สรุปคําบรรยายในโครงการฝกอบรม
เรื่อง “จริยธรรมในการทํางาน”
(คุณธรรมในสถานการณที่เปลีย่ นแปลง)
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ณ หองประชุม ๔๐๑-๔๐๓ ราชบัณฑิตยสถาน

ฝายการเจาหนาที่
สํานักงานเลขานุการกรม

๒

คํานํา
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๒ (๒) กําหนดวา
ขาราชการตองปฏิบัตหิ นาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี
นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และมาตรา ๘๓ (๔) กําหนดวา ขาราชการ
พลเรือนสามัญตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ประกอบกับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอ ๑๐ (๓) ขาราชการตองใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด และการเบิกจายเงินตองปฏิบัติตามระยะเวลาที่กําหนดตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง มีกระบวนการปฏิบัติงานที่โปรงใส ตรวจสอบได สงผลตอการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการดานการเงินใหมคี วามรัดกุมมากยิ่งขึ้น
ราชบัณฑิตยสถานจึงไดจัดโครงการฝกอบรม เรื่อง “จริยธรรมในการทํางาน” (คุณธรรมใน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง) ขึ้น เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หองประชุม ๔๐๑-๔๐๓
ราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการทํางานใหแกบุคลากรใน
สังกัดซึง่ มีความสําคัญและจําเปนอยางยิง่ ตอหนวยงาน จากนัน้ ไดจัดทําสรุปคําบรรยายของโครงการฝกอบรม
ดังกลาว
ราชบัณฑิตยสถาน ขอขอบคุณศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
และคณะกรรมการจริยธรรมประจําราชบัณฑิตยสถาน และหวังเปนอยางยิง่ วา สรุปคําบรรยายในโครงการ
ฝกอบรม เรื่อง “จริยธรรมในการทํางาน” (คุณธรรมในสถานการณที่เปลี่ยนแปลง) สามารถทําใหทราบถึงการ
จัดการสถานการณทเี่ ปลี่ยนแปลงของโลก ภาพรวมระบบคุณธรรม และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห ัว และชวยเสริมสรางความรู ความเขาใจในหลักการดังกลาวเพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่ของ
ราชบัณฑิตยสถาน นําไปประยุกตในการปฏิบัตริ าชการใหเกิดประสิทธิภาพและใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไป.

ฝายการเจาหนาที่
สํานักงานเลขานุการกรม
ตุลาคม ๒๕๕๔

๓

สารบัญ
หนา
 สรุปคําบรรยาย เรือ่ ง“จริยธรรมในการทํางาน” (คุณธรรมในสถานการณ)
ที่เปลี่ยนแปลง

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี

๔

๔

สรุปคําบรรยายโครงการฝกอบรม เรื่อง “จริยธรรมในการทํางาน”
(คุณธรรมในสถานการณที่เปลี่ยนแปลง)
โดย
ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ นายแพทยเกษม วัฒนชัย
องคมนตรี
วันนี้ผมนําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั มาฝาก และตั้งใจจะพูด ๓ เรื่อง คือ
๑. การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มากระทบประเทศเรา มีเหตุปจจัยทัง้ นอกประเทศและใน
ประเทศ เปนโจทยใหเราทํางานที่ราชบัณฑิตยสถานไดนําไปคิดตอไป
๒. คุณธรรม ใหหลักกวาง ๆ เมือ่ มองคุณธรรม จริยธรรมอยูตรงสวนใดของขอบเขตคุณธรรม
๓. หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เรื่องแรก การเปลี่ยนแปลง
พูดถึงแนวโนมสากลทีม่ ากระทบกับไทย และแนวโนมไทยทีพ่ วกเราสรางกันขึ้นมาเองแลวมา
กระทบกับความเปนไทยของเรา ซึ่งเราเองก็เห็นกันมาบางแลวเมื่อ ๓๐ กวาปกอน (ประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๑)
คําวา “กระแสโลกาภิวัตน” ไมไดนํามาใชกัน เรายังไมมีคํานี้ แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรับสั่งเรื่องที่
เกี่ยวของกับกระแสโลกาภิวัตนแลว ผมจะลองแจงพระราชดํารัสองคนี้ใหทราบวา
“วิถีทางดําเนินของบานเมืองและของประชาชนโดยทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด
เนื่องมาจากความวิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ ของโลก ยากยิ่งทีเ่ ราจะ
หลีกเลี่ยงใหพนได จึงตองระมัดระวังประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยูโดยประหยัด
เพื่อทีจ่ ะอยูใหรอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสดี”
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๑)
สาระสําคัญของพระราชดํารัสดังกลาว คือ
๑. “วิถีทางดําเนินของบานเมืองและของประชาชนโดยทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด…”
พูดถึงความเปลี่ยนแปลงของบานเมืองไทยและประชาชนคนไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา เรื่อยมา
๒. “เนือ่ งมาจากความวิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ ของโลก...”
พูดถึงความเปลี่ยนแปลงในโลกดานตาง ๆ เนื่องมาจากความวิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และอื่น ๆ ของโลก ซึ่งตรงนี้จะนําไปสูก ระบวนการโลกาภิวตั นในไมกี่ปภายหลังจากที่ทานมีรบั สัง่ ตรงนี้ ทาน
ทรงมองไปขางหนาแลว ในโลกปจจุบันมีความวิปริตผันแปรดานเศรษฐกิจ วันนี้เราก็ประสบวิกฤตแฮมเบอรเกอร
เมื่อ ๑๐ กวาปที่แลวก็ประสบวิกฤตตมยํากุงเกี่ยวกับการเงิน ตรงนี้ทานบอกวาโลกจะประสบวิกฤต วิปริตผัน
แปรของเศรษฐกิจ ประสบหลัก ๆ ๒ เรื่อง และครั้งนีเ้ ราก็ยังไมฟนตัว ดานสังคมก็เหมือนกัน โลกประสบ
วิกฤตดานสังคม วิกฤตผันแปรดานสังคม การเมืองชัดเจนเลย ในชวง ๓๐ กวาปที่ทานรับสัง่ มาก็มมี ากมาย
๓. “ยากยิ่งทีเ่ ราจะหลีกเลี่ยงใหพนได...” เราในที่นี้ คือ ประเทศไทย และคนไทย
โลกเปลี่ยนแปลงมากมายอยางนีท้ ุกดาน ประเทศไทยจะหลีกเลี่ยงไมได จะปดประเทศไมได
๔. “จึงตองระมัดระวังประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยูโดย
ประหยัด เพื่อที่จะอยูใหรอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสดี” จริง ๆ แลว บรรพบุรุษของเราก็ระมัดระวัง
ประคับประคองตัวมาแลว แตทานรับสั่งวา ๓๐ ปทผี่ านมาถึงวันนี้ ประเทศไทยและคนไทยตองระมัดระวัง
ประคับประคองตัวใหมากขึ้น ดูจากตัวอยางน้ําทวมคราวนี้เปนหลัก ถาเรามีการวางแผน มีการเตือนภัย มีการ

๕
เตรียมการเหมือนบางประเทศที่เขาเกงกวาเราในการจัดการน้ําทวม ความเสียหายเรื่องชีวิตทรัพยสินจะนอย
กวานี้ ผมกลาพูดอยางนั้น พวกเราไปศึกษาดูแลวกัน มีตัวอยางประเทศตาง ๆ ที่เขาสามารถจัดการเรื่อง
เหลานี้ได ทานรับสัง่ วาตองระมัดระวังประคับประคองตัวใหมากขึ้น ถาพูดเฉพาะเรื่องความเปนอยู ทานขอให
ยึดหลักประหยัด เพือ่ ที่จะไดอยูรอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสดี ตรงนี้ทที่ านรับสัง่ อยางนี้ หลังจากทีท่ าน
รับสั่งแลว ๒๐ ป หลังจากนั้น เราก็เกิดวิกฤตตมยํากุง และเกิดวิกฤตการเงิน ๒๕๔๑ บริษัทตาง ๆ ในประเทศ
ไทยก็ปดตัวลง มีคนฆาตัวตายมาก ทั้งเจาของบริษัทและคนงาน เพราะไมไดเตรียมตัวรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงทีร่ ุนแรง หลังจากนั้น ๑ ป คือ ป ๒๕๔๒ ทานจึงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๒ หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรับสั่งไปสัก ๑๐ ป โลกนี้เกิดเหตุการณขึ้นมา
คือ สงครามเย็นสิ้นสุดลง ในชวงที่ทานรับสั่งยังอยูในระหวางสงครามเย็น สงครามรอน (hot war) หมายถึง
สงครามที่เอาปนมายิงกัน แลวเกิดระเบิด เกิดความรอน เริม่ ตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ ๑–๒ (ค.ศ. ๑๙๔๑๑๙๔๕) หลังจากสงครามโลกยุติลง มีผูแพชนะ ปรากฏวาโลกใบนี้ แบงเปน ๒ คาย คือ คายคอมมิวนิสตกับ
คายประชาธิปไตย แบงตั้งแต ค.ศ. ๑๙๔๕-๑๙๙๐ ชวงนี้เขาเรียกสงครามเย็น (cold war) ประเทศไทยอยู
คายประชาธิปไตย ประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน รัสเซีย อยูคายคอมมิวนิสต ทั้ง ๒ คายหามไปมาหาสูกัน
หลังจากสงครามเย็น (after the cold war) (ค.ศ. ๑๙๙๐-๒๐๑๑) สิ้นสุดลงถึงวันนี้เปนเวลา ๒๑ ป
ที่หลายคนเติบโตมา เปนชวงที่โลกทั้งใบ สามารถไปมาหาสูก ันไดหมดไมเฉพาะแตคน รวมถึงเชื้อโรคตาง ๆ
ดวย เชน โรคระบาด ไขหวัดนก ไขซาร ความเจริญ ความเสื่อม สงครามเกิดขึ้นที่ไหนกระเทือนไปที่อื่นหมดทัง้
โลก เราสามารถจะทวิตเตอรไปที่ไหนก็ได ติดตอ social network กับผูใดก็ไดในโลกนี้ กระบวนการอันนี้
เรียกวา กระบวนการเปดโลกใบเดียวกัน หรือ globalization มาจากคําวา globe แปลวา ลูกโลก globalize
แปลวา ไปทั้งโลก globalization คือ โลกาภิวัตน มีปราชญฝรัง่ กลาวไว (“Asean Heart Journal” Jan-jan
2005, P. 57) ดังนี้
๑. Peter Drucker : the “Age of Discontinuity” (it will not be the same as before)
ปเตอร ดรักเกอร กลาววา หลังสงครามเย็นแลว คือยุคโลกาภิวัตนนี้เปนยุคของความไมเหมือนเดิม
ความไมสืบเนือ่ ง วันนี้บริษัทนีร้ ุงเรือง ปหนาอาจจะปดกิจการก็ได วันนี้คนยากจน อีก ๑๐ ปขางหนาอาจจะ
เปนมหาเศรษฐี บริษัททีร่ ุงเรืองทํากําไร ก็ไมจําเปนตองรุงเรืองทํากําไรตลอดไป มันมีการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วมากมากระทบกับฐานะบริษัท หรือประเทศนั้น ๆ ตอนนี้ประเทศกรีซซึ่งเคยเปนแหลงอารยธรรมของ
ตะวันตกเคยเปนอาณานิคมใหญมากของโลกในสมัยโบราณ ๒,๐๐๐ กวาปกอน วันนี้ประเทศกรีซแทบจะเอา
ตัวไมรอด มีหนี้สินมากมาย อีกประเทศหนึง่ คือ ประเทศอิตาลีเคยเปนอาณาจักรโรมันใหญทสี่ ุดในโลก แต
ประเทศอิตาลียากจนมาก ธนาคารจะถูกลมกิจการ ตองไปกูเ งินจากประเทศจีน โปรตุเกสเคยเดินทางคุม
เสนทางคาขายทั้งโลก มีปญหาหนี้ไมกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึน้ NPL อีกประเทศหนึ่ง คือ ประเทศสเปน เปน
ประเทศคอนขางใหญสามารถคุมอเมริกาใต เดี๋ยวนี้ยังใชภาษาสเปนอยู รวมทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษที่เคยเปน
มหาอํานาจ แตกเ็ สื่อมไดดวยเศรษฐกิจที่ตกต่ําดวย ไมจําเปนตองเปนมหาอํานาจทุกศตวรรษ
๒. Joseph Schumpeter : the world will feel the forces of creative destruction
โจเซฟ ชุมปเตอร กลาววา โลกทัง้ ใบใหระวัง 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
ซึ่งคือปจจุบัน หากมองยอนไปในอดีต และจากอดีตมาถึงปจจุบัน ไดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และเกิดผลกระทบ ดังนั้น จึงตองปรับตัวใหทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

อดีต
ความเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบ-การปรับตัว
ปจจุบนั
ความเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบ-การปรับตัว
อนาคต
หลักการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การจัดการเปลี่ยนแปลง (change management)
๑. ทุกสิ่งทุกอยางมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ สมอ จากอดีตไปปจจุบัน จากปจจุบันไปอนาคต
อยาหลงเชื่อวาชีวิตของตนเองจะไมเปลี่ยนแปลง
การจัดการ
๑.๑ ไมประมาทในทุกสภาวะ สิ่งนี้พระพุทธเจาสอนไว ไมวาสภาวะบวกหรือลบ เราตอง
ไมประมาท
๑.๒ เรียนรูอยูเ สมอ การทํางานที่ราชบัณฑิตยสถาน ทุกคนตองรูขอมูลปจจุบัน รูทิศทางใน
แผนยุทธศาสตรของราชบัณฑิตยสถาน สิ่งนี้คือองคกรของการเรียนรู เมือ่ เกิดการเปลี่ยนแปลงกระทบมา
ทุกคนรับรูอยูแลว จะทําใหมีตนทุนความพรอมในการตอสู และปรับตัวได
ผมฝากไวสําหรับผูทมี่ ีหนาทีบ่ ริหารงาน หากองคกรทีจ่ ะเขมแข็ง สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ไดมาก คือองคกรทีม่ ีความรูเปนฐาน องคกรที่มีความรูเ ปนฐานจะตองสรางตนเองใหเปนองคกรที่มีการเรียนรู
ตลอดเวลา การที่จะมีการเรียนรูตลอดเวลาตองมีฐานประวัติศาสตรและฐานปจจุบันศาสตร คือ ขอมูลตาง ๆ
ที่เปนขอมูลของงานทีเ่ ราทําอยูที่นี่ รวมทั้งแผนงานในอนาคตที่หนวยงานนี้จะดําเนินไปดวย ยิ่งใหทุกคนได
วิเคราะหวิจารณแลวจัดยุทธศาสตรรวมกันไดมาก องคกรก็จะเขมแข็งและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไดมาก
เทานั้น
๑.๓ สรุปบทเรียนตลอดเวลา หนวยงานรับผิดชอบสิ่งใดบาง จํานวนชิ้นงาน ผลสําเร็จของงาน
ตองรูจ ักสรุปบทเรียน ๑ ปทผี่ านมาและตลอดเวลา
๒. ผลทุกอยางเกิดจากเหตุปจจัย

เหตุปจจัย

ผล

ผลกระทบ

๗
การจัดการ
๒.๑ แบงประเภทเหตุปจ จัย
- เหตุปจจัยภายนอก v.s. เหตุปจจัยภายใน
ตัวอยาง ถาเปนปญหาของครอบครัว ตองดูวาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวเปนเหตุ
ภายในครอบครัวหรือภายนอกครอบครัวมากระทบครอบครัวของตนเอง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นที่
ราชบัณฑิตยสถาน เราตองรูวามีเหตุปจจัยภายนอกหรือภายในราชบัณฑิตยสถาน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
- เหตุปจจัยทีจ่ ัดการได v.s. เหตุปจจัยทีจ่ ัดการไมได
หลังจากแบงแยกเหตุปจจัยภายนอกหรือภายในแลว ตองแยกประเภทดวยวาเปนเหตุปจจัย
ที่จัดการไดหรือจัดการไมได ตัวอยางเชน ในชวงปนี้ครอบครัวเรา ใชจายเงินออมทีเ่ ก็บไวตั้งแตปท ี่แลว
จํานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หมดไป แลวยังเปนหนี้เพิ่มอีก ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตองหาปจจัยใหไดวา ทําไมเปน
หนี้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เงินออมทีม่ ีไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท เกิดจากเหตุใด และเราจะปรับเปลี่ยนไดอยาไร
๒.๒ พยายามเปลี่ยนเหตุปจจัยทีจ่ ัดการไมไดใหเปนเหตุปจ จัยที่จัดการได เพื่อควบคุมผลและ
ผลกระทบ ตัวอยางเชน เมื่อมองถึงรายจายของครอบครัวเราตอเดือน พอบานดืม่ สุรา คิดเปนคาใชจาย
๒,๐๐๐ บาท หากปรับเปลี่ยนได จะทําใหประหยัดไปไดอกี ๒,๐๐๐ บาท
๓. ความเปลี่ยนแปลงเปนวงจรมี-ขาขึ้น-ขาลง
การจัดการ
๓.๑ สรางระบบขอมูลขาวสารและระบบติดตามตัวชี้วัดความเปลี่ยนแปลง
๓.๒ กําหนดยุทธศาสตรเพื่อรับมือกับขาขึ้นและขาลง
๔. ในโลกยุคโลกาภิวัตน ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงอาจเกิด
 กวาง-ไปไกล
 รวดเร็ว-รุนแรง
การจัดการ
๔.๑ ติดตามแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทัง้ ระดับสากล ระดับภูมิภาคเพื่อนบาน และระดับใน
ประเทศ
๔.๒ กําหนดยุทธศาสตรเพื่อรับมือกับผลกระทบจากแนวโนมเหลานี้กอนที่จะเกิดวิกฤต

แนวโนมสากล

แนวโนมภายใน

ความมั่นคงของชาติ

ตนทุนไทย

๘
แนวโนมสากล ๙ ประการ
๑. ระเบียบโลกใหม (การเมือง-ความมั่นคง-เศรษฐกิจ)
 สามเกา (สหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา-ญี่ปุน)
 หาใหม (BRICS-บราซิล-รัสเซีย-อินเดีย-จีน-แอฟริกาใต)
 เอเชียตะวันออก (จีน-ญี่ปุน-เกาหลีใต)
 อาเซียน × ๑๐
๒. การครอบงําทางวัฒนธรรมและภาษา
 วัฒนธรรมไทย v.s. วัฒนธรรมอื่นทีผ่ านสือ่ สากลและสือ่ ไทย
 ความเปนไทย
 ภาษาไทย
๓. การติดตอสื่อสารในยุคใหม
๓.๑ การคมนาคม (ขนคน) ผูวางแผนระยะยาว ตองมองวาจะทําการขนสงมวลชนอยางไรใหดี
ที่สุด
๓.๒ การขนสง (ขนสินคา) ประเทศไทยมีผลผลิตเกษตร ผลไมสด ผลไมแหงยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง
ของโลก ควรทําวิจัยสงไปขายตลาดเพื่อชวยชาวสวน ไมปลอยใหตกเนา ตัวอยาง เชน ผมไปจังหวัด
ปราจีนบุรี ไปพบอดีตผูวาจังหวัดปราจีนบุรี มาดามเฟองทีป่ ระเทศเวียดนามฉลาดมาก นําชาวเขมรนั่ง
รถบรรทุกมาทีส่ วนจันทบุรี เขาขอใหชาวสวนมีลําไยใหเก็บทุกเดือน และเขาจะมาซื้อถึงที่ เมือ่ มาซื้อ เขาจะนํา
คนงานชาวเขมรมาเก็บลําไย ใสเขงชั่งเสร็จ จายเงินสดกิโลกรัมละ ๔๐ บาท ใสรถขับผานประเทศกัมพูชาเขา
ประเทศเวียดนามอบกํามะถันขายในประเทศเวียดนามเหนือและใต แลวไปขายที่เมืองกวางเจา ผูว าจังหวัด
จันทบุรีตามไปดูที่ตลาดกวางเจา ลําไยจากจังหวัดจันทบุรี มาดามเฟองซื้อสัก ๔๐ บาท ตลาดกวางเจาขาย
กิโลกรัมละ ๒๒๐ บาท มาดามเฟองมาซื้อมังคุดที่จงั หวัดจันทบุรี ระยอง กิโลกรัมละ ๑๕ บาท ไปขายที่
ประเทศเวียดนามเหนือ/ใต เพราะไมเพียงพอสงประเทศจีน กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท จากกิโลกรัมละ ๑๕ บาท
เปน กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท เพราะฉะนั้นการสงสินคาไปสูผบู ริโภคยังไมเปนนโยบายของรัฐ จึงทําใหชาวสวน
เกษตรกรขาดแคลนรายได
๓.๓ การโทรคมนาคม (ขนขาว-ความรู) หากจัดการดี ดานโทรคมนาคม รวมทั้งโทรทัศน จะเปน
เครื่องมือในการสรางความรู สงเสริมคุณธรรมมหาศาล
๓.๔ การสื่อสารมวลชน (ในประเทศ-ตางประเทศ) มีบทบาทมากในยุคปจจุบัน สื่อมวลชนมี
อิทธิพลตอความคิดและการจัดทัศนคติของประชาชนทั้งเด็ก ผูใหญ และคนชราในทุกประเทศ และเปนหนาที่
ของแตละประเทศและประชาชนที่จะจัดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของสือ่ มวลชนเผยแพร
๔. ความรูใหม เทคโนโลยีใหม
นวัตกรรมใหม
สินคาใหม
 การลงทุนดานความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 การใหการอบรม-การศึกษาแกเด็ก-ผูใหญ-ผูสงู อายุ
 ระบบการจัดการความรูในทุกระบบและทุกระดับ
๕. โรคภัยไขเจ็บยุคใหม
 โรคติดตอและโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ อัมพาต
 โรคจากไวรัสใหม ๆ เชน โรคเอดส ไขหวัดนก
 โรคจากภาวะโลกรอน

๙

๖.

๗.

๘.

๙.

 ภัยพิบัติ (ธรรมชาติ+ฝมอื มนุษย)
 มลภาวะ (ดิน-น้ํา-อากาศ-อาหาร)
 ความสําสอนทางเพศ
สงครามและการกอการราย
สงคราม
 สงครามกลางเมือง สหประชาชาติใหคํานิยามวาเปนสงครามที่คนในประเทศเดียวกันเขนฆา
กันแลวทําใหคนตายมากกวาพันคนตอป แลวถามีเหตุการณอยางนั้นเกิดขึ้น สหประชาชาติ
มีสิทธิเขามาแทรกแซงได
 สงครามภูมิภาค เกิดระหวางประเทศตอประเทศ
 สงครามโลก ไมมีผูใดรับประกันวาสงครามโลกครั้งที่ ๓ จะไมเกิดขึ้น โดยเฉพาะภาวะที่โลก
เครียดขึ้น หากมีวิกฤตหลาย ๆ ดาน
การกอการราย
 การกอการรายในประเทศ
 การกอการรายสากล
ประชากรโลก-ระเบิดเวลาสากล
 ระหวาง ค.ศ. ๑๙๐๐-๒๐๐๐ ประชากรโลกเพิ่มขึ้น ๖ เทาตัว
 จํานวนที่สมดุลกับทรัพยากรโลก คือ ๔,๐๐๐ ลานคน
 ค.ศ. ๒๐๑๑ มี ๗,๐๐๐ ลานคน
 ค.ศ. ๒๐๕๐ ประมาณ ๙,๓๐๐ คน
จะหาอาหารที่ไหนมาเลี้ยงดู?
พลังงานฟอสซิลจะหมดโลก
 พลังงานฟอสซิล (ถานหิน-น้ํามัน-กาซธรรมชาติ) ใชเวลาหลายรอยลานปใตผิวโลกเพื่อสัง่ สม
มนุษยใชเวลาไมกี่ปกจ็ ะใชหมด (ภายในศตวรรษนี)้
 พลังงานทดแทน
ก. พลังงานกายภาพ (แสงอาทิตย-ลม-น้ํา-ใตพิภพ-นิวเคลียร)
ข. พลังงานชีวภาพ
- แกโซฮอล
- ไบโอดีเซล
การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก
C+O2
CO2+ ความรอน
 พื้นที่หลายแหงแหงแลง-ขาดน้ํา
 พื้นที่หลายแหงเกิดมรสุมและฝนชุก
ผลกระทบ
เกษตร/เศรษฐกิจ/สุขภาพ/สังคม/การเมือง ฯลฯ

๑๐
๑๐. วิกฤตอาหารโลก
เหตุปจจัย

(๑) พลเมืองลนโลก
(๒) พื้นที่หลายแหงแหงแลง/ขาดน้ํา
(๓) ใชพื้นที่ปลูกพืชพลังงานทดแทน

ความมั่นคงทางอาหาร
 อาหารคน
 อาหารสัตว

ราคาแพง/ไมพอ

แนวโนมภายใน ๕ ประการ
๑. โครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนไป
 สัดสวนของเด็กและเยาวชนลดลงอยางมาก
 คนวัยทํางาน (๑๕-๖๐ ป) คอนขางคงที่แลวลดลง
 คนสูงอายุ (≥๖๐ ป) เพิม่ มากขึ้น
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 : ในการพัฒนาศักยภาพของปจเจกบุคคล-ครอบครัว-องคกร-ชุมชน ใหไปถึงสูงสุด
รวมถึงเด็กที่มีความพิการดวย
* เสมอภาค : เสมอกันในความรับผิดชอบตอกฎหมาย-หลักเกณฑสังคม-ศีลธรรม
๔. ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม แนะนําวามีบีโอไอทําสําเร็จดีมาก จนขณะนี้จีดีพี ๖๐ กวา
เปอรเซ็นต ขึ้นอยูกับ export มี manufacturing และ act culture product แตสัดสวนของ act culture
product นอย เราควรมาเรง บีโอไอดานการเกษตร ดังนี้
ก. การเกษตรนํา
๑) ดิน
๒) น้ํา

๑๑
๓) พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป เชน ขาว
๔) การนําผลิตภัณฑสผู ูบริโภค (โลจิสติกส)
๕) การรวมกลุม เกษตรกร เพื่อใหความรูเกษตรกรมีมากขึ้น เปนการเพิม่ ความรู ทักษะ และ
เทคโนโลยีใหชุมชน
ข. เพิ่มสัดสวนเศรษฐกิจภายในประเทศ
ค. ลงทุนเพื่อผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๕. แกวิกฤตสังคมดวน
ธนนิยม
ธรรมนิยม
วัตถุนิยม

จิตนิยม

บริโภคนิยม

สันโดษ/พอเพียง

เทศนิยม

ไทยนิยม

อัตตนิยม

จิตสาธารณะ

ผมไปประชุมประชาสังคมที่จงั หวัดแมฮองสอนเมือ่ ตนป ๒๐๑๑ มีผูหญิงคนหนึ่งยกมือบอกวามา
จากแมสะเรียง อดีตอาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหม รูจ ักผมดี “ตอนหนูเปนเด็กเวลาออกจากบาน พบผูเ ฒา
เปนโมเดลของชุมชน เด็ก ๆ จะยกมือไหวคนแก เรียกลุง ปา เดี๋ยวนี้ไมมีใครไหวคนแกแลวที่แมสะเรียง มีแต
คนรวยกับคนมีอํานาจ เนนธนนิยมมิใชธรรมนิยม เราเอาความดีไวขางหลัง เอาความรวยไวขางหนา ไมได
เนนฝกจิต ไปเนนวัตถุนิยม ไมเนนความพอเพียง มีงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยเอแบคชิ้นหนึ่งเมื่อ ๒-๓ ป
มาแลว ถามวา เด็กนักเรียนเมื่อพนจากชัว่ โมงเรียนแลวไปทําอะไรบาง ปรากฏวามีวิถีชีวิต ๓ แบบ คือ
๑. เด็กกรุงเทพฯ ใชเวลามากทีส่ ุดในการเดินเที่ยวหางสรรพสินคากับเลนเกมคอมพิวเตอรและ
ทวิตเตอรถึงเพื่อน ไมคอยดูโทรทัศน ไมพูดคุยกับบิดามารดา ปูยา ตายาย ไมอานหนังสือพิมพ
๒. เด็กเทศบาลทั่วประเทศ สวนมากจะดูโทรทัศน เดินเที่ยวหางสรรพสินคาบาง หากบานมี
ฐานะรวยก็จะเลนเกมคอมพิวเตอร
๓. เด็กนอกเขตเทศบาล สวนมากฟงวิทยุ ดูโทรทัศนบาง อานหนังสือพิมพนอย เพราะฉะนั้น
บริโภคนิยมเปนไปตามสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในสื่อมวลชน

๑๒

แนวโนมสากล X ๑๐

แนวโนมภายใน X ๕

ความมั่นคงของชาติ

ตนทุนไทย
สถาบันชาติ-ประชาชน
สถาบันพระมหากษัตริย
สถาบันศาสนา
สถาบันชาติ
๑. ความเปนชาติไทย
 ผลประโยชนของชาติ
 ความอยูรอดของชาติ
๒. ความภูมิใจในความเปนคนไทย การที่คนเราจะรักองคกรหรือไมขึ้นอยูกับนโยบายของ CEO เปนหลักสัจธรรม
ของการบริหารองคกร เพราะวา CEO สามารถใหนโยบายกับผูป ฏิบัติจนกระทั่งเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรได
หรืออีกนัยหนึง่ คือ organization culture วัฒนธรรมองคกรเกิดจาก top policy เหมือนกับคนไทยไม
ภูมิใจหรือภูมิใจประเทศเกิดจาก national policy แลวเราเลี้ยงบุตรอยางไรทําใหไมภูมิใจวาเปนคนตระกูล
นี้ บิดามารดาตองมีขอบกพรองอยางมากที่ทําใหไมภูมิใจ ควรจะโทษบิดามารดามากกวา
 ความเขาใจในความเปนไทย
 ความผูกพันตอแผนดิน
 ความเสียสละเพื่อชาติ
สถาบันประชาชน
๑. สถาบันครอบครัว
 ความมั่นคงของครอบครัวไทย
 คุณธรรมประจําตระกูล
๒. สถาบันชุมชน
 องคประกอบของความเปนชุมชนเขมแข็ง

๑๓
 พลังชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนในดานตาง ๆ
สถาบันพระมหากษัตริย
 เสาหลักในความเปนปกแผนและความอยูรอดของชาติในชวง ๗๐๐-๘๐๐ ป ที่ผานมา
 เปนที่พงึ่ ทัง้ ในยามสงบและยามวิกฤต
 ผูกพัน-เชื่อมโยงกับสถาบันชาติ-ประชาชน และสถาบันศาสนาอยางแนนแฟน
 เปนเสาหลักในความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับนานาชาติ
สถาบันพระศาสนา
๕ ศาสนาในไทย :
๑. ศาสนาพุทธ เปนพื้นฐานในการพัฒนาอารยธรรมของชาติมานับพันป
๒. ศาสนาอิสลาม
๓. ศาสนาคริสต
๔. ศาสนาสิกข
๕. ศาสนาพราหมณ-ฮินดู
สังคมไทยเปนสังคมพหุศาสน
๑. ความแตกตางระหวางศาสนา
๑.๑ อุดมคติสูงสุด (มี-ไมมีพระเจา, มีพระเจาองคเดียว-มีหลายองค)
๑.๒ พิธีกรรมของแตละศาสนา
๒. ความเหมือน“หลักคําสอนหรือศาสนธรรม ๓ ประการ”
ก. ความสัตยความจริง
ข. ความเคารพในความเปนมนุษย
ค. ความรักความเมตตา
เรื่องที่ ๒ คุณธรรม
มน : จิต
อุษยะ : สูง
มนุษย : ผูมีจิตสูง
จิต (ใจ) กําหนดคําพูดและการกระทํา
มนุษยสามารถเขาถึงสิง่ สูงสุด ๓ ประการ คือ
๑. ความดี
๒. ความจริง
๓. ความงาม
ในความจริงทีม่ ีความดีและความงาม
ในความดีที่มีความจริงและความงาม
ในความงามที่มีความจริงและความดี
คุณธรรม คือ ธรรมะหรือสิ่งกํากับจิตใจใหปรากฏออกมาเปนพฤติกรรมที่กําหนดไดวาเปน ความดี
ความจริง และความงาม
คนมีคุณธรรม คือ คนที่มีเครือ่ งกํากับจิตใจใหการกระทําและคําพูดปรากฏออกมาเปนความดี-ความ
จริง และความงาม

๑๔
คนไรคุณธรรม คือ คนที่มีเครื่องกํากับจิตใจใหการกระทําและคําพูดปรากฏออกมาเปนความเลว-ความ
เท็จ และอัปลักษณ
ชุดเครื่องชี้คุณธรรม
ชุดที่ ๑ : ศาสนธรรม (ศีลธรรม)
ศาสนธรรมสากล ๓ ประการ
๑. ความสัตยความจริง
๒. คุณคาของความเปนคน
๓. ความรักความเมตตา
ชุดที่ ๒ : จริยธรรม คือ เครื่องกําหนด ความประพฤติที่ฆราวาสกําหนดขึ้นเพือ่ ใหสมาชิกอยูเปนปรกติสุขและมี
ศักดิ์ศรี
(๑) จริยธรรมทั่วไป
(๒) จริยธรรมเฉพาะวิชาชีพ (จรรยาบรรณ)
ชุดที่ ๓ : นิติธรรม (กฎหมาย, ขอบังคับ)
เปนเครื่องมือในการบริหารบานเมืองใหมีความเที่ยงธรรมและมีสันติสุข ปราศจากการเอารัด
เอาเปรียบ
ชุดที่ ๔ : ธรรมาภิบาล
เปนเครือ่ งมือกําหนดความสัมพันธในระดับชั้นตาง ๆ ในองคกรหรือหนวยงานทุกประเภท เพื่อใหเกิด
ความมั่นคงและตอเนื่อง
โครงสรางธรรมภิบาล มี ๔ ระดับ
 ระดับที่ ๑ : เจาขององคกร
(จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงคใด)
 ระดับที่ ๒ : คณะกรรมการนโยบาย
(แปลงวัตถุประสงคเปนนโยบายองคกร)
 ระดับที่ ๓ : ผูบริหาร
(แปลงนโยบายองคกรเปนนโยบายบริหาร)
 ระดับที่ ๔ : ผูปฏิบัติ
(แปลงนโยบายบริหารเปนแผนปฏิบัต)ิ
ตัวอยาง ราชบัณฑิตยสถาน เจาขององคกร คือ รัฐบาลไทย หนวยงานรัฐไมมีระดับ ๒-๓ โดยนํามารวมกันให
ผูบริหารรับผิดชอบนโยบายบริหารของนโยบายองคกร เชน กรม อธิบดีเปนผูดูแลทัง้ ๒ ระดับ ถาเปนเอกชน
ตองแยกตรงนี้ หรือมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการนโยบายคือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือองคกรอิสระ
ของรัฐก็แยกเปน ๔ ระดับ กรณีราชบัณฑิตยสถานเขาใจวายังไมมีกรรมการนโยบายที่ชัดเจน
ราชบัณฑิตยสถาน มีสภาราชบัณฑิต แตไมมีกรรมการบริหารนโยบาย ก็ตองแยกออกไป
ทั้ง ๔ ระดับ ตองมี
๑. ความรับผิดชอบ (responsibility) = พันธสัญญาทีจ่ ะปฏิบัตงิ าน
๒. ความรับผิดชอบ (accountability) = พันธสัญญาทีจ่ ะรับผิดตอผลเสียหายและรับชอบตอผลดีอัน
เนื่องมาจากปฏิบัติงานนั้น
ชุดที่ ๕ : กฎเกณฑสงั คม (ขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาท ฯลฯ) เปนขอกําหนด เชิงปฏิบัติสําหรับสมาชิกใน
สังคมนั้น ๆ เพือ่ ความสมดุล เพื่อความเปนหมูคณะ และเพือ่ ความอยูรอด

๑๕
ชุดที่ ๖ : คุณธรรมประจําตระกูล/ครอบครัวเปนหลักคุณธรรมที่แตละครอบครัวเห็นคุณคาและยึดถือปฏิบัติ
รวมทั้งสั่งสอนอบรมถายทอดแกลูกหลานสืบ ๆ มา
 คติธรรมประจําตระกูล “สิริวัฒนภักดี” คือ
“ถาอดทน
จะสําเร็จ
ถาเสียสละ จะพนภัย
ถาเงียบ
จะเปนอรหันต
ถาราเริง
จะอายุยืน”
ชุดที่ ๗ : ชุดคุณธรรมทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยในวโรกาสตาง ๆ เชน
ในวโรกาสวันเฉลิมฉลองการครองสิรริ าชสมบัติ ๖๐ ป เมื่อวันที่ ๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดพระราชทาน
คุณธรรม ๔ ประการ เพื่อใหคนไทยรักและสามัคคีกัน ไดแก
(๑) เมตตาธรรม
(๒) สามัคคีธรรม
(๓) สุจริตธรรม
(๔) เที่ยงธรรม
เรื่องที่ ๓ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
อางอิง (๑) หนังสือ “๖๐ ป ครองราชย ประโยชนสุข ประชาราษฎร” สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่
ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ, ๒๕๔๙
(๒) หนังสือ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” จัดพิมพเผยแพรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) สํานักงบประมาณ และกรุงเทพมหานคร
หลักการทรงงาน
๑. หลักคิด : จะทําอะไร? เพื่อประโยชนอะไร? เพื่อใคร?
๒. หลักวิชา : จะทําอยางไรจึงจะถูกตอง ประหยัด และไดผล?
๓. หลักปฏิบัติ : วิธีทํา
ปรับปรุง

ผล

ประเมิน

๑. หลักคิด
๑.๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางการดําเนินชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งหรือภูมคิ ุมกันทุกดาน ซึ่งจะสามารถทําให
อยูไดอยางสมดุลในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง
ปรัชญานี้ไดมีการประยุกตใชทั้งในระดับบุคคล องคการ ชุมชน และทุกภาคสวนมาแลวอยาง
ไดผล
๑.๒ ภูมิสังคม
การพัฒนาใด ๆ ตองคํานึงถึง
(๑) ภูมิประเทศของบริเวณนั้น (ดิน น้ํา ปา เขา ฯลฯ)
(๒) สังคมวิทยาของคนที่นั่น (นิสัยใจคอของผูคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น)

๑๖
๑.๓ องครวม
 ทรงมีวิธีคิดอยางองครวม
 ทรงมองอยางครบวงจร
 ทรงมองเหตุการณทเี่ กิดขึ้นและแนวทางแกไขอยางเชื่อมโยง
กรณีอยูนอกวงจร แตเชื่อมโยงเรื่องนี้ เรากําลังพิจารณาถึงเรือ่ งน้ําทวม เราไมไดดูเฉพาะเรื่องน้ํา
ตองดูวาการเกษตรเปนอยางไร อาชีพหลังน้ําลดเปนอยางไร จะตองเชื่อมโยงกันไป มีผูใดมาเกี่ยวของดวย
เพราะเราไมสามารถทํางานเด็ดเดี่ยวได ในองคกรของเราก็เชนเดียวกัน การมองอยางครบวงจร ผูบ ริหารควร
บริหารจัดการแฟมดวยวาทําอยางไรเปนการลดขั้นตอน แบบฟอรมตาง ๆ ปรับปรุงใหกระชับขึ้นเพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว
๑.๔ ยึดประโยชนสวนรวม
“....ใครตอใครก็มาบอกวา ขอใหคิดถึงประโยชนสว นรวม อาจมานึกในใจวาให ๆ อยูเ รื่อยแลว
สวนตัวจะไดอะไร
ขอใหคิดวา คนที่ใหเพื่อสวนรวมนั้น มิไดใหแตสวนรวมอยางเดียว เปนการใหเพือ่ ตัวเองสามารถที่
มีสวนรวมที่จะอาศัยได...” (มข. ๒๕๑๔)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงระลึกถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญเสมอ
๑.๕ การมีสวนรวม
ทรงเปนนักประชาธิปไตย เปดโอกาสใหประชาชน หรือเจาหนาที่ทุกระดับไดมารวมกันแสดง
ความคิดเห็น
“...ตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็น แมกระทั่งการวิพากษวจิ ารณ
จากผูอ ื่นอยางฉลาด เพราะการรูจกั รับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริง คือ การระดมสติปญ
 ญาและประสบการณอัน
หลากหลาย มาอํานวยการปฏิบัตบิ ริหารงานใหประสบความสําเร็จทีส่ มบูรณนั่นเอง...”
๑.๖ เขาใจความตองการของประชาชน
ถาประชาชนไมตองการอยาไปยัดเยียดอะไรให ดังเชน การดําเนินงานโครงการตาง ๆ ใหแก
ประชาชนนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะพระราชทานพระราชดําริแกหนวยงานที่เกี่ยวของอยูเสมอ ๆ วา
“...การเขาใจถึงสถานการณของผูท ี่เราจะชวยเหลือนั้นเปนสิง่ ที่สําคัญที่สุด การชวยเหลือใหเขา
ไดรับสิง่ ที่เขาควรจะไดรบั ตามความจําเปนอยางเหมาะสม จะเปนการชวยเหลือที่ไดผลที่สุด อีกประการหนึ่ง
ในการชวยเหลือนั้น ควรยึดหลักสําคัญวา เราจะชวยเขาเพื่อใหเขาสามารถชวยตนเองไดตอไป...”
๑.๗ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเคารพความคิดที่แตกตาง
ในทุกครั้งที่เสด็จฯ ไปในพื้นที่ตาง ๆ ทรงทําประชาพิจารณ (public hearing) ทุกครั้ง โดย
วิธีการของพระองคนั้นเปนวิธีที่เรียบงายและตรงไปตรงมา โดยจะทรงอธิบายถึงวัตถุประสงคและผลทีจ่ ะไดรบั
จากโครงการพัฒนากับพสกนิกรที่มาเฝาฯ ลอมรอบอยู หลังจากนั้นจะทรงถามถึงความตองการของประชาชน
ความสมัครใจ และใหตกลงกันเองในกลุม ทีจ่ ะไดรบั ประโยชน และกลุม ที่จะตองเสียสละในขณะนั้นเลย พรอม
ทั้งทรงกางแผนทีเ่ พื่อตรวจสอบถึงขอมูลและขอเท็จจริงของสภาพภูมิประเทศ และหลังจากนั้นก็จะทรงเรียก
ผูนําทองถิ่นและฝายปกครองใหมารับทราบและดําเนินการในขั้นตน กอนที่จะพระราชทานใหหนวยงานปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของดําเนินการในเชิงบริหารและวิชาการตอไปจนเสร็จสิ้นโครงการ
“...มีคนบอกวาโครงการพระราชดําริแตะตองไมได ขอนี้เปนความคิดที่ผิดหรือเปนความคิดที่ไม
ถูกตองนัก เพราะหากโครงการพระราชดําริแตะตองไมได เมืองไทยไมเจริญ...”
๑.๘ การพึ่งตนเอง

๑๗
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริในเบื้องตนตองการแกไขปญหาเฉพาะหนา เพือ่ ใหเขาแข็งแรง
พอที่จะดํารงชีวิตตอไปได
แลวขั้นตอไปก็คือ การพัฒนาใหเขาสามารถอยูในสังคมไดตามสภาพแวดลอม และสามารถ
“พึ่งตนเอง” ไดในที่สุด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสอนใหชาวไทยสามารถดํารงชีวิตดวยตนเองได ไมวาจะเปน
การพึ่งตนเองทั้งทางดานจิตใจที่ตองเขมแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี สรางสรรคใหตนเองและชาติโดยรวม
ดานสังคมก็ตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกัน เปนเครือขายชุมชนที่แข็งแรงเปนอิสระ
ดานเศรษฐกิจก็ตองมุงลดรายจาย เพิ่มรายไดยึดหลักพออยู พอกิน พอใช และสามารถอยูไดดวย
ตนเองในระดับพื้นฐาน ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา
“...ยืนบนขาของตัวเอง (ซึ่งแปลวาพึ่งตนเอง) หมายความวาสองขาของเรานี่ ยืนบนพื้นใหอยูไดไม
หกลม ไมตองไปขอยืมขาของคนอื่นมาใชสําหรับยืน...”
๑.๙ พออยูพอกิน
สําหรับประชาชนที่ตกอยูในวงจรแหงความทุกขเข็ญนั้น ไดพระราชทานความชวยเหลือใหเขา
สามารถอยูในขั้น “พออยูพอกิน” เสียกอน แลวจึงคอยขยับขยายใหมีขีดสมรรถนะที่กาวหนาตอไป
“...ถาโครงการดีในไมชาประชาชนจะไดกําไร จะไดผล ราษฎรจะอยูดีกินดีขึ้น จะไดประโยชน
ตอไป...”
๑.๑๐ ปลูกปาในใจคน
“...เจาหนาที่ปาไมควรจะปลูกตนไมลงในใจคนเสียกอนแลวคนเหลานั้นก็จะพากันปลูกตนไมลง
บนแผนดินและรักษาตนไมดวยตนเอง...”
การทีจ่ ะฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหกลับคืนมาจะตองปลูกจิตสํานึกใหคนรักธรรมชาติ
เสียกอน
การจะปฏิบัตสิ ิ่งใด ตองเห็นคุณคาของสิง่ นั้นกอน จึงจะเกิดฉันทะในการกระทํา
การจะทําอะไรหรือใหลูกนองทําอะไร หรือสอนบุตรหลานใหทําอะไร ควรจะไดชี้แจงถึง
คุณคาของการกระทํานั้นใหเขาใจกอน
๑.๑๑ รู-รัก-สามัคคี
ก. เพื่อทํางานใหสําเร็จ
รู : กอนที่เราจะลงมือทํางานใด จะตองรูงานนั้นเสียกอน รูถ ึงปจจัยทัง้ หมด รูถงึ ปญหาและรู
ถึงวิธีแกปญหา
รัก : เมื่อเรารูครบกระบวนความแลว จะตองเห็นคุณคาเกิดศรัทธา เกิดความรักทีจ่ ะเขาไป
ลงมือปฏิบัติ
สามัคคี : เมื่อถึงขั้นลงมือปฏิบัติตองคํานึงเสมอวาเราทําคนเดียวไมได ตองรวมมือรวมใจกัน
สามัคคีกันเปนหมูคณะ จึงจะเกิดพลังในการแกปญหาใหลุลว งดวยดี
ข. เพื่อการคบหาสมาคมกัน
รู : รูจักทุกคนอยางดีพอสมควร ทัง้ ในหนาทีก่ ารงาน และชีวิตครอบครัว
รัก : สรางศรัทธาจากการมองกันในแงดี เห็นความดี เขาใจ และใสใจในกันและกัน
สามัคคี : สรางความสามัคคีในหมูคณะ สรางความสมานฉันทในหมูมิตร
๑.๑๒ การเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน

๑๘
ตองคิดถึงคนอื่นบาง อยาคิดถึงแตตัวเอง เห็นแกตัวอยางเดียวอยูไมรอด ตองรูจ ักเสียสละเพื่อ
สวนรวม ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริแกคนไทยไววา “...สังคมใดก็ตาม ถามี
ความเอื้อเฟอ เกื้อกูลกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความ
รมเย็นเปนสุขนาอยู. ..”
อีกทั้งทรงรับสั่งอยูเ สมอเกี่ยวกับการเอื้อเฟอ เผื่อแผวาทีพ่ ระองคทรงทําอยูนั้นทรงใชหลัก
สังฆทาน ความหมายนีล้ ึกซึ้งมาก คือ “ใหเพื่อให” พระองคไมเคยนึกวาเมื่อใหแลวจะตองอยางนั้นอยางนี้ ใน
ฐานะเพื่อนมนุษยผูประสบความทุกขยากก็มีโครงการเขาไปชวยเหลือ ใหเพื่อใหจริง ๆ ไมไดใหเพือ่ คิดหวังอะไร
ตอบแทน
๑.๑๓ ความสุจริต-บริสทุ ธิ์ใจ
“...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอ ยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมได
มากกวาผูทมี่ ีความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ...”
(๑๘ มี.ค. ๒๕๓๓)
๑.๑๔ สงเสริมคนดีและคนเกง
ควรหาสนับสนุนสงเสริมผูปฏิบัตงิ าน เพราะคนดี คนเกง จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาความ
เจริญในดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี ดังพระราชดํารัสที่วา
“....ในบานเมืองนั้น มีทงั้ คนดีและคนไมดี การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอยจึงมิใช
การทําใหทุกคนเปนคนดี ไมมีใครทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด หากอยูแตที่การสงเสริมคนดีใหคนดีได
ปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุน วายได...”
๒. หลักวิชา
๒.๑ ทํางานอยางผูร ูจริง
หนาที่ของหัวหนาหนวยงานตองพัฒนาคนในหนวยงานของทานใหเปนเทวดาใหได บริษัทมัตซึชิตะ
โซนี่ พานาโซนิค มิสเตอรมัตซึชิตะเปนเจาของ เริ่มตนตัง้ แตหลังสงครามแลวไปเปดรานซอมจักรยานถีบกับ
เพื่อน แลวพัฒนาจนเปนบริษัทขามชาติ มีคนทํางานเปนแสน ๆ คน เขาไปถามเขาวาทานมีเคล็ดลับในการ
บริหารบริษัทอยางไรถึงเจริญรุงเรือง เขาตอบสั้น ๆ วา เขาเชื่อในคน ในความสามารถของคน แลวเขามีหลัก
วาจะทําใหคนทีม่ าทํางานบริษัทเขาเปนคนธรรมดาทําใหเปนเทวดา เพราะฉะนั้น on the job เขาจะมี
หลักสูตร training ตลอดเวลา คนงานของเขาตองไดรบั การฝกอบรมใหเปนเทวดา หากตองการใหลกู นอง
ทํางานอยางผูรจู ริง ตองทําใหเปนองคกรเปด เปนองคการในการเรียนรู องคกรที่ทกุ คนมีโอกาสพัฒนา
ความสามารถอยางเต็มที่ ใหศึกษางานที่จะทําใหดี อยาผลีผลาม ความรูจ ะหยุดนิง่ ไมได ตองขวนขวาย
ตองเก็บบันทึกไว แลวนํากลับมาใชประโยชน
“ความรู” ตองพัฒนาอยูเรื่อย ๆ ตองรูหมดและรูอยางแทจริง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
ทรงทําใหดูเปนตัวอยาง เชน การทีจ่ ะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาขอมูลรายละเอียด
อยางรอบคอบและครบถวน ทั้งจากขอมูลเบื้องตน จากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจาหนาที่ นักวิชาการ
และประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหไดรายละเอียดที่ถูกตองและตรงกับความเปนจริง เพื่อที่พระองคจะได
พระราชทานความชวยเหลือไดอยางถูกตองและรวดเร็วตรงตามที่ประชาชนตองการ ซึง่ นั่นก็คือ ไมวาเราจะทํา
อะไรตองรูจริง ศึกษาใหเขาใจ แลวจึงลงมือปฏิบัติ
๒.๒ ไมติดตํารา
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ มีลกั ษณะของการพัฒนาทีอ่ นุโลม และสอดคลองกับสภาพ
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสภาพของสังคมจิตวิทยาแหงชุมชน

๑๙
“ไมติดตํารา” ไมผูกมัดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับสภาพชีวิตความเปนอยูท ี่
แทจริงของคนไทย
๒.๓ ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ
ทรงเขาใจถึงธรรมชาติและตองการใหประชาชนใกลชิดกับธรรมชาติ ทรงมองอยางละเอียดถึง
ปญหาของธรรมชาติ หากเราตองการแกไขธรรมชาติ จะตองใชธรรมชาติเขาชวยเหลือ เชน การแกไขปญหา
เสื่อมโทรมโดยพระราชทานพระราชดําริ การปลูกปาโดยไมตองปลูก (ตนไม) ปลอยใหธรรมชาติชวยในการ
ฟนฟูธรรมชาติ คือ การใชกิ่งไมมาวางสานไวคลายบั้งตํารวจ วางบนดินเปนเขื่อนเล็ก ๆ ถือวาเปนหลัก
ธรรมชาติ เมื่อฝนตกลงมา ถาไมใหน้ําฝนมีเวลาสัมผัสกับดิน ความชุมจะไมลงไปในดิน มันจะไหลผานลงเชิง
เขาไป
๒.๔ ใชอธรรมปราบอธรรม
ทรงนําความจริงในเรื่องความเปนไปแหงธรรมชาติและกฎเกณฑของธรรมชาติมาเปนหลักการ
และแนวปฏิบัติทสี่ ําคัญในการแกปญ
 หาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไมปกติเขาสูส ภาวะที่เปนปรกติ เชน
การใชผักตบชวาบําบัดน้ําเสียโดยดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปอนในน้ํานั้น
๓. หลักปฏิบัติ
๓.๑ เขาใจ เขาถึง พัฒนา
ตองทําความเขาใจกอน การพัฒนาในดานตาง ๆ ตองเขาใจภูมิประเทศ เขาใจคน เขาใจหลัก
ปฏิบัติ และทีส่ ําคัญ
เราเขาใจเขาและจะตองทําอยางไรใหเขาเขาใจเราดวย เราเขาถึงเขาแลว ตองทําอยางไรใหเขา
เขาถึงเราดวย
เมื่อเขาใจกันและเขาถึงกันแลวก็สามารถทีจ่ ะนําไปสูก ารพัฒนาในขั้นตอไปได
๓.๒ ประหยัด เรียบงาย ประโยชนสูงสุด
ทรงใชหลักในการแกไขปญหาดวยความเรียบงายและประหยัด ราษฎรสามารถทําไดเอง และ
ประยุกตใชสิ่งทีม่ ีอยูในชุมชนนั้น ๆ มาแกไขปญหา โดยไมตอ งลงทุนสูงหรือใชเทคโนโลยีที่ไมยุงยากนัก และ
จะตองไดผลดวย เชน กรณี “ฝายแมว”
๓.๓ ออนนอม ถอมตน และประหยัด
เชน นาฬิกาขอพระกรที่พระองคทรงใช ไมจําเปนตองราคาแพง แตทรงเนนที่ประโยชนของ
การบอกเวลา
ทรงออนนอมถอมพระองคมาก เวลาทีเ่ สด็จเยี่ยมราษฎรทรงโนมพระวรกาย คุกเขา และ
ประทับพับเพียบเขาหาประชาชน
๓.๔ ทําใหงาย
ทรงคิดคน ดัดแปลง ปรับปรุง และแกไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริโดยงาย
ไมยุงยากซับซอน
ทรงโปรดที่จะทําสิง่ ยากใหกลายเปนงาย ทําสิ่งที่สลับซับซอนใหเขาใจงาย
๓.๕ พิจารณาตามลําดับ
ทรงเริ่มตนจากสิง่ ที่จําเปนที่สุดของประชาชนกอน ไดแกสาธารณสุขพื้นฐาน ตอไปจึงเปนเรื่อง
สาธารณูปโภค และสิ่งจําเปนสําหรับประกอบอาชีพ (๑. จัดการดิน ๒. จัดการน้ํา ๓. เกษตรแปรรูป ๔.
พลังงานทางเลือก ๕. สิ่งแวดลอม ๖. ปาไม)

๒๐
การพัฒนาประเทศตองสรางจากพื้นฐาน คือ ระดับพอกิน พอใช ของประชาชนสวนใหญกอน
แลวจึงคอยสรางเศรษฐกิจขั้นสูงโดยลําดับตอไปในระดับกินดี-อยูดี
๓.๖ บริการที่จุดเดียว
ทรงให “ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ทั้ง ๖ แหง เปนตนแบบของ “การ
ใหบริการที่จุดเดียว” เพื่อประโยชนตอประชาชนที่จะมาใชบริการ จะไดประหยัดเวลาและคาใชจาย โดยมี
หนวยงานราชการตาง ๆ มารวมดําเนินการและใหบริการประชาชน ณ ที่แหงเดียว
“...เปนสองดาน ก็หมายถึงวา ที่สําคัญปลายทางคือ ประชาชนจะไดรับประโยชน และตนทาง
ของเจาหนาทีจ่ ะใหประโยชน”
๓.๗ แกปญหาทีจ่ ุดเล็ก
ทรงมองปญหาในภาพรวมกอนเสมอ แตการแกปญ
 หาจะเริม่ จากจุดเล็ก ๆ คือ การแกไขปญหา
เฉพาะหนาที่คนมักจะมองขาม
“...ถาปวดหัวคิดอะไรไมออก...ตองแกไขการปวดหัวนี้กอ น... เพื่อใหอยูในสภาพที่คิดได...”
๓.๘ กาแฟตนเดียว : กาวแรกที่กลากาว
เปนตัวอยางหนึง่ ของการพัฒนาชาวเขา คือ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห ัวเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรไรกาแฟที่ชาวกะเหรีย่ งปลูกไวบริเวณพื้นที่บานอังกานอย ดอยอินทนนท
จังหวัดเชียงใหม โดยที่ไรแหงนั้นมีตนกาแฟเพียงตนเดียว มีพระราชกระแสกับขาราชบริพารที่อยูในขบวน
เสด็จฯ ที่ไมเขาใจวัตถุประสงคในการเสด็จฯ ขามเขาสูงมาเพื่อการนี้ดวยพระสุรเสียงที่เปยมไปดวยพระเมตตา
วา “...แตกอนเขาปลูกฝน เราไปพูดจาชี้แจงชักชวนใหเขาลองปลูกกาแฟแทน กะเหรี่ยงไมเคยปลูกกาแฟมา
กอน ยังดีที่กาแฟไมตายเสียหมด แตยังเหลืออยูหนึง่ ตนนั้น ตองถือวาเปนความกาวหนาสําหรับกะเหรี่ยง...”
จึงตองเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรจะไดแนะนําเขาตอไปวาทําอยางไรกาแฟจึงจะเหลืออยูมากกวาหนึ่งตน ปรากฏ
วาปตอมาราษฎรชาวกะเหรี่ยงดอยอินทนนทขายกาแฟไดเปนเงินตอไรตอปสูงกวาทีเ่ คยขายฝนได
ความลมเหลวนํามาสูความสําเร็จ เราเปนหัวหนางาน บางครั้งลูกนองรับงานแลวผิดพลาด แต
ยังมีผลสําเร็จอยูบ าง ควรจะใหกําลังใจ เหมือนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวที่ใหกําลังใจและใหโอกาสแกชาว
กะเหรี่ยง
๓.๙ ขาดทุนคือกําไร
“...ขาดทุนคือกําไร our loss is our gain... การเสียคือการได ประเทศก็จะกาวหนา และการที่
คนจะอยูดีมสี ุขนั้น เปนการนับที่เปนมูลคาเงินไมได...”
หลักการคือ “การให” และ “การเสียสละ” เปนการกระทําอันมีผลเปนกําไรคือ ความอยูดีมสี ุข
ของราษฎร
๓.๑๐ ความเพียร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงริเริ่มทําโครงการตาง ๆ ในระยะแรกที่ไมมีความพรอมมาก
นัก และทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองคทงั้ สิ้น แตพระองคก็มิไดทอพระราชหฤทัย มุงมั่นพัฒนาโครงการ
ตาง ๆ เพื่อใหราษฎรบังเกิดความรมเย็นเปนสุขในที่สุด
๓.๑๑ อดทน-มุงมั่น
ใหรูจักการอดทน ทําจนเปนนิสัย ไมวาสิง่ ดี ๆ ที่เขามา ทุกขที่เขามา สุขทีเ่ ขามา เราก็รบั ดวย
ใจสงบ ไมตื่นเตนหรือกังวลกับสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นกับตัวเรา เหมือนดังคําวา “ธรรมะ” ซึ่งนั่นก็คือ ธรรมชาติ ธรรมดา
นอกจากนี้ หากเกิดปญหา เราก็ทําจิตใจใหรูสึกทาทายกับปญหานั้น เห็นปญหาแลวกระโดดเขาใสเปนการทา
ทายสติปญ
 ญา อยากลัวปญหาแตละลายปญหา ทําเรื่องยากใหเปนเรือ่ งงาย
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๓.๑๒ ความตั้งใจจริงและมีความเพียร
ทํางานตองมีความตั้งใจ อยาทํางานไปวัน ๆ ตั้งใจทํางานอยางมีแรง มีกําลังใจ และตอง
ขยันหมั่นเพียร งานบางอยางยาก แตก็ตองฟนฝาไปใหได ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวไดพระราชทาน
ขอคิดเกี่ยวกับความเพียรในพระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” ความตอนหนึ่งวา “...คนเราทําอะไรตองมี
ความเพียร แมไมเห็นฝง ก็ตองวายน้ําและมีคําตอบอยูวามีประโยชนอยางไร เพราะถาหากไมเพียรที่จะวายน้ํา
เปนเวลา ๗ วัน ๗ คืน ก็จะไมพบเทวดา คนอื่นไมมีความเพียรที่จะวายน้ํา ก็จมเปนอาหารของปลา ของเตา
เพราะฉะนั้น ความเพียรแมจะไมทราบวาจะถึงฝง เมื่อไหร ก็ตองเพียรวายน้ําตอไป...”
๓.๑๓ ทํางานอยางมีความสุข
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงพระเกษมสําราญและทรงมีความสุขทุกครัง้ ที่ทรงชวยเหลือ
ประชาชน
“ทํางานกับฉัน ฉันไมมีอะไรจะใหนอกจากการมีความสุขรวมกัน ในการทําประโยชนใหกับ
ผูอื่น...”
ศาสตราจารยแสวง บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรมไดสรุปวา ศาสตราจารย
เกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี มาชวยบรรยายเปดโลกทัศนใหเราทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ของโลก เพราะวัน ๆ เราทํางานจะไมทราบภาพรวมใหญของการเปลี่ยนแปลงในโลก เราจะไดเตรียมความ
พรอม และหลักในการทํางานอยางหนึ่ง คือ ตองไมประมาท และนําเขามาสูเ รื่องคุณธรรม เราทํางานอยางไร
ใหมีความสุข คุณธรรมทีเ่ ราไดรบั และขอทราบคุณธรรมประจําตระกูลของศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย
เกษมฯ เพื่อใหคนรุนหลังไดมองภาพชัดขึ้น ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
เลาพรอมทั้งใหขอคิด ดังนี้ “เกิดในครอบครัวที่ยากจนมาก ไมมีบา นอยู อาศัยอยูที่คอกหมูโดยทําความ
สะอาดและใชไมกั้นเพื่ออยูอาศัย เราพยายามปลูกฝงในพี่นอ งวาความจนไมใชสิ่งที่นาอาย ถาขี้โกงนาอาย
พอสอนเสมอวาขอใหซื่อสัตยสุจริต แมวาจะไมไดประโยชนอะไรหรือเสียประโยชนอะไรก็ตาม (ซื่อสัตยสจุ ริต
ภูมิใจกวามีเงิน จนก็ไมเปนไร) แมเปนตัวอยางของความอดทนและทํางานหนัก มีความภูมิใจเมื่อทํางานเสร็จ
ชิ้นหนึ่ง ผมอานคําพอสอนของในหลวง สอนเด็ก ๓ ขอ คือ ๑. สอนความดี ๒. สอนความรู ๓. สอนใหทํางาน
เปน ทั้งหมดตรงกับที่แมสอน แตแมไมเคยเขาหองเรียน พยายามอานหนังสือเอง จนกระทั่งอานหนังสือจีน
ได พอก็ไมไดเรียนหนังสือ โชคดีที่ไปอยูในอําเภอที่ทุกบานถือวาการศึกษาสําคัญทีส่ ุด แมสอนวา ถาเราเรียน
หนังสือดี พอแมดีใจ ชาวบานจะชมเรา แมไมไดประโยชนจากเรา แตถาเราไปเลนการพนันแลวเสีย ชาวบาน
จะดาโดยไมไดเอาเงินเขาไปเลน และแมสอนอีกวา ไปอยูทไี่ หนก็ตาม ตองรักเพือ่ นบานรอบบาน”
ศาสตราจารยแสวงฯ ถามศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษมฯ วา หลังจากเรียนจบแลวมา
ทํางาน นอกจากมีคําสอนดี ๆ แลว มีแบบอยางในการยึดถืออยางไร ในที่ทํางานก็มีอทิ ธิพล ซึง่ มีทงั้ ดีและไมดี
นองๆ รุนตอมาจะลําบากมาก สิ่งไมดมี ากกวาสิง่ ดี จะกาวพนไดอยางไร
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษมฯ ตอบวา สมัยใหมเปนยุควัตถุนิยม บริโภคนิยม ทานพุทธทาส
ภิกขุ มีปณิธานวา ๑. จะนับถือศาสนาใดก็ตาม ขอใหศึกษาศาสนธรรมของตนเองใหถองแทและปฏิบัติใหได
๒. ขอใหมีเวลาศึกษาศาสนาอื่นบาง ๓. ขอใหพวกเราตอสูกบั วัตถุนิยม เราะทานเชื่อวาลัทธิวัตถุนิยมจะทําลาย
โลกนี้
ในศาสนาพุทธ แบงความสุขออกเปน ๒ ประเภท
๑) ความสุขที่ตองอาศัยวัตถุ (วัตถุนิยม-อามิส) ผัสสะทั้ง ๖ ตองอาศัยอามิสเขา
ไปบําเรอเขาสมองแลวปลอยเอนดอรฟนออกมา เปนความสุขแบบเสพติด
เชน มีนาฬิกาหลายเรือน มีรองเทาหลายคู

๒๒
๒) ความสุขที่ไมตองอาศัยวัตถุ (นิรามิสสุข) ไมตองอาศัยวัตถุมาบําเรอผัสสะ ๖
แตเปนความสุขทีเ่ กิดจากการพัฒนาใจ ในหลวงรับสั่งตอนทายวา เปน
ความสุขที่ไดชวยคนอื่นหรือทําประโยชนใหแกคนอื่น
ประสบการณการทํางาน ไดแก ทํางานโครงการหลวง ป ๒๕๒๙ รักษาชาวเขา ตั้งหนวยแพทย
เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลหัวเฉียว โครงการพระดาบสสัญจร โครงการ พอ.สว.
ขอคิดตอนทาย ถาในสังคมใดก็ตาม เราสามารถทําใหสมาชิกในสังคมเปนผูให ทุกคนจะไดรบั แตถา
สังคมใดแกงแยงกันจะเอา ทุกคนจะเสีย จะเหลือคนที่ไดคอื คนที่มีอํานาจสูงสุด ระดับลางจะไมไดอะไรเลย
อยากเห็นสังคมไทยเปนผูให.

