ลูกโลก globalize 
แปลวา ไปทั้งโลก globalization คือ โลกาภิวัตน  มีปราชญฝรัง่กลาวไว (“Asean Heart Journal” Jan-jan 
2005, P. 57) ดังน้ี 

๑. Peter Drucker : the “Age of Discontinuity” (it will not be the same as before) 
    ปเตอร ดรักเกอร กลาววา หลงัสงครามเย็นแลว คือยุคโลกาภิวัตนน้ีเปนยุคของความไมเหมอืนเดิม 

ความไมสืบเน่ือง  วันน้ีบริษัทน้ีรุงเรือง ปหนาอาจจะปดกจิการก็ได  วันน้ีคนยากจน อีก ๑๐ ปขางหนาอาจจะ
เปนมหาเศรษฐี  บริษัททีรุ่งเรืองทํากําไร ก็ไมจําเปนตองรุงเรืองทํากําไรตลอดไป  มันมีการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วมากมากระทบกับฐานะบริษัท หรอืประเทศน้ัน ๆ  ตอนน้ีประเทศกรีซซึ่งเคยเปนแหลงอารยธรรมของ
ตะวันตกเคยเปนอาณานิคมใหญมากของโลกในสมัยโบราณ ๒,๐๐๐ กวาปกอน  วันน้ีประเทศกรซีแทบจะเอา
ตัวไมรอด มีหน้ีสินมากมาย  อีกประเทศหน่ึง คือ ประเทศอติาลีเคยเปนอาณาจักรโรมันใหญทีสุ่ดในโลก  แต
ประเทศอิตาลียากจนมาก ธนาคารจะถูกลมกจิการ ตองไปกูเงินจากประเทศจีน  โปรตุเกสเคยเดินทางคุม
เสนทางคาขายทั้งโลก  มีปญหาหน้ีไมกอใหเกิดรายไดเพิ่มข้ึน  NPL อีกประเทศหน่ึง คือ ประเทศสเปน เปน
ประเทศคอนขางใหญสามารถคุมอเมริกาใต เด๋ียวน้ียังใชภาษาสเปนอยู  รวมทั้งสหรัฐอเมรกิา อังกฤษที่เคยเปน
มหาอํานาจ แตกเ็สื่อมไดดวยเศรษฐกจิที่ตกตํ่าดวย ไมจําเปนตองเปนมหาอํานาจทกุศตวรรษ 

๒. Joseph Schumpeter : the world will feel the forces of creative destruction 
  โจเซฟ ชุมปเตอร กลาววา โลกทัง้ใบใหระวัง ทานจะพบกับพลังของการทําลายลาง เปนการทําลาย
ลางแบบใหม ๆ เชน ระเบิดพลีชีพ 

๓. Rowan Gibson : the journey ahead is going to be like an off-road experience 
bumpy, uncertain and full of surprises 

 โรวัน กิบสัน กลาววา ชีวิตขางหนาเปรียบเหมือนการขับรถออฟโรด (นอกทาง) ทําใหเกิดความ 
ไมแนนอนและเต็มไปดวยความแปลกใจ 



  ๖ 

ซึ่งคือปจจบุัน  หากมองยอนไปในอดีต และจากอดีตมาถึงปจจบุัน ไดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
และเกิดผลกระทบ  ดังน้ัน จึงตองปรบัตัวใหทันกบัสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

อดีต 
 

 

    
 
 
 
 

         ปจจุบนั 
 
 
 
 
 

        อนาคต 
 

 หลักการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 การจัดการเปลี่ยนแปลง (change management) 

๑.  ทุกสิ่งทกุอยางมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  จากอดีตไปปจจบุัน จากปจจบุันไปอนาคต  
อยาหลงเช่ือวาชีวิตของตนเองจะไมเปลี่ยนแปลง 

การจัดการ 
๑.๑  ไมประมาทในทุกสภาวะ  สิ่งน้ีพระพทุธเจาสอนไว ไมวาสภาวะบวกหรือลบ เราตอง 

ไมประมาท 
๑.๒  เรียนรูอยูเสมอ  การทํางานที่ราชบัณฑิตยสถาน  ทุกคนตองรูขอมลูปจจุบัน  รูทิศทางใน

แผนยุทธศาสตรของราชบัณฑิตยสถาน  สิ่งน้ีคือองคกรของการเรียนรู  เมือ่เกิดการเปลี่ยนแปลงกระทบมา   
ทุกคนรับรูอยูแลว  จะทําใหมีตนทุนความพรอมในการตอสู และปรับตัวได 

ผมฝากไวสําหรับผูทีม่ีหนาทีบ่รหิารงาน  หากองคกรทีจ่ะเขมแข็ง  สามารถรบัมือกับการเปลี่ยนแปลง
ไดมาก คือองคกรทีม่ีความรูเปนฐาน  องคกรที่มีความรูเปนฐานจะตองสรางตนเองใหเปนองคกรที่มีการเรียนรู
ตลอดเวลา  การที่จะมกีารเรียนรูตลอดเวลาตองมีฐานประวัติศาสตรและฐานปจจบุันศาสตร คือ ขอมลูตาง ๆ 
ที่เปนขอมูลของงานทีเ่ราทําอยูที่น่ี รวมทั้งแผนงานในอนาคตที่หนวยงานน้ีจะดําเนินไปดวย  ย่ิงใหทุกคนได
วิเคราะหวิจารณแลวจัดยุทธศาสตรรวมกันไดมาก องคกรกจ็ะเขมแข็งและรับมอืกับการเปลี่ยนแปลงไดมาก
เทาน้ัน 

๑.๓  สรุปบทเรียนตลอดเวลา  หนวยงานรับผิดชอบสิ่งใดบาง  จํานวนช้ินงาน  ผลสําเร็จของงาน 
ตองรูจักสรปุบทเรียน ๑ ปทีผ่านมาและตลอดเวลา 

๒.  ผลทุกอยางเกิดจากเหตุปจจัย 

  เหตปุจจัย ผล           ผลกระทบ 

ความเปลี่ยนแปลง 
ผลกระทบ-การปรับตัว 

ความเปลี่ยนแปลง 
ผลกระทบ-การปรับตัว 



  ๗ 

การจัดการ 
 ๒.๑  แบงประเภทเหตุปจจัย 
     - เหตุปจจัยภายนอก    v.s.   เหตุปจจัยภายใน 
    ตัวอยาง ถาเปนปญหาของครอบครัว  ตองดูวาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวเปนเหตุ
ภายในครอบครัวหรือภายนอกครอบครัวมากระทบครอบครวัของตนเอง  หรอืเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนที่
ราชบัณฑิตยสถาน  เราตองรูวามเีหตุปจจัยภายนอกหรือภายในราชบัณฑิตยสถาน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง   
     - เหตุปจจัยทีจ่ัดการได  v.s.  เหตุปจจัยทีจ่ัดการไมได 
     หลงัจากแบงแยกเหตุปจจัยภายนอกหรือภายในแลว ตองแยกประเภทดวยวาเปนเหตุปจจัย
ที่จัดการไดหรอืจัดการไมได  ตัวอยางเชน  ในชวงปน้ีครอบครัวเรา  ใชจายเงินออมทีเ่ก็บไวต้ังแตปที่แลว 
จํานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หมดไป แลวยังเปนหน้ีเพิ่มอีก ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ตองหาปจจัยใหไดวา ทําไมเปน
หน้ี ๓๐๐,๐๐๐ บาท  เงินออมทีม่ีไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท เกิดจากเหตุใด และเราจะปรับเปลี่ยนไดอยาไร 
 ๒.๒  พยายามเปลี่ยนเหตุปจจัยทีจ่ัดการไมไดใหเปนเหตุปจจัยที่จัดการได เพื่อควบคุมผลและ
ผลกระทบ  ตัวอยางเชน เมื่อมองถึงรายจายของครอบครัวเราตอเดือน  พอบานด่ืมสรุา คิดเปนคาใชจาย 
๒,๐๐๐ บาท  หากปรับเปลี่ยนได จะทําใหประหยัดไปไดอกี ๒,๐๐๐ บาท 
 ๓.  ความเปลี่ยนแปลงเปนวงจรม-ีขาข้ึน-ขาลง 

การจัดการ 
๓.๑  สรางระบบขอมลูขาวสารและระบบติดตามตัวช้ีวัดความเปลี่ยนแปลง 
๓.๒  กําหนดยุทธศาสตรเพื่อรบัมอืกับขาข้ึนและขาลง 

 ๔.  ในโลกยุคโลกาภิวัตน ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงอาจเกิด 
 กวาง-ไปไกล 
 รวดเร็ว-รุนแรง 

 การจัดการ 
 ๔.๑  ติดตามแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทัง้ระดับสากล ระดับภูมิภาคเพื่อนบาน และระดับใน
ประเทศ 
 ๔.๒  กําหนดยุทธศาสตรเพื่อรบัมอืกับผลกระทบจากแนวโนมเหลาน้ีกอนที่จะเกิดวิกฤต 
 
 

                                   แนวโนมสากล                                      แนวโนมภายใน 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

ความมั่นคงของชาติ 

ตนทุนไทย 



  ๘ 

 แนวโนมสากล ๙ ประการ 
๑. ระเบียบโลกใหม (การเมอืง-ความมั่นคง-เศรษฐกิจ) 

 สามเกา (สหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา-ญี่ปุน) 

 หาใหม (BRICS-บราซลิ-รัสเซีย-อินเดีย-จีน-แอฟริกาใต) 

 เอเชียตะวันออก (จีน-ญี่ปุน-เกาหลีใต) 

 อาเซียน × ๑๐ 
 ๒.  การครอบงําทางวัฒนธรรมและภาษา 

 วัฒนธรรมไทย v.s. วัฒนธรรมอื่นทีผ่านสือ่สากลและสือ่ไทย 

 ความเปนไทย 

 ภาษาไทย 
 ๓.  การติดตอสื่อสารในยุคใหม 
               ๓.๑  การคมนาคม (ขนคน)  ผูวางแผนระยะยาว ตองมองวาจะทําการขนสงมวลชนอยางไรใหดี
ที่สุด 
      ๓.๒  การขนสง (ขนสินคา)  ประเทศไทยมผีลผลิตเกษตร ผลไมสด ผลไมแหงยอดเย่ียมอันดับหน่ึง
ของโลก  ควรทําวิจัยสงไปขายตลาดเพื่อชวยชาวสวน  ไมปลอยใหตกเนา  ตัวอยาง เชน  ผมไปจังหวัด
ปราจีนบุรี ไปพบอดีตผูวาจังหวัดปราจีนบรุี  มาดามเฟองทีป่ระเทศเวียดนามฉลาดมาก นําชาวเขมรน่ัง
รถบรรทุกมาทีส่วนจันทบุรี เขาขอใหชาวสวนมีลําไยใหเก็บทุกเดือน และเขาจะมาซื้อถึงที ่เมือ่มาซื้อ เขาจะนํา
คนงานชาวเขมรมาเก็บลําไย ใสเขงช่ังเสร็จ จายเงินสดกิโลกรัมละ ๔๐ บาท ใสรถขับผานประเทศกัมพูชาเขา
ประเทศเวียดนามอบกํามะถันขายในประเทศเวียดนามเหนือและใต แลวไปขายที่เมืองกวางเจา  ผูวาจงัหวัด
จันทบรุีตามไปดูที่ตลาดกวางเจา  ลําไยจากจังหวัดจันทบุรี มาดามเฟองซื้อสัก ๔๐ บาท ตลาดกวางเจาขาย
กิโลกรัมละ ๒๒๐ บาท  มาดามเฟองมาซื้อมงัคุดที่จงัหวัดจนัทบุรี ระยอง กิโลกรัมละ ๑๕ บาท ไปขายที่
ประเทศเวียดนามเหนือ/ใต เพราะไมเพียงพอสงประเทศจีน  กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท  จากกิโลกรมัละ ๑๕ บาท
เปน กิโลกรมัละ ๑๐๐ บาท เพราะฉะน้ันการสงสินคาไปสูผูบริโภคยังไมเปนนโยบายของรัฐ จึงทําใหชาวสวน 
เกษตรกรขาดแคลนรายได 
  ๓.๓  การโทรคมนาคม (ขนขาว-ความรู)  หากจัดการดี ดานโทรคมนาคม รวมทั้งโทรทัศน จะเปน
เครื่องมือในการสรางความรู สงเสริมคุณธรรมมหาศาล 
  ๓.๔  การสื่อสารมวลชน (ในประเทศ-ตางประเทศ) มบีทบาทมากในยุคปจจบุัน  สื่อมวลชนมี
อิทธิพลตอความคิดและการจัดทัศนคติของประชาชนทั้งเด็ก ผูใหญ และคนชราในทกุประเทศ  และเปนหนาที่
ของแตละประเทศและประชาชนที่จะจัดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของสือ่มวลชนเผยแพร 
 ๔.  ความรูใหม  เทคโนโลยีใหม   นวัตกรรมใหม        สินคาใหม 

 การลงทุนดานความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 การใหการอบรม-การศึกษาแกเด็ก-ผูใหญ-ผูสงูอายุ 

 ระบบการจัดการความรูในทุกระบบและทุกระดับ 
๕. โรคภัยไขเจ็บยุคใหม 

 โรคติดตอและโรคไมติดตอเรื้อรัง  เชน  โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสงู  หัวใจ  อัมพาต 

 โรคจากไวรสัใหม ๆ  เชน  โรคเอดส  ไขหวัดนก 

 โรคจากภาวะโลกรอน 



  ๙ 

 ภัยพิบัติ (ธรรมชาติ+ฝมอืมนุษย) 

 มลภาวะ (ดิน-นํ้า-อากาศ-อาหาร) 

 ความสําสอนทางเพศ 
๖. สงครามและการกอการราย 

สงคราม 

 สงครามกลางเมือง  สหประชาชาติใหคํานิยามวาเปนสงครามที่คนในประเทศเดียวกันเขนฆา   
     กันแลวทําใหคนตายมากกวาพันคนตอป  แลวถามีเหตุการณอยางน้ันเกิดข้ึน  สหประชาชาติ  
     มีสิทธิเขามาแทรกแซงได 

 สงครามภูมิภาค  เกิดระหวางประเทศตอประเทศ 

 สงครามโลก  ไมมีผูใดรบัประกันวาสงครามโลกครั้งที่ ๓ จะไมเกิดข้ึน  โดยเฉพาะภาวะที่โลก 
     เครียดข้ึน  หากมีวิกฤตหลาย ๆ ดาน 
การกอการราย 

 การกอการรายในประเทศ 

 การกอการรายสากล 
๗. ประชากรโลก-ระเบิดเวลาสากล 

 ระหวาง ค.ศ. ๑๙๐๐-๒๐๐๐ ประชากรโลกเพิ่มข้ึน ๖ เทาตัว 

 จํานวนที่สมดุลกบัทรพัยากรโลก คือ ๔,๐๐๐ ลานคน 

 ค.ศ. ๒๐๑๑ มี ๗,๐๐๐ ลานคน 

 ค.ศ. ๒๐๕๐ ประมาณ ๙,๓๐๐ คน 
      จะหาอาหารที่ไหนมาเลี้ยงดู? 

๘. พลังงานฟอสซลิจะหมดโลก 

 พลังงานฟอสซลิ (ถานหิน-นํ้ามัน-กาซธรรมชาติ) ใชเวลาหลายรอยลานปใตผิวโลกเพื่อสัง่สม 
มนุษยใชเวลาไมกี่ปกจ็ะใชหมด (ภายในศตวรรษน้ี) 

 พลังงานทดแทน 
ก. พลังงานกายภาพ (แสงอาทิตย-ลม-นํ้า-ใตพิภพ-นิวเคลียร) 
ข. พลังงานชีวภาพ 
    - แกโซฮอล 
    - ไบโอดีเซล 

๙.  การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก 
     C+O2 CO2+ ความรอน 

 พื้นที่หลายแหงแหงแลง-ขาดนํ้า 

 พื้นที่หลายแหงเกิดมรสุมและฝนชุก 
ผลกระทบ เกษตร/เศรษฐกจิ/สุขภาพ/สงัคม/การเมือง ฯลฯ 
 
 
 



  ๑๐ 

 ๑๐. วิกฤตอาหารโลก 
        เหตุปจจัย (๑)  พลเมืองลนโลก 
  (๒)  พื้นที่หลายแหงแหงแลง/ขาดนํ้า 
  (๓)  ใชพื้นที่ปลูกพืชพลังงานทดแทน 

 
  

 ความมั่นคงทางอาหาร 

 อาหารคน 

 อาหารสัตว 

 
แนวโนมภายใน ๕ ประการ 
๑. โครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนไป 

 สัดสวนของเด็กและเยาวชนลดลงอยางมาก 

 คนวัยทํางาน (๑๕-๖๐ ป) คอนขางคงที่แลวลดลง 

 คนสูงอายุ (≥๖๐ ป) เพิม่มากข้ึน 
๒. ความแตกตางระหวางเมืองและชนบท 

ความแตกตางดาน 
 ๒.๑  การศึกษาและการเรียนรู 
 ๒..๒  วิถีชีวิตและการทํามาหากิน 
 ๒.๓  โอกาสชีวิต 
  

 
  ก. เสริมจุดเดน 
  ข. ลบจุดดอย 
 ๓.  ระบอบประชาธิปไตยที่ตองออกแบบใหม 
  การออกแบบระบอบประชาธิปไตยที่ตองยึด 
  ก. เปาหมาย : ภราดรภาพ 
  ข. หลักการ :  
   * เสรีภาพ : ในการพฒันาศักยภาพของปจเจกบุคคล-ครอบครัว-องคกร-ชุมชน ใหไปถึงสงูสุด 
รวมถึงเด็กที่มีความพิการดวย 
   * เสมอภาค : เสมอกันในความรบัผิดชอบตอกฎหมาย-หลักเกณฑสังคม-ศีลธรรม 
 ๔.  ปรับโครงสรางเศรษฐกจิใหม  แนะนําวามีบีโอไอทําสําเรจ็ดีมาก  จนขณะน้ีจีดีพี ๖๐ กวา
เปอรเซ็นต ข้ึนอยูกับ export มี manufacturing และ act culture product  แตสัดสวนของ act culture 
product  นอย เราควรมาเรง บโีอไอดานการเกษตร  ดังน้ี 
  ก. การเกษตรนํา 
   ๑) ดิน 
   ๒) นํ้า 

ราคาแพง/ไมพอ 



  ๑๑ 

   ๓) พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป เชน ขาว 
   ๔) การนําผลิตภัณฑสูผูบริโภค (โลจิสติกส) 
   ๕) การรวมกลุมเกษตรกร เพื่อใหความรูเกษตรกรมีมากข้ึน เปนการเพิม่ความรู ทักษะ และ
เทคโนโลยีใหชุมชน 
  ข. เพิ่มสัดสวนเศรษฐกจิภายในประเทศ 
  ค. ลงทุนเพื่อผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ๕.  แกวิกฤตสังคมดวน 
  ธนนิยม    ธรรมนิยม 
 
  วัตถุนิยม    จิตนิยม 
 
  บริโภคนิยม    สันโดษ/พอเพียง 

 
  เทศนิยม     ไทยนิยม 
  
 อัตตนิยม   จิตสาธารณะ 
  
 ผมไปประชุมประชาสังคมที่จงัหวัดแมฮองสอนเมือ่ตนป ๒๐๑๑  มีผูหญงิคนหน่ึงยกมือบอกวามา
จากแมสะเรียง  อดีตอาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหม รูจักผมดี “ตอนหนูเปนเด็กเวลาออกจากบาน  พบผูเฒา
เปนโมเดลของชุมชน  เด็ก ๆ จะยกมอืไหวคนแก เรียกลงุ ปา  เด๋ียวน้ีไมมีใครไหวคนแกแลวที่แมสะเรียง  มีแต
คนรวยกับคนมีอํานาจ เนนธนนิยมมิใชธรรมนิยม  เราเอาความดีไวขางหลัง  เอาความรวยไวขางหนา  ไมได
เนนฝกจิต  ไปเนนวัตถุนิยม ไมเนนความพอเพียง  มีงานวิจยัของมหาวิทยาลัยเอแบคช้ินหน่ึงเมื่อ ๒-๓ ป
มาแลว  ถามวา เด็กนักเรียนเมื่อพนจากช่ัวโมงเรียนแลวไปทําอะไรบาง  ปรากฏวามีวิถีชีวิต ๓ แบบ คือ  
 ๑. เด็กกรงุเทพฯ ใชเวลามากทีสุ่ดในการเดินเที่ยวหางสรรพสินคากับเลนเกมคอมพิวเตอรและ
ทวิตเตอรถึงเพื่อน  ไมคอยดูโทรทัศน  ไมพูดคุยกับบิดามารดา ปูยา ตายาย ไมอานหนังสือพิมพ   
 ๒. เด็กเทศบาลทั่วประเทศ  สวนมากจะดูโทรทัศน  เดินเที่ยวหางสรรพสินคาบาง  หากบานมี
ฐานะรวยก็จะเลนเกมคอมพิวเตอร   
 ๓. เด็กนอกเขตเทศบาล  สวนมากฟงวิทยุ  ดูโทรทัศนบาง  อานหนังสือพิมพนอย  เพราะฉะน้ัน
บริโภคนิยมเปนไปตามสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในสื่อมวลชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๒ 

 
 
 
 

                                แนวโนมสากล X ๑๐                               แนวโนมภายใน X ๕ 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 

      สถาบันชาต-ิประชาชน 
       สถาบันพระมหากษัตริย 

 สถาบันศาสนา 
สถาบันชาติ 
๑. ความเปนชาติไทย 

 ผลประโยชนของชาติ 

 ความอยูรอดของชาติ 
๒. ความภูมิใจในความเปนคนไทย การที่คนเราจะรักองคกรหรือไมข้ึนอยูกับนโยบายของ CEO เปนหลักสัจธรรม 

ของการบรหิารองคกร เพราะวา CEO สามารถใหนโยบายกบัผูปฏิบัติจนกระทั่งเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรได
หรืออกีนัยหน่ึง คือ organization culture วัฒนธรรมองคกรเกิดจาก top policy เหมือนกบัคนไทยไม
ภูมิใจหรอืภูมิใจประเทศเกิดจาก national policy แลวเราเลี้ยงบุตรอยางไรทําใหไมภูมิใจวาเปนคนตระกลู
น้ี  บิดามารดาตองมขีอบกพรองอยางมากที่ทําใหไมภูมิใจ  ควรจะโทษบิดามารดามากกวา  

  ความเขาใจในความเปนไทย 

 ความผูกพันตอแผนดิน 

 ความเสียสละเพื่อชาติ 
สถาบันประชาชน 
๑. สถาบันครอบครัว 

  ความมั่นคงของครอบครัวไทย 

 คุณธรรมประจําตระกลู   
๒. สถาบันชุมชน 

  องคประกอบของความเปนชุมชนเขมแข็ง 

ความมั่นคงของชาติ 

ตนทุนไทย 



  ๑๓ 

 พลังชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนในดานตาง ๆ 
สถาบันพระมหากษัตริย 

 เสาหลักในความเปนปกแผนและความอยูรอดของชาติในชวง ๗๐๐-๘๐๐ ป ที่ผานมา 

 เปนที่พึง่ทัง้ในยามสงบและยามวิกฤต 

 ผูกพัน-เช่ือมโยงกบัสถาบันชาติ-ประชาชน และสถาบันศาสนาอยางแนนแฟน 

 เปนเสาหลักในความสัมพันธระหวางประเทศไทยกบันานาชาติ 
สถาบันพระศาสนา 
๕ ศาสนาในไทย : 
๑. ศาสนาพุทธ เปนพื้นฐานในการพฒันาอารยธรรมของชาติมานับพันป 
๒. ศาสนาอิสลาม 
๓. ศาสนาคริสต 
๔. ศาสนาสกิข 
๕. ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
สังคมไทยเปนสังคมพหุศาสน 
๑. ความแตกตางระหวางศาสนา 
    ๑.๑ อุดมคติสูงสุด (ม-ีไมมีพระเจา, มีพระเจาองคเดียว-มีหลายองค) 
 ๑.๒ พิธีกรรมของแตละศาสนา 
๒. ความเหมือน“หลักคําสอนหรือศาสนธรรม ๓ ประการ” 
 ก. ความสัตยความจรงิ 
 ข. ความเคารพในความเปนมนุษย 
 ค. ความรักความเมตตา 
          เรื่องท่ี ๒ คุณธรรม 
มน  :  จิต 
อุษยะ  :  สูง 
มนุษย  :  ผูมีจิตสงู 
จิต (ใจ) กําหนดคําพูดและการกระทํา 
มนุษยสามารถเขาถึงสิง่สงูสุด ๓ ประการ คือ 

๑. ความดี 
๒. ความจริง 
๓. ความงาม 

ในความจริงทีม่ีความดีและความงาม 
ในความดีที่มีความจริงและความงาม 
ในความงามที่มีความจริงและความดี 
  คุณธรรม คือ ธรรมะหรือสิ่งกํากับจิตใจใหปรากฏออกมาเปนพฤติกรรมที่กําหนดไดวาเปน ความดี 
ความจริง และความงาม 
  คนมคุีณธรรม คือ คนที่มีเครือ่งกํากบัจิตใจใหการกระทําและคําพูดปรากฏออกมาเปนความดี-ความ
จริง และความงาม 



  ๑๔ 

  คนไรคุณธรรม คือ คนที่มีเครื่องกํากบัจิตใจใหการกระทําและคําพูดปรากฏออกมาเปนความเลว-ความ
เท็จ และอัปลักษณ 
  ชุดเครื่องช้ีคุณธรรม 
ชุดที่ ๑ : ศาสนธรรม (ศีลธรรม) 
ศาสนธรรมสากล ๓ ประการ 
๑. ความสัตยความจริง 
๒. คุณคาของความเปนคน 
๓. ความรักความเมตตา 
ชุดที่ ๒ : จริยธรรม คือ เครื่องกําหนด ความประพฤติที่ฆราวาสกําหนดข้ึนเพือ่ใหสมาชิกอยูเปนปรกติสุขและมี
ศักด์ิศร ี
   (๑) จริยธรรมทั่วไป 
   (๒) จริยธรรมเฉพาะวิชาชีพ (จรรยาบรรณ) 
ชุดที่ ๓ : นิติธรรม (กฎหมาย, ขอบังคับ) 
    เปนเครื่องมือในการบริหารบานเมืองใหมีความเที่ยงธรรมและมสีันติสุข ปราศจากการเอารัด 
เอาเปรียบ 
ชุดที่ ๔ : ธรรมาภิบาล 
    เปนเครือ่งมอืกําหนดความสัมพันธในระดับช้ันตาง ๆ ในองคกรหรือหนวยงานทุกประเภท เพื่อใหเกิด
ความมั่นคงและตอเน่ือง 
โครงสรางธรรมภิบาล มี ๔ ระดับ 

 ระดับที่ ๑ : เจาขององคกร 
 (จัดต้ังเพื่อวัตถุประสงคใด) 

 ระดับที่ ๒ : คณะกรรมการนโยบาย 
 (แปลงวัตถุประสงคเปนนโยบายองคกร) 

 ระดับที่ ๓ : ผูบรหิาร 
 (แปลงนโยบายองคกรเปนนโยบายบรหิาร) 

 ระดับที่ ๔ : ผูปฏิบัติ 
 (แปลงนโยบายบรหิารเปนแผนปฏิบัติ) 

ตัวอยาง ราชบัณฑิตยสถาน  เจาขององคกร คือ รัฐบาลไทย  หนวยงานรัฐไมมีระดับ ๒-๓ โดยนํามารวมกันให
ผูบริหารรบัผิดชอบนโยบายบรหิารของนโยบายองคกร เชน กรม อธิบดีเปนผูดูแลทัง้ ๒ ระดับ  ถาเปนเอกชน
ตองแยกตรงน้ี หรือมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการนโยบายคือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  หรือองคกรอิสระ
ของรัฐก็แยกเปน ๔ ระดับ  กรณีราชบัณฑิตยสถานเขาใจวายังไมมีกรรมการนโยบายที่ชัดเจน  
ราชบัณฑิตยสถาน มสีภาราชบัณฑิต แตไมมีกรรมการบรหิารนโยบาย กต็องแยกออกไป   
 ทั้ง ๔ ระดับ  ตองม ี

๑. ความรับผดิชอบ (responsibility) = พันธสัญญาทีจ่ะปฏิบัติงาน 
๒. ความรับผิดชอบ (accountability) = พันธสัญญาทีจ่ะรับผดิตอผลเสียหายและรบัชอบตอผลดีอัน

เน่ืองมาจากปฏิบัติงานน้ัน 
ชุดที่ ๕ : กฎเกณฑสงัคม (ขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาท ฯลฯ) เปนขอกําหนด เชิงปฏิบัติสําหรบัสมาชิกใน
สังคมน้ัน ๆ เพือ่ความสมดุล เพื่อความเปนหมูคณะ และเพือ่ความอยูรอด 



  ๑๕ 

ชุดที่ ๖ : คุณธรรมประจําตระกลู/ครอบครัวเปนหลักคุณธรรมที่แตละครอบครัวเห็นคุณคาและยึดถือปฏิบัติ 
รวมทั้งสั่งสอนอบรมถายทอดแกลูกหลานสืบ ๆ มา 

 คติธรรมประจําตระกลู “สิริวัฒนภักดี” คือ 
   “ถาอดทน   จะสําเรจ็ 
     ถาเสียสละ   จะพนภัย 
    ถาเงียบ     จะเปนอรหันต 
    ถาราเริง จะอายุยืน” 

ชุดที่ ๗ : ชุดคุณธรรมทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยในวโรกาสตาง ๆ เชน 
ในวโรกาสวันเฉลิมฉลองการครองสริริาชสมบัติ ๖๐ ป เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดพระราชทาน
คุณธรรม ๔ ประการ เพื่อใหคนไทยรกัและสามัคคีกัน  ไดแก 

(๑) เมตตาธรรม 
(๒) สามัคคีธรรม 
(๓) สุจริตธรรม 
(๔) เที่ยงธรรม 

เรื่องท่ี ๓ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
อางอิง  (๑)  หนังสือ “๖๐ ป ครองราชย ประโยชนสุข ประชาราษฎร” สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร,ิ ๒๕๔๙ 
  (๒)  หนังสือ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” จัดพิมพเผยแพรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) สํานักงบประมาณ และกรงุเทพมหานคร 
   หลักการทรงงาน 
๑. หลักคิด : จะทําอะไร?  เพื่อประโยชนอะไร?  เพื่อใคร? 
๒. หลักวิชา : จะทําอยางไรจงึจะถูกตอง ประหยัด และไดผล? 
๓. หลักปฏิบัติ : วิธีทํา  ปรับปรงุ 

  
 

 ผล  ประเมิน 
๑. หลักคิด 

๑.๑  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     เปนแนวทางการดําเนินชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งหรือภูมคุิมกันทุกดาน ซึ่งจะสามารถทําให
อยูไดอยางสมดุลในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง 
 ปรัชญาน้ีไดมีการประยุกตใชทั้งในระดับบุคคล องคการ ชุมชน และทุกภาคสวนมาแลวอยาง
ไดผล 
 ๑.๒  ภูมิสังคม 
        การพัฒนาใด ๆ ตองคํานึงถึง 
        (๑) ภูมิประเทศของบริเวณน้ัน (ดิน นํ้า ปา เขา ฯลฯ) 
        (๒) สังคมวิทยาของคนที่น่ัน (นิสัยใจคอของผูคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน) 
  



  ๑๖ 

 ๑.๓  องครวม 

 ทรงมีวิธีคิดอยางองครวม 

 ทรงมองอยางครบวงจร 

 ทรงมองเหตุการณทีเ่กิดข้ึนและแนวทางแกไขอยางเช่ือมโยง 
กรณีอยูนอกวงจร แตเช่ือมโยงเรื่องน้ี เรากําลงัพิจารณาถึงเรือ่งนํ้าทวม เราไมไดดูเฉพาะเรื่องนํ้า  

ตองดูวาการเกษตรเปนอยางไร อาชีพหลงันํ้าลดเปนอยางไร  จะตองเช่ือมโยงกันไป มผีูใดมาเกี่ยวของดวย 
เพราะเราไมสามารถทํางานเด็ดเด่ียวได ในองคกรของเราก็เชนเดียวกัน  การมองอยางครบวงจร  ผูบรหิารควร
บรหิารจัดการแฟมดวยวาทําอยางไรเปนการลดข้ันตอน  แบบฟอรมตาง ๆ ปรับปรงุใหกระชับข้ึนเพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว 
 ๑.๔  ยึดประโยชนสวนรวม 
   “....ใครตอใครก็มาบอกวา ขอใหคิดถึงประโยชนสวนรวม อาจมานึกในใจวาให ๆ อยูเรื่อยแลว
สวนตัวจะไดอะไร 
  ขอใหคิดวา คนที่ใหเพื่อสวนรวมน้ัน มิไดใหแตสวนรวมอยางเดียว เปนการใหเพือ่ตัวเองสามารถที่
มีสวนรวมที่จะอาศัยได...” (มข. ๒๕๑๔) 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงระลึกถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญเสมอ 
 ๑.๕  การมีสวนรวม 
   ทรงเปนนักประชาธิปไตย เปดโอกาสใหประชาชน หรือเจาหนาที่ทุกระดับไดมารวมกันแสดง
ความคิดเห็น 
  “...ตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน  รูจักรับฟงความคิดเห็น แมกระทั่งการวิพากษวิจารณ
จากผูอื่นอยางฉลาด เพราะการรูจกัรบัฟงอยางฉลาดน้ันแทจริง คือ การระดมสติปญญาและประสบการณอัน
หลากหลาย มาอํานวยการปฏิบัติบรหิารงานใหประสบความสําเร็จทีส่มบูรณน่ันเอง...” 
 ๑.๖  เขาใจความตองการของประชาชน 
   ถาประชาชนไมตองการอยาไปยัดเยียดอะไรให ดังเชน การดําเนินงานโครงการตาง ๆ ใหแก
ประชาชนน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะพระราชทานพระราชดําริแกหนวยงานที่เกี่ยวของอยูเสมอ ๆ วา 
 “...การเขาใจถึงสถานการณของผูที่เราจะชวยเหลอืน้ันเปนสิง่ที่สําคัญที่สุด  การชวยเหลือใหเขา
ไดรับสิง่ที่เขาควรจะไดรบัตามความจําเปนอยางเหมาะสม จะเปนการชวยเหลอืที่ไดผลที่สุด อีกประการหน่ึง 
ในการชวยเหลือน้ัน ควรยึดหลกัสําคัญวา เราจะชวยเขาเพื่อใหเขาสามารถชวยตนเองไดตอไป...” 
 ๑.๗  รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเคารพความคิดที่แตกตาง 
 ในทุกครั้งที่เสด็จฯ ไปในพื้นที่ตาง ๆ ทรงทําประชาพิจารณ (public hearing) ทุกครั้ง โดย
วิธีการของพระองคน้ันเปนวิธีที่เรียบงายและตรงไปตรงมา โดยจะทรงอธิบายถึงวัตถุประสงคและผลทีจ่ะไดรบั
จากโครงการพัฒนากบัพสกนิกรที่มาเฝาฯ ลอมรอบอยู หลงัจากน้ันจะทรงถามถึงความตองการของประชาชน 
ความสมัครใจ และใหตกลงกันเองในกลุมทีจ่ะไดรบัประโยชน และกลุมที่จะตองเสียสละในขณะน้ันเลย พรอม
ทั้งทรงกางแผนทีเ่พื่อตรวจสอบถึงขอมูลและขอเท็จจริงของสภาพภูมิประเทศ และหลังจากน้ันกจ็ะทรงเรียก
ผูนําทองถ่ินและฝายปกครองใหมารบัทราบและดําเนินการในข้ันตน กอนที่จะพระราชทานใหหนวยงานปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของดําเนินการในเชิงบริหารและวิชาการตอไปจนเสรจ็สิ้นโครงการ 
 “...มีคนบอกวาโครงการพระราชดําริแตะตองไมได ขอน้ีเปนความคิดที่ผิดหรอืเปนความคิดที่ไม
ถูกตองนัก เพราะหากโครงการพระราชดําริแตะตองไมได เมืองไทยไมเจริญ...” 
 ๑.๘  การพึ่งตนเอง 



  ๑๗ 

   การพัฒนาตามแนวพระราชดําริในเบื้องตนตองการแกไขปญหาเฉพาะหนา เพือ่ใหเขาแข็งแรง
พอที่จะดํารงชีวิตตอไปได 
  แลวข้ันตอไปก็คือ การพฒันาใหเขาสามารถอยูในสังคมไดตามสภาพแวดลอม และสามารถ 
“พึ่งตนเอง” ไดในที่สุด 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสอนใหชาวไทยสามารถดํารงชีวิตดวยตนเองได ไมวาจะเปน
การพึ่งตนเองทั้งทางดานจิตใจที่ตองเขมแข็ง มจีิตสํานึกที่ดี สรางสรรคใหตนเองและชาติโดยรวม 
  ดานสังคมก็ตองชวยเหลือเกื้อกลูกัน เช่ือมโยงกัน เปนเครือขายชุมชนที่แข็งแรงเปนอสิระ 
  ดานเศรษฐกิจก็ตองมุงลดรายจาย เพิ่มรายไดยึดหลกัพออยู พอกิน พอใช และสามารถอยูไดดวย
ตนเองในระดับพื้นฐาน ดังพระราชดํารัสความตอนหน่ึงวา 
  “...ยืนบนขาของตัวเอง (ซึ่งแปลวาพึ่งตนเอง) หมายความวาสองขาของเราน่ี ยืนบนพื้นใหอยูไดไม
หกลม ไมตองไปขอยืมขาของคนอื่นมาใชสําหรบัยืน...” 
 ๑.๙  พออยูพอกิน 
   สําหรบัประชาชนที่ตกอยูในวงจรแหงความทุกขเข็ญน้ัน ไดพระราชทานความชวยเหลือใหเขา
สามารถอยูในข้ัน “พออยูพอกิน” เสียกอน แลวจึงคอยขยับขยายใหมีขีดสมรรถนะที่กาวหนาตอไป 
  “...ถาโครงการดีในไมชาประชาชนจะไดกําไร จะไดผล ราษฎรจะอยูดีกินดีข้ึน จะไดประโยชน
ตอไป...” 
 ๑.๑๐  ปลูกปาในใจคน 
     “...เจาหนาที่ปาไมควรจะปลูกตนไมลงในใจคนเสียกอนแลวคนเหลาน้ันก็จะพากันปลูกตนไมลง
บนแผนดินและรักษาตนไมดวยตนเอง...” 
   การทีจ่ะฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติใหกลับคืนมาจะตองปลูกจติสํานึกใหคนรักธรรมชาติ
เสียกอน 
   การจะปฏิบัติสิ่งใด ตองเห็นคุณคาของสิง่น้ันกอน จงึจะเกิดฉันทะในการกระทํา 
   การจะทําอะไรหรือใหลูกนองทําอะไร หรือสอนบุตรหลานใหทําอะไร  ควรจะไดช้ีแจงถึง
คุณคาของการกระทําน้ันใหเขาใจกอน 
 ๑.๑๑  รู-รัก-สามัคคี 
     ก. เพื่อทํางานใหสําเรจ็ 
     รู : กอนที่เราจะลงมือทํางานใด จะตองรูงานน้ันเสียกอน รูถึงปจจัยทัง้หมด รูถึงปญหาและรู
ถึงวิธีแกปญหา 
  รัก : เมื่อเรารูครบกระบวนความแลว จะตองเห็นคุณคาเกิดศรัทธา เกิดความรักทีจ่ะเขาไป
ลงมอืปฏิบัติ 
  สามัคคี : เมื่อถึงข้ันลงมือปฏิบัติตองคํานึงเสมอวาเราทําคนเดียวไมได ตองรวมมือรวมใจกัน 
สามัคคีกันเปนหมูคณะ จึงจะเกิดพลงัในการแกปญหาใหลุลวงดวยดี 
 ข. เพื่อการคบหาสมาคมกัน 
      รู : รูจักทกุคนอยางดีพอสมควร ทัง้ในหนาทีก่ารงาน และชีวิตครอบครัว 
   รัก : สรางศรัทธาจากการมองกันในแงดี เห็นความดี เขาใจ และใสใจในกันและกัน 
  สามัคคี : สรางความสามัคคีในหมูคณะ สรางความสมานฉันทในหมูมิตร 
 ๑.๑๒  การเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน 



  ๑๘ 

          ตองคิดถึงคนอื่นบาง อยาคิดถึงแตตัวเอง เห็นแกตัวอยางเดียวอยูไมรอด ตองรูจักเสียสละเพ่ือ
สวนรวม ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริแกคนไทยไววา “...สังคมใดก็ตาม ถามี
ความเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน สังคมน้ันยอมเต็มไปดวยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความ
รมเย็นเปนสุขนาอยู...” 
   อีกทั้งทรงรับสั่งอยูเสมอเกี่ยวกับการเอื้อเฟอเผื่อแผวาทีพ่ระองคทรงทําอยูน้ันทรงใชหลกั
สังฆทาน ความหมายน้ีลึกซึ้งมาก คือ “ใหเพื่อให” พระองคไมเคยนึกวาเมื่อใหแลวจะตองอยางน้ันอยางน้ี ใน
ฐานะเพื่อนมนุษยผูประสบความทกุขยากก็มีโครงการเขาไปชวยเหลือ ใหเพื่อใหจริง ๆ ไมไดใหเพือ่คิดหวังอะไร
ตอบแทน 
 ๑.๑๓  ความสุจริต-บริสทุธ์ิใจ 
  “...ผูที่มีความสุจริตและบรสิุทธ์ิใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมได
มากกวาผูทีม่ีความรูมากแตไมมีความสจุริต ไมมีความบรสิุทธ์ิใจ...” 

                                                       (๑๘ มี.ค. ๒๕๓๓) 
 ๑.๑๔  สงเสรมิคนดีและคนเกง 
 ควรหาสนับสนุนสงเสริมผูปฏิบัติงาน เพราะคนดี คนเกง จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาความ
เจริญในดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี ดังพระราชดํารสัที่วา 
 “....ในบานเมืองน้ัน มีทัง้คนดีและคนไมดี การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอยจึงมิใช
การทําใหทุกคนเปนคนดี ไมมีใครทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด หากอยูแตที่การสงเสริมคนดีใหคนดีได
ปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได...” 

๒. หลักวิชา 
๒.๑  ทํางานอยางผูรูจริง 
       หนาที่ของหัวหนาหนวยงานตองพัฒนาคนในหนวยงานของทานใหเปนเทวดาใหได  บริษัทมัตซึชิตะ  

โซน่ี  พานาโซนิค  มิสเตอรมัตซึชิตะเปนเจาของ เริ่มตนต้ังแตหลังสงครามแลวไปเปดรานซอมจกัรยานถีบกับ
เพื่อน แลวพัฒนาจนเปนบริษัทขามชาติ มีคนทํางานเปนแสน ๆ คน เขาไปถามเขาวาทานมีเคล็ดลบัในการ
บรหิารบริษัทอยางไรถึงเจริญรุงเรือง  เขาตอบสั้น ๆ วา เขาเช่ือในคน ในความสามารถของคน แลวเขามีหลัก
วาจะทําใหคนทีม่าทํางานบริษัทเขาเปนคนธรรมดาทําใหเปนเทวดา  เพราะฉะน้ัน on the job เขาจะมี
หลักสูตร training ตลอดเวลา คนงานของเขาตองไดรบัการฝกอบรมใหเปนเทวดา  หากตองการใหลกูนอง
ทํางานอยางผูรูจรงิ ตองทําใหเปนองคกรเปด เปนองคการในการเรียนรู  องคกรที่ทกุคนมีโอกาสพฒันา
ความสามารถอยางเต็มที่  ใหศึกษางานที่จะทําใหดี  อยาผลผีลาม  ความรูจะหยุดน่ิงไมได  ตองขวนขวาย  
ตองเกบ็บันทึกไว แลวนํากลับมาใชประโยชน 

“ความรู” ตองพัฒนาอยูเรื่อย ๆ ตองรูหมดและรูอยางแทจรงิ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงทําใหดูเปนตัวอยาง เชน การทีจ่ะพระราชทานโครงการใดโครงการหน่ึงจะทรงศึกษาขอมูลรายละเอียด
อยางรอบคอบและครบถวน  ทั้งจากขอมลูเบื้องตน จากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจาหนาที่ นักวิชาการ 
และประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหไดรายละเอียดที่ถูกตองและตรงกบัความเปนจรงิ เพื่อที่พระองคจะได
พระราชทานความชวยเหลือไดอยางถูกตองและรวดเร็วตรงตามที่ประชาชนตองการ ซึง่น่ันก็คือ ไมวาเราจะทํา
อะไรตองรูจริง ศึกษาใหเขาใจ แลวจึงลงมือปฏิบัติ 
 ๒.๒  ไมติดตํารา 
 การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ มีลกัษณะของการพัฒนาทีอ่นุโลม และสอดคลองกับสภาพ
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสภาพของสังคมจิตวิทยาแหงชุมชน 



  ๑๙ 

 “ไมติดตํารา” ไมผูกมัดกบัวิชาการและเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกบัสภาพชีวิตความเปนอยูที่
แทจรงิของคนไทย 
 ๒.๓  ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ 
                 ทรงเขาใจถึงธรรมชาติและตองการใหประชาชนใกลชิดกับธรรมชาติ  ทรงมองอยางละเอียดถึง
ปญหาของธรรมชาติ หากเราตองการแกไขธรรมชาติ จะตองใชธรรมชาติเขาชวยเหลือ เชน การแกไขปญหา
เสื่อมโทรมโดยพระราชทานพระราชดําริ การปลกูปาโดยไมตองปลูก (ตนไม) ปลอยใหธรรมชาติชวยในการ
ฟนฟูธรรมชาติ  คือ การใชกิ่งไมมาวางสานไวคลายบั้งตํารวจ วางบนดินเปนเข่ือนเล็ก ๆ ถือวาเปนหลัก
ธรรมชาติ  เมื่อฝนตกลงมา ถาไมใหนํ้าฝนมีเวลาสัมผัสกับดิน ความชุมจะไมลงไปในดิน มันจะไหลผานลงเชิง
เขาไป 
 ๒.๔  ใชอธรรมปราบอธรรม 
   ทรงนําความจริงในเรื่องความเปนไปแหงธรรมชาติและกฎเกณฑของธรรมชาติมาเปนหลักการ 
และแนวปฏิบัติทีส่ําคัญในการแกปญหาและปรับปรงุเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไมปกติเขาสูสภาวะที่เปนปรกติ เชน 
การใชผักตบชวาบําบัดนํ้าเสียโดยดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปอนในนํ้าน้ัน 

๓. หลักปฏิบัติ 
         ๓.๑  เขาใจ เขาถึง พัฒนา 
  ตองทําความเขาใจกอน  การพัฒนาในดานตาง ๆ ตองเขาใจภูมิประเทศ เขาใจคน เขาใจหลกั
ปฏิบัติ และทีส่ําคัญ 
  เราเขาใจเขาและจะตองทําอยางไรใหเขาเขาใจเราดวย เราเขาถึงเขาแลว ตองทําอยางไรใหเขา
เขาถึงเราดวย 
  เมื่อเขาใจกันและเขาถึงกันแลวก็สามารถทีจ่ะนําไปสูการพัฒนาในข้ันตอไปได 
 ๓.๒  ประหยัด เรียบงาย ประโยชนสูงสุด 
   ทรงใชหลักในการแกไขปญหาดวยความเรียบงายและประหยัด ราษฎรสามารถทําไดเอง และ
ประยุกตใชสิ่งทีม่ีอยูในชุมชนน้ัน ๆ มาแกไขปญหา โดยไมตองลงทุนสูงหรือใชเทคโนโลยีที่ไมยุงยากนัก และ
จะตองไดผลดวย เชน กรณี “ฝายแมว” 
 ๓.๓  ออนนอม  ถอมตน  และประหยัด  
   เชน  นาฬิกาขอพระกรที่พระองคทรงใช ไมจําเปนตองราคาแพง แตทรงเนนที่ประโยชนของ
การบอกเวลา 
  ทรงออนนอมถอมพระองคมาก เวลาทีเ่สด็จเย่ียมราษฎรทรงโนมพระวรกาย คุกเขา และ
ประทับพบัเพียบเขาหาประชาชน 
 ๓.๔  ทําใหงาย 
   ทรงคิดคน  ดัดแปลง  ปรบัปรุง และแกไขงานการพฒันาประเทศตามแนวพระราชดํารโิดยงาย 
ไมยุงยากซบัซอน 
  ทรงโปรดที่จะทําสิง่ยากใหกลายเปนงาย ทําสิ่งที่สลับซับซอนใหเขาใจงาย 
 ๓.๕  พิจารณาตามลําดับ 
        ทรงเริ่มตนจากสิง่ที่จําเปนที่สุดของประชาชนกอน ไดแกสาธารณสุขพื้นฐาน  ตอไปจงึเปนเรื่อง
สาธารณูปโภค และสิ่งจําเปนสําหรับประกอบอาชีพ (๑. จัดการดิน ๒. จัดการนํ้า ๓. เกษตรแปรรปู ๔. 
พลังงานทางเลอืก ๕. สิ่งแวดลอม ๖. ปาไม) 



  ๒๐ 

 การพัฒนาประเทศตองสรางจากพื้นฐาน คือ ระดับพอกิน พอใช ของประชาชนสวนใหญกอน 
แลวจึงคอยสรางเศรษฐกิจข้ันสูงโดยลําดับตอไปในระดับกินดี-อยูดี 
 ๓.๖  บริการที่จุดเดียว 
        ทรงให “ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําร”ิ ทั้ง ๖ แหง เปนตนแบบของ “การ
ใหบรกิารที่จุดเดียว” เพื่อประโยชนตอประชาชนที่จะมาใชบริการ จะไดประหยัดเวลาและคาใชจาย โดยมี
หนวยงานราชการตาง ๆ มารวมดําเนินการและใหบรกิารประชาชน ณ ที่แหงเดียว 
  “...เปนสองดาน ก็หมายถึงวา ที่สําคัญปลายทางคือ ประชาชนจะไดรับประโยชน และตนทาง
ของเจาหนาทีจ่ะใหประโยชน” 
 ๓.๗  แกปญหาทีจุ่ดเล็ก 
   ทรงมองปญหาในภาพรวมกอนเสมอ แตการแกปญหาจะเริม่จากจุดเล็ก ๆ คือ การแกไขปญหา
เฉพาะหนาที่คนมักจะมองขาม 
  “...ถาปวดหัวคิดอะไรไมออก...ตองแกไขการปวดหัวน้ีกอน... เพื่อใหอยูในสภาพที่คิดได...” 
 ๓.๘  กาแฟตนเดียว : กาวแรกที่กลากาว 
   เปนตัวอยางหน่ึงของการพฒันาชาวเขา คือ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗  พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรไรกาแฟที่ชาวกะเหรีย่งปลกูไวบรเิวณพื้นที่บานองักานอย ดอยอินทนนท 
จังหวัดเชียงใหม  โดยที่ไรแหงน้ันมีตนกาแฟเพียงตนเดียว มพีระราชกระแสกับขาราชบริพารที่อยูในขบวน
เสด็จฯ ที่ไมเขาใจวัตถุประสงคในการเสด็จฯ ขามเขาสงูมาเพื่อการน้ีดวยพระสรุเสียงที่เปยมไปดวยพระเมตตา
วา “...แตกอนเขาปลูกฝน เราไปพูดจาช้ีแจงชักชวนใหเขาลองปลูกกาแฟแทน กะเหรี่ยงไมเคยปลูกกาแฟมา
กอน ยังดีที่กาแฟไมตายเสียหมด แตยังเหลอือยูหน่ึงตนน้ัน ตองถือวาเปนความกาวหนาสําหรับกะเหรี่ยง...”  
จึงตองเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรจะไดแนะนําเขาตอไปวาทําอยางไรกาแฟจึงจะเหลอือยูมากกวาหน่ึงตน ปรากฏ
วาปตอมาราษฎรชาวกะเหรี่ยงดอยอินทนนทขายกาแฟไดเปนเงินตอไรตอปสูงกวาทีเ่คยขายฝนได 
  ความลมเหลวนํามาสูความสําเรจ็  เราเปนหัวหนางาน  บางครั้งลกูนองรับงานแลวผิดพลาด แต
ยังมีผลสําเร็จอยูบาง  ควรจะใหกําลงัใจ เหมือนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ใหกําลังใจและใหโอกาสแกชาว
กะเหรี่ยง 
 ๓.๙  ขาดทุนคือกําไร 
   “...ขาดทุนคือกําไร our loss is our gain... การเสียคือการได ประเทศก็จะกาวหนา และการที่
คนจะอยูดีมสีุขน้ัน เปนการนับที่เปนมูลคาเงินไมได...” 
   หลักการคือ “การให” และ “การเสียสละ” เปนการกระทําอันมีผลเปนกําไรคือ ความอยูดีมสีุข
ของราษฎร 
 ๓.๑๐  ความเพียร 
     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงริเริ่มทําโครงการตาง ๆ ในระยะแรกที่ไมมีความพรอมมาก
นัก  และทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองคทัง้สิ้น  แตพระองคก็มิไดทอพระราชหฤทัย  มุงมั่นพฒันาโครงการ
ตาง ๆ เพื่อใหราษฎรบงัเกิดความรมเย็นเปนสุขในที่สุด 
 ๓.๑๑  อดทน-มุงมั่น 
     ใหรูจักการอดทน  ทําจนเปนนิสัย ไมวาสิง่ดี ๆ ที่เขามา ทกุขที่เขามา สุขทีเ่ขามา เราก็รบัดวย
ใจสงบ ไมต่ืนเตนหรือกงัวลกบัสิง่ทีเ่กิดข้ึนกับตัวเรา เหมือนดังคําวา “ธรรมะ” ซึ่งน่ันก็คือ ธรรมชาติ ธรรมดา 
นอกจากน้ี หากเกิดปญหา เรากท็ําจิตใจใหรูสึกทาทายกบัปญหาน้ัน เห็นปญหาแลวกระโดดเขาใสเปนการทา
ทายสติปญญา อยากลัวปญหาแตละลายปญหา ทําเรื่องยากใหเปนเรือ่งงาย 



  ๒๑ 

 ๓.๑๒  ความต้ังใจจรงิและมีความเพียร 
     ทํางานตองมีความต้ังใจ  อยาทํางานไปวัน ๆ  ต้ังใจทํางานอยางมีแรง มีกําลงัใจ และตอง
ขยันหมั่นเพียร งานบางอยางยาก แตก็ตองฟนฝาไปใหได ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน
ขอคิดเกี่ยวกับความเพียรในพระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” ความตอนหน่ึงวา  “...คนเราทําอะไรตองมี
ความเพียร แมไมเห็นฝงก็ตองวายนํ้าและมีคําตอบอยูวามีประโยชนอยางไร เพราะถาหากไมเพียรที่จะวายนํ้า
เปนเวลา ๗ วัน ๗ คืน ก็จะไมพบเทวดา คนอื่นไมมีความเพยีรที่จะวายนํ้า ก็จมเปนอาหารของปลา ของเตา 
เพราะฉะน้ัน ความเพียรแมจะไมทราบวาจะถึงฝงเมื่อไหร กต็องเพียรวายนํ้าตอไป...” 
 ๓.๑๓  ทํางานอยางมีความสุข 
     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระเกษมสําราญและทรงมีความสุขทุกครัง้ที่ทรงชวยเหลอื
ประชาชน 
   “ทํางานกบัฉัน ฉันไมมีอะไรจะใหนอกจากการมีความสุขรวมกัน ในการทําประโยชนใหกับ
ผูอื่น...”  
 ศาสตราจารยแสวง  บุญเฉลมิวิภาส  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมไดสรุปวา ศาสตราจารย 
เกียรติคุณ นายแพทยเกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี มาชวยบรรยายเปดโลกทัศนใหเราทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ของโลก  เพราะวัน ๆ เราทํางานจะไมทราบภาพรวมใหญของการเปลี่ยนแปลงในโลก  เราจะไดเตรียมความ
พรอม  และหลกัในการทํางานอยางหน่ึง คือ ตองไมประมาท  และนําเขามาสูเรื่องคุณธรรม เราทํางานอยางไร
ใหมีความสุข  คุณธรรมทีเ่ราไดรบั และขอทราบคุณธรรมประจําตระกูลของศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย
เกษมฯ เพื่อใหคนรุนหลงัไดมองภาพชัดข้ึน  ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี 
เลาพรอมทั้งใหขอคิด ดังน้ี “เกิดในครอบครัวที่ยากจนมาก  ไมมีบานอยู  อาศัยอยูที่คอกหมูโดยทําความ
สะอาดและใชไมกั้นเพื่ออยูอาศัย  เราพยายามปลูกฝงในพี่นองวาความจนไมใชสิ่งที่นาอาย  ถาข้ีโกงนาอาย  
พอสอนเสมอวาขอใหซื่อสัตยสุจริต แมวาจะไมไดประโยชนอะไรหรือเสียประโยชนอะไรก็ตาม (ซื่อสัตยสจุริต 
ภูมิใจกวามเีงิน จนก็ไมเปนไร)  แมเปนตัวอยางของความอดทนและทํางานหนัก  มีความภูมิใจเมื่อทํางานเสรจ็
ช้ินหน่ึง  ผมอานคําพอสอนของในหลวง สอนเด็ก ๓ ขอ คือ ๑. สอนความดี ๒. สอนความรู ๓. สอนใหทํางาน
เปน  ทั้งหมดตรงกับที่แมสอน  แตแมไมเคยเขาหองเรียน  พยายามอานหนังสือเอง จนกระทั่งอานหนังสือจีน
ได พอก็ไมไดเรียนหนังสือ  โชคดีที่ไปอยูในอําเภอที่ทุกบานถือวาการศึกษาสําคัญทีสุ่ด แมสอนวา ถาเราเรียน
หนังสือดี  พอแมดีใจ ชาวบานจะชมเรา แมไมไดประโยชนจากเรา แตถาเราไปเลนการพนันแลวเสีย ชาวบาน
จะดาโดยไมไดเอาเงินเขาไปเลน  และแมสอนอีกวา ไปอยูทีไ่หนก็ตาม ตองรกัเพือ่นบานรอบบาน”  

ศาสตราจารยแสวงฯ ถามศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษมฯ วา หลังจากเรียนจบแลวมา
ทํางาน  นอกจากมีคําสอนดี ๆ แลว มีแบบอยางในการยึดถืออยางไร ในที่ทํางานก็มีอทิธิพล ซึง่มีทัง้ดีและไมดี  
นองๆ รุนตอมาจะลําบากมาก  สิ่งไมดีมากกวาสิง่ดี จะกาวพนไดอยางไร 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษมฯ ตอบวา  สมัยใหมเปนยุควัตถุนิยม บรโิภคนิยม  ทานพทุธทาส
ภิกขุ มีปณิธานวา ๑. จะนับถือศาสนาใดก็ตาม ขอใหศึกษาศาสนธรรมของตนเองใหถองแทและปฏิบัติใหได   
๒. ขอใหมีเวลาศึกษาศาสนาอื่นบาง  ๓. ขอใหพวกเราตอสูกบัวัตถุนิยม เราะทานเช่ือวาลัทธิวัตถุนิยมจะทําลาย
โลกน้ี 

ในศาสนาพุทธ แบงความสุขออกเปน ๒ ประเภท 
๑) ความสุขที่ตองอาศัยวัตถุ (วัตถุนิยม-อามิส) ผสัสะทั้ง ๖ ตองอาศัยอามิสเขา

ไปบําเรอเขาสมองแลวปลอยเอนดอรฟนออกมา เปนความสขุแบบเสพติด 
เชน มีนาฬิกาหลายเรือน มรีองเทาหลายคู 



  ๒๒ 

๒) ความสุขที่ไมตองอาศัยวัตถุ (นิรามสิสุข) ไมตองอาศัยวัตถุมาบําเรอผสัสะ ๖ 
แตเปนความสุขทีเ่กิดจากการพัฒนาใจ ในหลวงรับสั่งตอนทายวา เปน
ความสุขที่ไดชวยคนอื่นหรือทําประโยชนใหแกคนอื่น 

 ประสบการณการทํางาน  ไดแก  ทํางานโครงการหลวง ป ๒๕๒๙ รักษาชาวเขา  ต้ังหนวยแพทย
เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลหัวเฉียว  โครงการพระดาบสสัญจร โครงการ พอ.สว. 
 ขอคิดตอนทาย  ถาในสังคมใดก็ตาม เราสามารถทําใหสมาชิกในสังคมเปนผูให ทุกคนจะไดรบั แตถา
สังคมใดแกงแยงกนัจะเอา ทกุคนจะเสีย  จะเหลือคนที่ไดคือคนที่มีอํานาจสูงสุด ระดับลางจะไมไดอะไรเลย  
อยากเห็นสังคมไทยเปนผูให. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


