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 งานวิจยันี้มีความมุงหมายของการวิจยัเพื่อพัฒนาตวับงชี้การจัดการศึกษาตามแนว

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี มวีิธีดําเนินการวิจัย 2 ระยะ  

 ระยะที่ 1 เปนการดําเนินงานในเชิงคุณภาพ มีการดําเนินการ 1 ตอน ตอนที่ 1 การสราง  

ตัวบงชี้ แบงการดําเนินงานเปน ข้ันที่ 1 ศึกษาขอมูล เกี่ยวกับการดําเนินงานในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และเอกสารที่เปนพระราโชวาท ปาฐกถา พระราช

ดํารัส  และโครงการตามพระราชดําริ ข้ันที่ 2 กําหนดกรอบการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาตาม

แนวพระราชดําริได 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานคุณลักษณะของ

ครู ดานคุณลักษณะของผูเรียน และดานการบริหารจัดการ ข้ันที่ 3 สังเคราะหเอกสารที่คัดเลือกมา

ไดแก พระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส  จํานวน 60 องค และโครงการตามพระราชดําริ  จํานวน 8 

โครงการ ข้ันที่ 4 สรางตัวบงชี้ โดยการนําประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหตามกรอบการพัฒนาตัวบงชี้ 

มาสรางเปนตัวบงชี้ ได 5 องคประกอบหลัก 14 องคประกอบยอยและ 76 ตัวบงชี้  

 ระยะที่ 2 ใชวิธีดําเนินงานในเชิงปริมาณ แบงการดําเนินงานเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 2 การ

ตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้ โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 คนเพื่อประเมินความตรง ความชัดเจน และความ

เปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ ดวยการวิเคราะหหาคาความสอดคลอง โดยจะคัดเลือกตัวบงชี้ที่มีคา

ดัชนีตั้งแต 0.5 ข้ึนไป พบวาตัวบงชี้ทุกตัวบงชี้ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ ตอนที่ 3 

การศึกษาระดับของผลการปฏิบัติ พบวาแตละตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 และกองกํากับการตํารวจตระเวน

ชายแดนที่ 14 สามารถปฏิบัติไดในระดับมาก (3.50 – 4.49) ทุกตัวบงชี้ 

 ผลการวิจัยพบวา ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก 14 องคประกอบยอย และ 76 

ตัวบงชี้  ไดแก 1) องคประกอบดานหลักสูตร ไดแกมีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสภาพ 

ภูมิ – สังคม ของทองถิ่น จํานวน 7 ตัวบงชี้  2) องคประกอบดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ไดแก จัด

กิจกรรมการเรียนรูบูรณาการสอดคลองกับสภาพจริง จํานวน 3 ตัวบงชี้ พัฒนาทักษะผูเรียน จํานวน 



  

6 ตัวบงชี้  ใชสื่อและแหลงเรียนรู จํานวน  4 ตัวบงชี้  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต จํานวน 4     

ตัวบงชี้ 3) องคประกอบดานคุณลักษณะของครู ไดแก เปนผูมีความรู  จํานวน 6 ตัวบงชี้ เปนตัวแบบ

คุณธรรมจริยธรรม  จํานวน 12 ตัวบงชี้  4) องคประกอบดานคุณลักษณะของผูเรียน ไดแก มีความ

สุขภาพอนามัยสมบูรณ จํานวน 3 ตัวบงชี้  มีความรู  จํานวน 6 ตัวบงชี้  มีคุณธรรม   จํานวน  3     

ตัวบงชี้  และมีทักษะในการดํารงชีวิต จํานวน 6 ตัวบงชี้ 5) องคประกอบดานการบริหารจัดการ ไดแก 

การมีสวนรวม จํานวน 6 ตัวบงชี้  การพึ่งตนเอง จํานวน   6 ตัวบงชี้  และการติดตามประเมินผล 

จํานวน 4 ตัวบงชี้ 
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 The objective of this research was to develop educational indicators for the royal 

highnees Princess Maha Chakri Sirindhorn.  Three stages of research were conducted as 

follows:  

 In the first stage, Development of Educational Indicators were defined into fours 

phases. Firstly, Royal Address of Her Royal Highness and The Projects initiated by Her 

Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn  were reviewed. Secondly, The education 

initiated by Her Royal Highness  were collected  at  five factors; Curriculum ,  Instruction, 

Instructor  qualities, Learner qualities, and Administration. Thirdly, Royal Address of Her 

Royal Highness and The Projects initiated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn  were synthesized. Lastly, Educational Indicators were developed ; 5  factors  

14 sub-factors and 76 indicators.  

 In the two stage, the quality of educational indicators was investigated. It was 

found that the  3 Experts,   opinions agreed that educational indicators in all factors was 

enough accurate and  possible to be in action.  

 In the last stage, the level of activity investigation in the Border Patrol Police 

school  area  13 , 14 . It was found that all of education indicators were highly in action.  

 The research result has shown that educational indicators initiated by Her Royal 

Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn were comprised of 5 factors 14 sub-factors  

and 76 indicators. They were divided into 1) Curriculum consisting of 1 sub-factor: 7 

indicators. 2) Instruction consisting of 4 sub-factors; 3 indicators of Integrated Learning, 6 

indicators of learner development, 4 indicators of educational media, 4 indicators of 

lifelong learning promotion. 3) Instructor qualities consisting of 2 sub-factors: 6 indicators 

of expert, 12 indicators of moral. 4) Learner qualities consisting of 4 sub-factors: 3 healthy 

indicators, 5 indicators of learner person, 3 indicators of moral, 6 indicators of life-skill.     



  

5) Administration consisting of 3 sub-factors:  6 indicators of cooperation, 6 indicators of 

self-sufficiency, 4 indicators of evaluation.  
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ประกาศคุณูปการ 
  

  ในการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดรับความเมตตาจากอาจารยหลายๆ ทาน ซึ่งผูวิจัย

ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ  โอกาสนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูชวยศาสตราจารย ดอกเตอร องอาจ 

นัยพัฒน รองศาสตราจารย ดอกเตอร วิชัยวงษใหญ และทานอาจารย ดอกเตอร อรสุดา เจริญรัถ ที่ได

ใหความเมตตาใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางและเอื้ออํานวยในทุกๆ ดาน แกผูวิจัยเปนอยางสูงตั้งแต

เร่ิมตนของการทําวิจัย  

  ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดอกเตอร พิสิษฐ วรอุไร  รองศาสตราจารย ดอกเตอร 

กรรณิการ สัจกุล และดอกเตอร จักรกฤษณ ทองทับ    ที่ไดเมตตาชวยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพของ

ตัวบงชี้   อาจารย ดอกเตอร มนัส บุญประกอบ  อาจารย ดอกเตอร ราชันย บุญธิมา และอาจารย 

ดอกเตอร อุไร จักตรีมงคล  ไดประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม และคณะครูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่ใหความชวยเหลือในการทดลองเครื่องมือการวิจัยใน

คร้ังนี้  

  ขอขอบพระคุณทานผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  ผูกํากับการตํารวจตระเวน

ชายแดนที่ 13 ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14  ที่อนุญาตใหผูวิจัยไดใชกลุมเปาหมายเพื่อการ

วิจัยครั้งนี้ คณะครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 

และกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14  ที่สละเวลาใหขอมูลทั้งทางตรงและทางออมซึ่งเปน

ประโยชนตอการวิจัยอยางมาก   

  คุณประโยชนแหงการวิจัยในครั้งนี้ ขอบูชาพระคุณ บิดา มารดา และครูบาอาจารยทุกทาน

ที่ไดประสาทวิชาการและประสบการณใหกับผูวิจัย ซึ่งเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมาตลอด และที่สําคัญที่สุด

ของการวิจัยครั้งนี้คือ ถือวาเปนพระมหากรุณาธิคุณแกผูวิจัยอยางหาที่สุดมิได ที่ไดนําพระราโชวาท 

พระราชดํารัส ปาฐกถา และโครงการตามพระราชดําริมาสังเคราะหเพื่อการวิจัย  

           

         ไพรัช  มณีโชติ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
        การจัดการศึกษาของไทยในปจจุบันมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เปนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเปนเข็มทิศนําทางใน

การพัฒนาสังคมไทย  ซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกลาวถึงความมุงหมายของการจัดการศึกษาไวใน

มาตรา 6 วา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ 

สติปญญา  ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข  และไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูไวในมาตรา 7 วาตองปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม

สิทธิ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภูมิใจใน

ความเปนไทย  รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมของชาติและสิ่งแวดลอม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รูจักพึ่งตนเอง  มี

ความริเร่ิมสรางสรรค  ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  สําหรับหลักการจัดการศึกษาไดกลาวไว

ในมาตรา 8 วาใหยึดหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การ

พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงเรื่องสิทธิและ

โอกาสทางการศึกษาไวในมาตราที่ 10 วรรคหนึ่ง วาการจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและ

โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมี

คุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 6) และถือวาประเด็นนี้เปนประเดน็สาํคญั

ยิ่งที่ไดบัญญัติไวอยางสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในมาตรา 

43 วรรคหนึ่ง วา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐ

จะตองไดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย (สํานักนายกรัฐมนตรี. 2541: 10) 

การใหความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาสในปจจุบันสามารถทําได

หลายวิธีการ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการไดใหความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา โดยการ

กระจายโอกาสทางการศึกษาใหเทาเทียมกันทั้งในระบบและนอกระบบอยางตอเนื่อง กลาวคือ สงเสริม

การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนดวยการสนับสนุนคาใชจายดานการศึกษาแกเด็กกอนเกณฑและเดก็

ในวัยเรียนโดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส นอกจากนี้ยังไดมีการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสงเสริม

ชุมชนและภาคเอกชนใหเขามามีบทบาทจัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ. 2547 : 32) ซึ่งการใหโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษานั้นเปนการทําให
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เกิดการเลื่อนชั้นทางสังคม เนื่องจากผูที่มีการศึกษาดี มีคนชี้แนะใหเกิดโอกาสที่ดี ยอมมีโอกาส

กาวหนาเติบโตได (ชลรส  นงคภา. 2546 : 30) ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กลาวไดวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยตองใชการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการ

พัฒนาคน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนแบบอยางไดอยางดียิ่งในการ

ใชการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยผูดอยโอกาสในถิ่น

ทุรกันดารมาอยางยาวนาน ต้ังแตเมื่อคร้ังพระองคยังทรงพระเยาวไดมีโอกาสติดตามพระบาทสมเด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่น

ทุรกันดาร (สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 2546 : 44; 

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน. 2539 : 8) ดังที่หลักฐานปรากฏในพระราโชวาท พระราชดํารัส 

ปาฐกถา โครงการตามพระราชดําริ พระราชนิพนธ ตลอดถึงพระราชกรณียกิจที่ลวนแสดงใหเห็นถึง

แนวปฏิบัติในการเรียนรูเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรู  

คุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข  ซึ่งพระองคทรงมีพระราช

ปณิธานที่จะพัฒนาใหพสกนิกรของพระองคทั้งประเทศในทองถิ่นทุรกันดารเหลานัน้มคีวามกาวหนาใน

ชีวิตเทาเทียมกับคนในเมือง ทรงเริ่มที่การแกปญหาดานการขาดแคลนอาหารเปนอันดับแรก ดวยทรง

เล็งเห็นวาถาสุขภาพทางกายยังไมพรอม การพัฒนาทางดานอื่นก็อาจจะไรผล เมื่อเยาวชนเหลานี้

สุขภาพสมบูรณดีแลวจากนั้นก็ใหไดรับการศึกษาเปนลําดับตอไป เพราะสิ่งเหลานี้เปนปจจัยพื้นฐานที่

จะทําใหนักเรียนในถิ่นทุรกันดารซึ่งเปนผูดอยโอกาสไดพัฒนา (อุดม เดชมณี. 2549 : สัมภาษณ)  

พระมหากรุณาธิคุณที่มีตอการศึกษาไทยนั้นมีอยางมากมายหลายดานหลายระดับทั้งใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาพิเศษ ซึ่งพระองคมี

ความมุงมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในลักษณะที่เปนองครวมใหสามารถมีชีวิตอยูไดอยางปกติ

สุข ดังในพระราชดํารัสในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปในการอบรมครูโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวัน ณ กองบังคับการ กองรอยที่ 5 ตํารวจตระเวนชายแดน ตําบลสุไหงปาดี จังหวัด

นราธิวาส วันเสารที่ 26 กันยายน 2524 ตอนหนึ่งวา “…อยากใหไดรับความรูทางดานวชิาการ ทางดาน

หนังสือดีข้ึน ทั้งใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง เมื่อมีสุขภาพรางกายแข็งแรงก็มีความสามารถใน

การศึกษาสูงขึ้น หรือวามีความสามารถมีแรงที่จะประกอบอาชีพไดดียิ่งขึ้น...”(คณะกรรมการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติ.  2534ก : 166) เมื่อไดศึกษารายละเอียดในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวของกับการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชนแลว สามารถ

จําแนกไดเปน 3 ดานคือ 1) ดานการพัฒนาสุขภาพอนามัย ดังที่ไดกลาวแลววาพระองคมีความ

ปรารถนาที่จะใหเด็กและเยาวชนมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและการ

ประกอบอาชีพ ดังนั้นพระองคจึงโปรดเกลาฯ ใหมีการดําเนินโครงการตางๆ ข้ึนในโรงเรียนตํารวจ
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ตระเวนชายแดนเพื่อแกปญหาภาวะทุโภชนาการของเด็กและเยาวชน ไดแกโครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และโครงการสงเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแมและ

เด็กในถิ่นทุรกันดาร  2) ดานการพัฒนาการเรียนรู  เมื่อพระองคไดดําเนินการพัฒนาสุขภาพอนามัยมา

ระยะหนึ่งแลวจึงไดมีแนวพระราชดําริวา “….ในการดําเนินชีวิตของคนเรานั้นมีอยูหลายๆ ดานดวยกัน 

ทั้งในดานการทํามาหากิน ในดานสุขภาพอนามัย และการศึกษา ...การสงเสริมคุณภาพการศึกษา เปน

การหาทางใหเกิดความเทาเทียมกันในโอกาสที่จะไดรับการศึกษาเพิ่มข้ึน ในเมื่อบุคคลที่เคยอยูใน

สภาพแรนแคนและยากจนสามารถพัฒนาตนเองขึ้นไดนั้น ก็จะมีสวนทําใหประเทศมีความมั่นคงและ

พัฒนาขึ้นตอไป...” (คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ.2534ข : 136) ดังนั้นจึงใหดําเนินโครงการ

ตางๆ ที่สามารถสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีโอกาสไดรับ

การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ไดแก โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา และโครงการนักเรียนในพระราชา

นุเคราะห  3) ดานการพัฒนาความเปนอยู สําหรับผูที่ไมมีโอกาสเขารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นอาจจะ

ดวยฐานะทางครอบครัวที่ไมเอื้ออํานวย รวมทั้งผูที่ไมมีสัญชาติ ก็มีพระราชประสงคใหไดรับความรู

ทางดานการประกอบอาชีพ โดยใหมีโครงการฝกอาชีพ และโครงการสงเสริมสหกรณ เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนมีความรูความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข ดังในพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา  

 
…สวนนักเรียนอีกสวนหนึ่งนั้น เราที่ทํางานอยูก็คงจะรูจักเด็กและเห็นไดชัดๆ วาบุคคลหรือ

เด็กเหลานี้จะเปนดวยสติปญญาและการเตรียมพรอมตั้งแตเล็กมาก็ตาม ฐานะทางเศรษฐกิจหรือวาฐานะ

ทางการเมืองและสังคมไมเปดโอกาสแนๆ ใหเขาไดไปศึกษาในระดับมัธยมหรืออยางนอยในชวงนี้ไมทัน

การณ ก็อยากจะใหอะไรกับเขาเปนสวนเพิ่มเติมขึ้นมา แมอาจจะเล็กนอย แตก็ดีที่สุดเทาที่จะทําไดก็คือ

เรื่องของการฝกฝนใหกระทําอาชีพได...ก็มีความตั้งใจวาบางคนหรืออาจจะเปนคนสวนมากทีเดียว ที่ไมมี

โอกาสไมมีความสามารถที่จะเรียนตอในชั้นสูงได ก็จะสามารถใชวิชาที่ไดรับการสอนนี้ไปประกอบอาชีพ 

เปนสวนหนึ่งที่จะหาเลี้ยงครอบครัวได...(สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี. 2547 : 6 – 7)  

 

นอกจากพระราชกรณียกิจของพระองคที่ยังประโยชนอยางใหญหลวงตอการศึกษา

ภายในประเทศแลว พระองคทานยังไดเมตตาเผื่อแผการพัฒนาดานการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาสไปยัง

ประเทศเพื่อนบานดวย เชน พระองคทรงรับโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกําพราหลัก67 ของประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวไวในพระบรมราชูปถัมภ  และพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ใหแก

ประชาชนชาวกําปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา  (จารึก รัตนบูรณ. 2549 : 11;  คณะกรรมการโครงการ

โรงเรียนพระราชทานในราชอาณาจักรกัมพูชา.2548; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548: 73 - 82)  
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 จากพระราชกรณียกิจที่ทรงงานในดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกประเทศ
อยางหนัก ทรงอุทิศพระองคอยางตอเนื่องมาเปนเวลาชานาน เพื่อสงเสริมความเปนอยูของเด็กชนกลุม

นอยในถิ่นทุรกันดารที่ดอยโอกาสทางการศึกษาใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญของ

พระองคไดรับการยกยองและเปนที่ยอมรับไปทั่วโลก ดังจะเห็นไดจาก สถาบันทางการศึกษาหลาย

สถาบันและนั กการศึ กษา ในประ เทศได ยกย อ งพระองค ว า เป น  เ จ าฟ านั กกา รศึ กษา 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2534) ดวงประทีปของครู (ชุติมา สัจจานันท. 2542) เจาฟานักพัฒนา 

(โกวิท  วงศสุรวัฒน และคณะ. 2534) ทูลกระหมอมอาจารย (โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา. 

2534) และเทพแหงการศึกษา (เกษม วัฒนชัย. 2546 ) และในตางประเทศไดมีหลายสถานที่ถวายการ

ยกยองพระองคดวยการทูลเกลาฯ ถวายรางวัลตางๆ เพื่อเชิดชูเกียรติแดพระองคเชน บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัลผูนําทางการศึกษาระหวางประเทศ (International 

Education Leadership) ในครั้งการประชุมโตะกลมทางการศึกษา ระหวางประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา 

คร้ังที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 (สุภา ปโกฏิประภา. 2547 : 1) 

โครงการอาหารโลก (World Food Program) ถวายตําแหนงอัครราชทูตพิเศษของโครงการอาหารโลก

ดานอาหารโรงเรียนเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547 (เจาฟานักการพัฒนา. 2550 : 24)   องคการ

ศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNESCO ไดทูลเกลาฯ ถวายตําแหนงทูต

สันถวไมตรีดานการเสริมสรางศักยภาพของเด็ก เยาวชน และชนกลุมนอยดอยการศึกษาและการ

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2548 (วันจันทร บวรพานิช. 2548 : 3)  และประเทศ

อินเดียไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัล อินทิรา คานธี สาขาสันติภาพ การลดอาวุธ และการพัฒนาประจําป 

2547  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 (สํานักราชเลขาธิการ. 2549 : 27)  

จะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอ

การศึกษาในทุกระดับและทุกประเภท แตที่พระองคทรงเนนและใหความสําคัญเปนพิเศษไดแกเดก็และ

เยาวชนผูดอยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ที่การบริการของรัฐเขาไปไมถึงหรือเขาถึงไดยากลําบาก 

ซึ่งมีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนซึ่งกระจายอยูตามชายแดนหางไกลของไทย จํานวนถึง 189 

โรงเรียน ใน 40 จังหวัดที่มีความแตกตางกันทั้งในดานสภาพภูมิศาสตร สภาพทางสังคม และ

วัฒนธรรมเปนฐานในการนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาให

เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย เสียสละ สามัคคี และ

เมตตาผูอ่ืน มีความรูและทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพ ที่เปนรากฐานของการพึ่งตนเองและ

พัฒนาทองถิ่นไดนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีโอกาสไดรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นตาม

ศักยภาพของตนเองเปนคนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี. 2547 : 13,26; กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน. 2548) เพื่อใหการ
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ดําเนินงานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะที่เปนไปตามเปาหมายที่วางไว จงึจาํเปนตอง

มีกรอบแนวทางหรือตัวบงชี้ที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและเปนไปในทาง

เดียวกันอยางเปนเอกภาพ จากศึกษาในการดําเนินงานที่ผานมาพบวายังไมมีการสรางหรือพัฒนาตัว

บงชี้ที่เปนแกนกลางเพื่อใหผูปฏิบัติที่นําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารีไปใชในการจัดการศึกษา ไดปฏิบัติที่เปนไปในทิศทางเดียวกันอยางถูกตอง ครบถวน ตาม

แนวพระราชดําริ และหลักการทรงงานของพระองคอยางแทจริงทุกประการ 

ในฐานะที่เปนผูมีสวนในดานการบริหารจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และไดมี

โอกาสปฏิสัมพันธทางดานการศึกษากับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ จึงมีความสนใจที่จะ

พัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับไดนําไปใชเปนกรอบหรือแนวทางในการดําเนินการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นและมีคุณลักษณะเปนไปตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอยางแทจริง 

 

คําถามการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดต้ังคําถามการทําวิจัยไวดังนี ้

  การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี มีองคประกอบดานใดบาง และแตละองคประกอบนั้นมีตัวบงชี้อะไรบาง 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
  เพื่อพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี โดยใชวิธีการสังเคราะหจากพระราโชวาท  ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการ

ตามพระราชดําริ  

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการสังเคราะหพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส  และโครงการตาม

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหาองคความรูที่ไดจากขอสรุป

อยางเปนระบบและครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผลของการวิจัยนี้สามารถนําไปใชประโยชนไดดังนี้ 
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 1. เปนแนวทางใหผูที่เกีย่วของในการกําหนดนโยบาย ใชในการกําหนดเปนแนวทางการจัด

การศึกษาและติดตามประเมนิผลสถานศึกษาที่ไดดําเนนิการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายตอไป 

 2. เปนแนวทางใหกับผูบริหารและครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ไดนําไปใชในการจัด

การศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 3. เปนแนวทางใหกับผูปกครอง ชุมชน หนวยงานราชการ องคกรเอกชน ตลอดจนคณะ

บุคคลตางๆ ในการใหการสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนให

สามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้เปนการวิจยัเพื่อพัฒนาตวับงชีก้ารจัดการศึกษาตามแนวพระราชดาํริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ไดดําเนนิในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน   มี

ขอบเขตของการวิจัยดงันี ้

 1. เนื่องจากการวิจัยนี้ผูวิจัยตองการสังเคราะหพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส  และ

โครงการพระราชดําริ ซึ่งจะตองใชวิธีการสังเคราะห ตีความ เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกันในแตละเรื่อง

อยางเปนระบบ และใหครอบคลุมเนื้อหาอยางรอบดาน ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีวิทยาการวิจัยที่

เรียกวา การวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน (Meta – Ethnography Research) ตามแนวคิดของ Noblit 

และ Hare (1988) ซึ่งเปนวิธีวิทยาการวิจัยที่มีวิธีการสังเคราะห ตีความ เปรียบเทียบและเชื่อมโยง

ระหวางงานที่นํามาสังเคราะหกันอยางเปนระบบ และสามารถสังเคราะหเนื้อหาไดอยางครอบคลุม มา

ประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินการสังเคราะหเพื่อพัฒนาเปนตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนว

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

2. ขอมูลที่ใชในการสังเคราะหไดจากแหลงตางๆ ดังนี้ 

      2.1 พระราโชวาท ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และการศึกษาทีพ่ระราชทานใน

วโรกาสตางๆ ต้ังแต พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2550 จํานวน 21 องค  

      2.2 ปาฐกถา ที่เกีย่วกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนและการศึกษา ต้ังแตป พ.ศ. 2530 ถึง 

พ.ศ. 2550 จํานวน 5 องค 

      2.3 พระราชดํารัสที่เกีย่วกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนและการศึกษาตั้งแต พ.ศ. 2524 

ถึง พ.ศ. 2550  จํานวน 34 องค  
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      2.4 โครงการตามพระราชดําริ ที่อยูในแผนพัฒนาเดก็และเยาวชนในถิ่นทุรกนัดารตาม

แนวพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่ดําเนนิมาตัง้แต พ.ศ. 2523 ถึง 

พ.ศ. 2550 จํานวน 8 โครงการ  

 3. การวิจัยในครั้งนี้ตองการสังเคราะหวา ในการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดาํริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น มีองคประกอบดานใดบาง และแตละองคประกอบมี 

ตัวบงชี้อะไรบาง 

 4. การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ไดพัฒนาข้ึนในครั้งนี้ ตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความ

เชี่ยวชาญในดานการจัดการศึกษาและดําเนินโครงการตามพระราชดําริโดยเฉพาะ ไดแก ผูที่ถวายงาน

ดานการศึกษา ผูที่ปฏิบัติงานในกองงานสวนพระองค และที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดาํริในสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 5. การศึกษาระดับการปฏิบัติตามตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใชกลุมเปาหมายคือครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 คายพระพุทธยอดฟา  และสังกัดกองกํากับการ

ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 คายพระมงกุฎเกลา   

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 การวิจยัในครัง้นี้มีคําศัพทบางคําที่มีความหมายเฉพาะทีจ่ะตองมีความเขาใจที่ตรงกันดังนัน้

ผูวิจัยไดนาํมาใชจึงขอเสนอความหมายของคําศัพทเหลานัน้ไวดังนี้  
 การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  หมายถึง  การนําพระราชดําริที่เกี่ยวของกับดานการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในถิ่นทุรกันดาร ที่ปรากฏในพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และในโครงการตามพระราชดําริ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปใชเปนแนวในการจัดการศึกษา 
 ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  หมายถึง ขอมูลหรือส่ิงที่แสดงออกถึงองคประกอบตางๆ ในการจัดการศึกษา

เพื่อใหบรรลุตามบทบาทในการจัดการศึกษาตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี  

 องคประกอบหลัก  หมายถึง กลุมของประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมาที่มี

ความหมายเหมือนกันหรืออยูในกลุมเดียวกันที่จัดมาไวรวมกัน ซึ่งไดจากการสังเคราะหพระ
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ราโชวาท พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ที่เกี่ยวของกับดานการศึกษา  

 องคประกอบยอย  หมายถึง  กลุมของประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมาที่มี

ความหมายเหมือนกันหรืออยูในกลุมเดียวกัน ที่แยกยอยมาจากองคประกอบหลัก โดยที่ไดมาจาก

การสังเคราะห พระราโชวาท พระราชดํารัสและโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวของกับดานการศึกษา 

 ครู  หมายถึง  ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน 

 การวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน หมายถึง วิธีวิทยาการวิจัยตามแนวคิดของ โนบลิท

และ แอร (Nonlit  & Hare. (1988)  ที่ผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการสังเคราะหพระ

ราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เปนวิธีการวิจัยที่มีการสังเคราะห ตีความ เปรียบเทียบและเชื่อมโยงงานแตละ

เร่ืองอยางเปนระบบและครอบคลุมเนื้อหา เพื่อใหไดขอคนพบที่เปนประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็น

อุปมาในแตละเรื่องแลวนํามาแปลความ ซึ่งในการแปลความนั้นมีวิธีการแปลความหมายอยู  3 กรณ ี

คือ แปลความเทียบกลับไปกลับมา  ใชในกรณีที่ขอคนพบมีความคลายคลึงกันหรือเหมือนกันหรือ

สอดคลองกันแลวนํามาสังเคราะหเพื่อใหไดขอสรุป  แปลความเชิงหักลาง ใชในกรณีที่ขอคนพบไม

ความสอดคลองกันหรือแตกตางกันเพื่อเปรียบเทียบหาประเด็นที่มีความแตกตาง  และแปลความ

เสนอประเด็นการโตแยงจะใชในกรณีประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมาที่มีทั้งที่สอดคลองและไม

สอดคลองกันเพื่อเสนอเปนขอสรุป จากนั้นนําผลการแปลความมาสังเคราะหเพื่อใหไดขอสรุปที่เปน

ภาพรวมของการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ในการวิจัยครั้งนี้ไดใชการแปลความเทียบกลับไปกลับมาเพียงอยางเดียวเนื่องจากแปลความ

แลวไมพบประเด็นที่มีความหมายขัดแยงกัน 
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บทที่ 2 
               เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การดําเนินงานในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน แนวคิด

เกี่ยวกับการศึกษาของผูดอยโอกาส เพื่อเชื่อมโยงใหเห็นการพัฒนาของการศึกษาของไทยที่ใหโอกาส

ทางการศึกษาแกผูดอยโอกาสและเชื่อมโยงถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีในดานการจัดการศึกษาที่ปรากฏใน พระราโชวาท พระราชดําริ ปาฐกถาและ

โครงการตามพระราชดําริ  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับตัวบงชี้และการพัฒนาตัวบงชี้ เพื่อใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ แนวคิดการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน 

(Meta – Ethnography Research) เพื่อนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการสังเคราะหเอกสารที่เปน

พระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัสและโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ที่เปนขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ

ตามลําดับดังนี้  

 1. การจัดการศึกษาของไทย 

 2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและ

เยาวชน 

  2.1 การดําเนินงานในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

  2.2 โครงการตามพระราชดําริในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  2.3 แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการศึกษาของผูดอยโอกาส 

  2.4 พระราโชวาท ปาฐกถา และพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานในโอกาสตางๆ ที่เกี่ยวของในดานการศึกษา 

  2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงชี ้และงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมานและงานวจิัยที่เกีย่วของ  

 มีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 
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1. การจัดการศึกษาของไทย 
 การพัฒนาการจัดการศึกษาของไทยตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันทั้งในดานหลักการ

จุดมุงหมาย รูปแบบและระบบการศึกษา ในแตละยุคแตละสมัยจะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาให

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในการจัดการศึกษาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนลักษณะ ที่ไม

มีรูปแบบ (Non – Formal Education) จนถึงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปน

ตนมาไดมีการปรับปรุงใหมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น (Formal Education) (สุพัตรา ชุมเกตุ. 2523 : 1) ซึ่งอาจ

กลาวไดวาเปนการเริ่มตนของการศึกษาแบบสมัยใหม เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการศึกษาของไทย

มาจนถึงปจจุบัน ดวยระยะเวลาความเปนมาหรือวิวัฒนาการของการศึกษาไทยที่ยาวนาน ดังนั้นเพื่อ

สะดวกในการนําเสนอและงายตอการทําความเขาใจดังนั้นจึงขอแบงการนําเสนอออกเปน 2 สมัย

รายละเอียดสรุปไดดังนี้ (สํานักงานปลัดกระทรวง. 2530; สุพัตรา ชุมเกต. 2523; สมหมาย  จันทรเรือง. 

2544;  วิไล ต้ังจิตสมคิด. 2544;  ศักดิ์ชัย นิรัญทวี. 2535;  กระทรวงศึกษาธิการ. 2535)  
1.1 การจัดการศึกษาในสมัยกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2441 – 2475)  
การจัดการศึกษาของไทยตั้งแตสมัยโบราณนั้นสวนใหญมีวัดเปนสถานที่ใหความรู     แก

ผูเรียน  จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาที่

จะสงผลถึงการพัฒนาบานเมือง จึงไดมีการปรับปรุงการจัดการศึกษา โปรดเกลาฯ  ใหต้ังโรงเรยีนหลวง

ข้ึนเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2414 ตอมาไดแพรหลายมากขึ้นไดจัดโรงเรียนสําหรับราษฎร ในระยะแรกมี

กรมศึกษาธิการเปนผูดูแลซึ่งตอมาไดเปลี่ยนมาเปนกระทรวงธรรมการ พระองคไดมีพระราชดําริใหมี

การจัดการศึกษาที่เปนรูปแบบขึ้นเพื่อใชเปนแบบแผนสําหรับการจัดการศึกษาของไทยเปนครั้งแรก

เรียกวาโครงการศึกษา พ.ศ. 2441 ที่มีสาระสําคัญคือ แบงการศึกษาออกเปนสองสวน คือสวนใน

กรุงเทพมหานคร มีวัดเปนศูนยกลาง และสวนที่อยูนอกกรุงเทพมหานครเรียกวามณฑลการศึกษาอยู

ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย  โดยมีความมุงหมายของการจัดการศึกษาเพื่อใหประชาชนมี

ความรู ฝกหัดใหคนเขารับราชการ มีการจัดการศึกษาทั้งดานสามัญศึกษาที่แบงออกเปนการศึกษา

ระดับมูลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  ดานการศึกษาพิเศษ เปนจัดการศึกษาวชิา

เฉพาะ เชน การฝกหัดครู กฎหมาย การแพทย การชาง การคา และการเพาะปลูก  ตอมาไดปรับปรุงมา

เปนโครงการศึกษา พ.ศ. 2445 โดยใชแบบแผนการศึกษาของประเทศญี่ปุนมาปรับปรุง คือ แบง

ประเภทการศึกษาออกเปน 2 ประเภทคือ สายสามัญศึกษาและสายวิสามัญ  ใหสายสามัญเรียน

ความรูวิชาสามัญ เชน การอาน การเขียน เลข บัญชี และศีลธรรม  สวนสายวิสามัญเรียนความรูพิเศษ

ดานการประกอบอาชีพ   การจัดระดับการศึกษาแบงออกเปน 3 ระดับ คือระดับประโยคหนึ่ง ประโยค

สอง และประโยคสาม มีการจัดตั้งโรงเรียนราษฎรหรือโรงเรียนเอกชนขึ้นในป พ.ศ. 2444 อยูในความ
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ดูแลของกระทรวงธรรมการเชนกัน  ในป พ.ศ. 2450 ไดเปลี่ยนแปลงโครงการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง โดย

ปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาจากของเดิม คือ สายสามัญศึกษาไดแบงออกเปนแผนกสามัญและแผนก

พิเศษ  โดยที่แผนกสามัญแบงระดับการศึกษาออกเปนระดับมูลศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ

มัธยมศึกษา  แผนกพิเศษแบงออกเปนระดับมูลพิเศษ ระดับประถมพิเศษ และระดับมัธยมพิเศษ  สาย

วิสามัญเปนการจัดการศึกษาตอจากมัธยมสามัญ  หลังจากที่ประกาศใชโครงการศึกษา พ.ศ. 2452 

หลักสูตรมัธยมศึกษาถูกแยกออกเปนมัธยมศึกษาและมัธยมศึกษาพิเศษ สวนของแผนกการศึกษายัง

เปนแผนกสามัญและแผนกวิสามัญเหมือนเดิม   

ตอมาเมื่อมีโครงการศึกษา พ.ศ. 2456  ความมุงหมายของการศึกษาไดขยายไปสูการจัด

การศึกษาเพื่อใหมีความรูในดานวิชาชีพควบคูไปกับการศึกษาวิชาสามัญ และไดมีการเพิ่มระดับชั้น

วิสามัญศึกษาทั้งชั้นตน ชั้นกลาง และชั้นสูง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสนใจการศึกษาวิชาชีพอยางจริงจัง

ในชวงของโครงการศึกษาป พ.ศ. 2458  จนมาถึงป พ.ศ. 2464 ไดเปลี่ยนมาใชโครงการศกึษาฉบบัใหม 

สงเสริมในดานการเรียนวิชาชีพใหเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยไดจัดตั้งกองศึกษากสิกรรม ข้ึนในกรมวิสามัญ 

มีหนาที่จัดการศึกษาแผนกกสิกรรมทั่วประเทศ และที่สําคัญไดประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา 

เพื่อบังคับใหเด็กทุกคนที่มีอายุต้ังแต 7 ป จนถึง 14 ปบริบูรณ เขาเรียนโดยไมเก็บคาเลาเรียน 

 สรุปไดวาการจัดการศึกษาในสมัยกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นวัดกับโรงเรียนหรือ

การศึกษากับการศาสนาอยูคูกันมาตลอด อาจจะเปนผลหนึ่งที่จะทําใหผลผลิตทางการศึกษามีทั้งคน

เกงและคนดีก็อาจเปนไปได หลักสูตรนั้นในระยะแรกเนนใหคนมีความรูเพื่อประกอบอาชีพรับราชการ 

แตในระยะหลังไดปรับเปลี่ยนหลักสูตรมาเนนดานอาชีพมากขึ้นและที่เห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน

โดยเฉพาะในโครงการศึกษาป พ.ศ. 2464 ที่ต้ังกองกสิกรรมขึ้นมารับผิดชอบโดยตรง ในดานโอกาส

ทางการศึกษานั้นตองการใหประชาชนทุกคนไดใหคนรับการศึกษาอยางทั่วถึงโดยประกาศใช

พระราชบัญญัติประถมศึกษาเปนกฎหมายที่บังคับเด็กทุกคนที่มีอายุต้ังแต 7 ปบริบูรณถึงอายุ 14 ป

บริบูรณ ตองเขารับการศึกษาโดยไมตองเสียคาใชจาย มีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหเอกชน

เขามาดําเนินการได   
1.2 การจัดการศึกษาในสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 – 

ปจจุบัน)  การจัดการศึกษาในยุคสมัยนี้นับวาเปนชวงเวลาที่สําคัญของการศึกษาไทยเพราะไดมีการ

เชื่อมโยงหลักการและแนวคิด ที่ตองการใหประชาชนไดรับการศึกษาภาคบังคับมาเปนการจัด

การศึกษาเพื่อการพัฒนาชีวิตและตอบสนองสังคม  ในชวงนี้ไดมีแผนการศึกษาชาติซึ่งเปนแผนแมบท

หรือแผนงานหลัก (Master Plan) ในการจัดการศึกษาของชาติ ถึง  8 ฉบับ  ฉะนั้นจึงขอแบงเหตุการณ

ออกเปน 3 ชวง คือ ชวงแรก ระหวาง พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2503  ชวงที่สอง ระหวาง พ.ศ.2503 – พ.ศ. 

2535 และชวงที่สามระหวาง พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน  ดังนี้ 
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1.2.1 การจัดการศึกษาระหวาง พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2503  ในการจัดการศึกษาในระยะ

นี้ ไดมีการประกาศใชแผนการศึกษาชาติ ถึง 3 ฉบับ ไดแกแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 มีเปาหมาย

ของการจัดการศึกษาคือใหผูที่ไดรับการศึกษาแลวออกไปประกอบอาชีพ มิใชการมุงหวังใหรับราชการ

เพียงอยางเดียว คือใหเรียนวิชาชีพเพื่อประกอบวิชาชีพโดยจัดใหเรียนตั้งแตชั้นประถมปที่ 5 ถึง ประถมป

ที่ 6 มีการจัดการศึกษาทั้งในดานจริยศึกษา พุทธิศึกษา และพลศึกษา ซึ่งแสดงใหเห็นวามิใชจะตองการให

มีความรูเพียงอยางเดียวแตเปนการฝกอบรมใหคนมีความเจริญงอกงามทั้งดานสติปญญา ศีลธรรมและ

สุขภาพ ประเภทการศึกษายังเหมือนเดิมคือ สามัญศึกษา และวิสามัญศึกษา แตไดปรับเปล่ียนอายุเด็ก

ในเกณฑการศึกษาภาคบังคับเปน อายุยางเขาปที่ 8 ถึงยางเขาปที่ 15   ตอมาไดประกาศใชแผนการ

ศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 ที่มีความมุงหวังใหเยาวชนไทยทุกคนไดรับการศึกษา ทั้งสามัญศึกษาและ

อาชีวศึกษา โดยใหพัฒนาทั้งดานปญญาความรู (พุทธิศึกษา)มีศีลธรรมอันดี (จริยศึกษา) และใหมี

รางกายที่สมบูรณ (พลศึกษา) มีนโยบายกระจายอํานาจใหเอกชนจัดการศึกษาไดมากขึ้น ไดแบงระดับ

การศึกษาออกเปน ระดับมูลศึกษา ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เตรียมอุดมศึกษา และ

อุดมศึกษา ในแผนนี้ไดจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลครบทุกตําบล  ในปพ.ศ. 2494ไดมีการปรับปรุง

แผนการศึกษาชาติฉบับใหม โดยมีความมุงหมายเพื่อใหเปนพลเมืองดี รางกายแข็งแรง อนามัย

สมบูรณ มีความรูความสามารถประกอบอาชีพและมีความเปนประชาธิปไตย  ใหจัดการศึกษาครบ

องคส่ี คือ จริยศึกษา พลศึกษา พุทธิศึกษา และหัตถศึกษา มีระดับการศึกษาชั้นอนุบาล ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา เตรียมอุดมศึกษาและอาชีวชั้นสูง อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย ขยายการศึกษาภาค

บังคับออกเปน 7 ป คือระดับประถมศึกษา 4 ป และมัธยมศึกษาตอนตนอีก 3 ป ถือไดวาเปนแผนแรก

ที่มีจัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาผูใหญซึ่งเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูที่ไมมีโอกาสไดรับ

การศึกษาในวัยเรียน นอกจากนี้ยังไดระบุถึงการจัดการศึกษาในระดับอนุบาล และใหเอกชนมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาที่ตํ่ากวาอุดมศึกษา 

กลาวโดยสรุปไดวาการจัดการศึกษาในระยะแรกของการจัดการศึกษาชวงระหวาง พ.ศ. 

2475 ถึง พ.ศ. 2503 นั้นไดเนนการขยายการศึกษาภาคบังคับอยางกวางขวาง ผลิตครูใหเพียงพอ 

ตอมาไดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครบถวนในทุกดานและทุกระดับ  แสดงใหเห็นอยางชัดเจน

วารัฐบาลหรือผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาของไทยมองเห็นสภาพปญหาที่เกิดขึ้นคือยังมีประชาชนอีก

กลุมหนึ่งยังขาดโอกาสในการรับการศึกษาดังนั้นจึงไดมีการดําเนินการทั้งขยายการศึกษาภาคบังคับ

และขยายการจัดตั้งโรงเรียนใหครบทุกตําบล 

1.2.2 การจัดการศึกษาระหวาง พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2535 การจัดการศึกษาของระยะนี้

ใชแผนการศึกษาแหงชาติ  2 ฉบับคือ  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503  ซึ่งเปนแผนแรกที่ใชคําวา

แผนการศึกษาแหงชาติ เปนแผนการศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและ
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บุคคลเปนหลัก   มีการกําหนดอายุใหไดรับการศึกษาอยูในโรงเรียนจนอายุ 15 ปบริบูรณเปนอยางนอย 

แบงระดับการศึกษาออกเปน ระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา 

โดยระดับประถมศึกษาแบงเปนประถมศึกษาตอนตน 4 ป และประถมศึกษาตอนปลาย 3 ป  รวมเปน 

7 ปเหมือนเดิม จัดการศึกษาทั้งดานพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา โดยเฉพาะหัตถ

ศึกษาจะเนนเปนพิเศษ เพื่อพัฒนากําลังคนดานความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีเพื่อใชในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ ไดมีการโอนโรงเรียนที่จัดการศึกษาภาคบังคับจากกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด ระบบการจัดการศึกษาตามแผนในระยะนี้แบงเปน สวนกลาง สวนภูมิภาค 

และสวนทองถิ่น สวนแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520  ไดใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ

นอกระบบอยางเทาเทียมกันเพราะถือวาการศึกษาเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต มุงจัดการ

ศึกษาใหสอดคลองกับความเปนจริงของสังคม มุงใหคนออกไปประกอบอาชีพ มีการจัดการศึกษาทั้ง

สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา โดยปรับระดับการศึกษามาเปน 6 : 3 : 3 คือ ประถมศึกษา 6 ป 

มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป  โดยที่การจัดการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษามุงใหมีความรูความสามารถขั้นพื้นฐาน อานออกเขียนได คิดคํานวณได มีความสามารถ

ประกอบอาชีพตามควรแกวัยและความสามารถ  ในระดับมัธยมศึกษา มุงใหมีความรูทั้งวิชาการและ

วิชาชีพที่เหมาะสมกับวัย ความตองการ ความสนใจและความถนัด ระดับอุดมศึกษามุงใหพัฒนาความ

เจริญงอกงามทางสติปญญาและความคิด ความกาวหนาทางวิชาการ สรางสรรคกําลังคนในระดับ

วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนาประเทศ ทั้งยังพัฒนาใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู

และเขาใจในศิลปวัฒนธรรม สวนการจัดการศึกษานอกระบบ มุงพัฒนาใหคนรูจักแกปญหา ฝกอาชีพ

หรือพัฒนาความรูเฉพาะอยางตามความตองการและความสนใจของแตละคน เปนการจัดการศึกษาที่

ไมจํากัดระยะเวลาหรืออายุของผูเรียน นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงการพัฒนาคนที่จะเปนครูดาน

บุคลิกภาพ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม  และยังไดใหความสําคัญดานการอาชีวศึกษาตั้งแตระดับ

ประถมศึกษาในระบบโรงเรียน  

โดยสรุปแลวการจัดการศึกษาในชวงนี้การศึกษามีการพัฒนาอยางมาก มีการพัฒนา

หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย พ.ศ. 2521 นอกจากนี้ยังไดมีการจัดตั้งกรมตางๆ ข้ึนมาเพื่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

เชน กรมการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครู และสถาบันพัฒนาผูบริหาร โอนการศึกษาประชาบาลจากองคการบริหารสวนจังหวัดไป

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเนน

ทั้งความรู คุณธรรมและจริยธรรม มีการพัฒนาการเรียนอาชีพอยางกวางขวาง ไดเปดโอกาสใหผูที่ไมมี
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โอกาสรับการศึกษาในระบบใหสามารถรับการศึกษานอกระบบไดทั้งดานวิชาชีพและความรูพื้นฐานที่

จําเปนโดยไมจํากัดอายุและเวลาเรียน  

1.2.3 การจัดการศึกษาระหวาง พ.ศ. 2535 ถึงปจจุบัน  การจัดการศึกษาในชวงนี้มีการ

เปลี่ยนแปลงทั้งระบบการศึกษาและหลักสูตร โดยมีแผนการศึกษาแหงชาติ 2 ฉบับ คือ  แผนการ

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในแผนนี้ไดปรับการจัดการศึกษาใหมีความสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยมีหลักการจัดที่เนนความสมดุลระหวางความ

เจริญทางจิตใจกับความเจริญทางวัตถุ การใชทรัพยากรและการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ  ความ

เจริญกาวหนาทางวิทยาการสมัยใหมกับภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น การพึ่งพาอาศัยกับการ

พึ่งตนเอง  พัฒนาคนอยางสมดุลและกลมกลืนทั้ง 4 ดาน คือดานปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม  

ระดับการศึกษาแบงออกเปน ระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดย

ใชระบบการศึกษา เหมือนแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520  คือ ระบบ 6 : 3 : 3 เปนการจัดการศึกษา

อยางตอเนื่องตลอดชีวิตทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบโรงเรียน  และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติมในป พ.ศ. 2545 เปนกฎหมายทางการศึกษาฉบับที่

ใชอยูในปจจุบัน ที่มีเจตนารมณเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข โดยยึดหลักที่วาเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา  บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปที่รัฐจัดให

อยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  ใหโอกาสกับผูดอยโอกาสมีสิทธิและโอกาสไดรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ สวนระบบการศึกษานั้นไดกําหนดไว 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สําหรับแนวการจัดการศึกษาใหยึดหลักผูเรียนสาํคญั

ที่สุด ตองสงเสริมใหพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและตามธรรมชาติของผูเรียน ที่เนนทั้งความรู คุณธรรม 

และกระบวนการเรียนรู  ดานการบริหารไดกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหกับองคกรปกครอง

ทองถิ่น และเอกชน 

สรุปไดวาในการจัดการศึกษาของไทยตั้งแตในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ในระยะเริ่มตน

ของแผนการศึกษาชาติ (โครงการศึกษา) เปาหมายของการจัดการศึกษาจะเปนการผลิตคนเพื่อเขารับ

ราชการ ตอมาไดเปลี่ยนไปเปนการผลิตคนเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและเพื่อประกอบ

อาชีพตามความสนใจ และความตองการ ซึ่งเดิมมีเฉพาะลูกหลานเชื้อพระวงศ ลูกหลานขาราชบริพาร

เทานั้นที่ไดรับการศึกษา ตอมาไดกระจายโอกาสใหกับบุคคลทั่วไป และจากที่อยูเฉพาะแตในเมืองก็

กระจายสูชนบทจึงเปนจุดเริ่มตนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนอยางทั่วถึง โดย

การขยายโอกาสทางการศึกษาและใหความสําคัญกับผูที่อาศัยอยูในถิ่นทุรกันดารมากขึ้น และยงัใหผูที่
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พลาดโอกาสไดมีโอกาสเลือกรับการศึกษาตามที่ตนสนใจและตองการอยางไมจํากัดอายุและเวลาเรียน  

มีการกระจายการจัดการศึกษาใหกับองคกรตางๆ ไดมีสวนรวมการรับผิดชอบในการจัดการศึกษา สวน

ในการบริหารจัดการนั้น ในระยะแรกอยูในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย แบงสวนการจัดเปนเขต

ภายในกรุ ง เทพมหานครและในหัว เมืองตางๆ  ที่ แบ ง เปนมณฑล   ตอมาเมื่ อมีการจัดตั้ ง

กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงธรรมการ)  จึงโอนมาอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ 

(กระทรวงธรรมการ) แมจะมีการถายโอนการจัดการศึกษากลับไปกลับมาระหวางกระทรวงบาง แตใน

ที่สุดก็ไดโอนกลับสูกระทรวงศึกษาธิการดังเดิม และในอนาคตมีแนวโนมที่จะกระจายอํานาจการจัด

การศึกษาไปสูหนวยงานในทองถิ่นมากขึ้น   

 

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการศึกษาเพื่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชน  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกรณียกิจในดานการพัฒนา

เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในดานการศึกษามาอยางตอเนื่องเปนเวลานานอยางทั่วถึง พระองคทรงสน

พระทัยในการศึกษาทุกระดับสามารถสรุปในแตละระดับไดดังนี้ (ภาควิชาคหกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร. 2544 : 13 – 20 ; อรอนงค เย็นอุทก. 2543 : 48 – 54; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2534; 

สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ. 2547; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548 : 25 – 79; 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548 )  

ระดับกอนประถมศึกษา ทรงสนพระทัยเด็กกอนวัยเรียนดวยทรงเห็นวาเด็กวัยนี้เปนพื้นฐาน

ที่สําคัญ หากไดรับการเลี้ยงดูและใหการศึกษาอบรมอยางถูกตองตามหลักวิชาการจะทําใหเด็ก

เจริญเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา โดยที่พระองคให

ความสําคัญทั้งเด็กปกติ และเด็กพิการ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กขึ้นทั่ว

ประเทศ เชน  

1. ศูนยเด็กปฐมวัยในโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ เปนโครงการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ที่

จัดตั้งขึ้นเพื่อ อบรมเลี้ยงดูเด็กกําพราของมูลนิธิสงเคราะหเด็กจากสภากาชาดไทยใหรับความอบอุน 

รูจักสังคมแวดลอมตามควรแกวัย และเพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชบริพารและขาราชการจากหนวยงาน

ตางๆ  ที่อยูในบริเวณพระบรมมหาราชวัง เปนการแบงเบาภาระการเลี้ยงดูบุตรที่อายุยังไมถึงเกณฑเขา

เรียน เปดรับเด็กที่มีอายุระหวาง  3 – 4 ป ใหไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม และ

สติปญญา  
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2. ศูนยทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย ในโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มีพระราชประสงค

เพื่อเพื่อใหเด็กพิการทางหูไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ มุงฝกใหรูจักใชภาษาดวยการดู การอานริมฝปาก 

และภาษาทาทางธรรมชาติ สามารถติดตอกับผูอ่ืนไดอยางปกติ  

3. สถานสงเคราะหเด็กกอนวัยเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไดมี

พระราชดําริใหจัดตั้งสถานสงเคราะหเด็กกอนวัยเรียนขึ้นในถิ่นทุรกันดารหางไกล เพื่ออบรมเลี้ยงดูเด็ก

กอนเขารับการศึกษาภาคบังคับใหมีสุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ถูกตอง มีระเบียบวินัยรูจักปฏิบัติ

ตนในการอยูรวมกับผูอ่ืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเปนแหลงสาธิตการเลี้ยงเด็กใหสามารถพึ่งตนเองได  

4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโครงการเทพอํานวย เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กสําหรับชุมชนแออัด ใน

กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็กกอนวัยเรียน ปจจุบันมี 12 ศูนย  

5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโครงการเทพอํานวยประยุกต เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามหมูบาน

ชายแดนในเขตรับผิดชอบของกองกําลังบูรพา มีทั้งหมด 57 ศูนย  

6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขาชะโงก  เปนศูนยที่ต้ังขึ้นเพื่อชวยเหลือขาราชการในโรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลาในการลดภาระการเลี้ยงดู ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนอนุบาลคุณากร  

7. โรงเรียนอนุบาลศูนยศิลปาชีพบางไทร เปนโรงเรียนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหต้ังโรงเรียนขึ้นมาชวยเหลือบุตรหลานของคนงานใน

ศูนยศิลปาชีพไดมีโอกาสไดรับการศึกษาในระดับอนุบาล และทรงรับไวในพระราชูปถัมภ  

8. ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กเตาะแตะตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  เปนสถานที่ที่พระองคมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลเด็กเล็กๆ ใน

ชุมชน โดยใหสมาชิกในชุมชนชวยกันดูแลเด็กๆ ใหแข็งแรง เจริญเติบโต และมีพัฒนาการพรอมที่จะ

เขาเรียนในโรงเรียนตอไป 

ระดับประถมศึกษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใหความสําคัญ

กับการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารและ

หางไกล หรือผูดอยโอกาสทางการศึกษา เชน 

1. โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ เปนโรงเรียนที่ต้ังในพระบรมมหาราชวัง ที่พระองคโปรด

เกลาฯ ใหจัดตั้งขึ้นแลวใหอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปน

โรงเรียนเรียนรวมระหวางเด็กปกติและเด็กพิการทางการไดยิน และทรงเปนประธานกรรมการ

การศึกษาประจําโรงเรียนดวย 

2. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ทรงรับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไวในพระ

ราชูปถัมภ โดยใหมีการดําเนินโครงการตามพระราชดําริ เพื่อพัฒนาดานสุขภาพอนามัย ดาน

การศึกษา และในดานการพัฒนาอาชีพสําหรับผูที่ไมมีโอกาสไดเรียนตอในระดับสูง ในการดําเนินงาน
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ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่มีความเปนมาอยางยาวนาน ดังจะไดนําเสนอรายละเอียดใน

ลําดับตอไป 
3. โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ ซึ่งเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พระองคไดเห็นความทุกขยากของประชาชนในดานสถานะทางเศรษฐกิจ ทําให

นักเรียนสวนใหญมีสุขภาพที่ไมแข็งแรง จึงไดมีพระราชดําริใหดําเนินการชวยเหลือโดยการโครงการ

ตามพระราชดําริซึ่งมีหลายโครงการ เชน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน โครงการสงเสริมสหกรณ และโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา จากการดําเนินงานตาม

โครงการตามพระราชดํารินี้ สงผลใหผูเรียนมีภาวะโภชนาการ สุขภาพอนามัย และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนอยูในระดับที่นาพอใจ ในการดําเนินงานนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได

เสด็จทอดพระเนตรเพื่อติดตามผลการดําเนินงานดวยพระองคเองทุกป  

 ระดับมัธยมศึกษา จากการที่พระองคไดเสด็จไปเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศและ

ไดเสด็จเยี่ยมโรงเรียนในแตละทองถิ่นนั้นๆ  ทําใหพระองคไดเห็นสภาพสิ่งแวดลอมของแตละแหง จงึได

มีพระราชดําริใหมีการสอนอาชีพเพื่อใหผูเรียนไดนําไปประกอบอาชีพไดเมื่อจบการศึกษา นอกจากนั้น

ไดมีการพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงการเรียนรูของบุคคลที่ตองการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง ซึ่ง

โรงเรียนไดนําแนวพระราชดําริมาดําเนินงานโครงการตางๆ เชนโครงการหารายไดระหวางเรียน 

โครงการอาหารกลางวัน โครงการสุขภาพอนามัย โครงการปลูกไมผล โครงการปลูกพืชปลอดสารพิษ  

และที่สําคัญพระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะหข้ึนเพื่อ

ชวยเหลือนักเรียนที่มีความประสงคจะเรียนตอหลังจากจบการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับโดย

คัดเลือกผูที่มีระดับผลการศึกษาอยูในระดับดี แตมีขาดแคลนทุนทรัพย เขาศึกษาตอจบกวาจะจบ

การศึกษาตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน และพระองคไดมีพระราชดําริใหจัดตั้งโรงเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาขึ้นเพื่อชวยเหลือนักเรียนในแตละโอกาสดังนี้ 

1. โรงเรียนปยชาติพัฒนา เปนโรงเรียนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มีพระราชดําริใหจัดตั้งขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุตรหลานของขาราชการในโรงเรียนนายรอย

พระจุลจอมเกลาซึ่งพระองครับเปนองคอุปถัมภของโรงเรียนดวย นอกจากนี้โรงเรียนยังเปนสถานที่รับ

นักเรียนในโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะหที่ไดรับทุนพระราชทานเขาเปนนักเรียนประจาํอกีดวย  

2. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระ

มหากรุณาธิคุณใหความชวยเหลือโรงเรียนในดานตางๆ เชนในดานการพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรู 

รวมทั้งในดานการพัฒนาการเรียนการสอน และการสนับสนุนในดานปจจัยตางเพื่อใชในการพัฒนา

โรงเรียน ปจจุบันโรงเรียนเปนองคการมหาชน  ที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
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3. โรงเรียนมัธยมบานนายาว ต้ังอยูที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนโรงเรียนในสังกัดสํานัก

การศึกษาเอกชนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชกระแสเพื่อชวยเหลือ

นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แลวไมสามารถเขาศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไดทั้งนี้

เนื่องจากตองไปเรียนตอในตางทองที่ไมมีความสะดวกในการเดินทาง ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทาน

คาใชจายในการกอต้ังโรงเรียน วัสดุอุปกรณ ตลอดทั้งคาตอบแทนครูปจจุบันเปดสอนตั้งแตระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้นมีพระราชดําริ

ใหอยูในความดูแลของสํานักการศึกษานอกโรงเรียน  

4. โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี มีพระราชดําริใหจัดตั้งขึ้นเพื่อใหโอกาสแกประชาชนที่อาศัยอยูในถิ่นทุรกันดารหางไกลในอําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน ซึ่งเปนพื้นที่ที่เปนพรมแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ไดรับการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง โดยที่พระองคทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชทรัพยในการดําเนินงานกอสราง  

 ระดับอุดมศึกษา   ทรงมีพระราชกรณียกิจในดานอุดมศึกษาหลายประการเชน ทรงเปน

อาจารยพิเศษในมหาวิทยาลัยตางๆ และที่สําคัญทรงเขารับเปนอาจารยประจําในโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา พระองคไดแสดงใหเห็นถึงความเปนครูอยางแทจริงในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทั้งใน

ดานการใชส่ือและแหลงเรียนรูใหกับผูเรียน  และในดานการสรางประสบการณอยางเต็มศักยภาพของ

ผูเรียน ตลอดจนการสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น นอกจากนี้พระองคยังไดมีพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งวิทยาลัยราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2536 ที่จังหวัด

นครปฐม เพื่อพัฒนาผูพิการใหมีความสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได  

การศึกษาพิเศษ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระมหา

กรุณาธิคุณตอเด็กผูพิการและผูที่ยากจนอยูหางไกลอยางลนพน โดยพระองคโปรดเกลาพระราชทาน

ทุนและโครงการตางๆ เพื่อชวยเหลือเด็กกลุมนี้ นอกจากนี้พระองคยังไดรับนักเรียนไวในพระราชูปถัมภ

ดวย  โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษและไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค เชน  

1. โรงเรียนเศรษฐเสถียร เปนโรงเรียนสอนผูที่บกพรองทางดานการไดยิน ที่พระองคไดให

ความหวงใยไดพระราชทานสิ่งของใหกับนักเรียนในโรงเรียนมิไดขาด 

2. โรงเรียนโสตศึกษาอนุบาลสุนทร ต้ังอยูที่จังหวัดเชียงใหม เปนโรงเรียนที่จัดการศึกษา

ใหแกผูที่บกพรองทางการไดยิน เปดสอนตั้งแตระดับกอนปฐมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมนักเรียนเปนประจําทุกป ซึ่ง

โรงเรียนไดนําแนวพระราชดําริในดานการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริมาใชในโรงเรียน เชน 
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โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงไมดอกไมประดับ โครงการจัดตั้งศูนยสาธิตรานคาโรงเรียน 

และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. โรงเรียนกาวิละอนุกูล ต้ังอยูที่จังหวัดเชียงใหม เปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาใหแกผูที่มี

ความบกพรองทางสติปญญา เปดสอนตั้งแตระดับกอนปฐมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดเสด็จเยี่ยมโรงเรียนพรอมทั้งพระราชทานแนว

พระราชดําริใหมีการพัฒนาทั้งในดานวิชาการและในสุขภาพอนามัย คือใหนักเรียนไดมีโอกาสไดเรียน

รวมกับโรงเรียนปกติ ใหฝกหัดทางดานวิชาชีพ จนเกิดทักษะในการทํางาน นอกจากนี้พระองคยังได

พระราชทานทรัพยสวนพระองคเพื่อเปนกองทุนในการดําเนินงานโครงการกองทุนอาหาร นําดอกผลมา

สนับสนุนการจัดทําอาหารใหกับนักเรียน  

4. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมโรงเรียนหลายครั้งโดย

พระองคมีพระราชดําริใหจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดมีความสามารถชวยเหลือตนเองได และใหมี

สุขภาพอนามัยที่สมบูรณโดยใหไดรับอาหารที่ครบถวน การออกกําลังกายที่ถูกตอง พระองคยังได

พระราชทานเงินและสิ่งของใหกับโรงเรียน พระราชทานของใชสําหรับใชในการเรียนสําหรับนักเรียนที่

พระองคมีพระราชดาํริใหเขาเรียนรวมกับเด็กปกติดวย  

5. โรงเรียนบานปลักปลา ต้ังอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เปนโรงเรียนในโครงการ

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดการศึกษาในลักษณะการเรียน

รวมกันระหวางเด็กปกติกับเด็กพิการ ที่พระองคไดใหความสําคัญกับผูพิการที่ดอยโอกาสทาง

การศึกษา โดยพระองคไดมีพระราชกระแสใหสํานักโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารีรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ(ปจจุบันคือสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ไดทํา

โครงการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนขึ้นทําใหเด็กพิการไดมีโอกาสพัฒนาการเรียนรู รูจักปรับพฤติกรรม

การใชชีวิตไดอยางเหมาะสม 

การศึกษานอกโรงเรียน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็น

ความสําคัญของผูที่ตองการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องหรือผูที่พลาดโอกาสทางการศึกษาอาจจะดวย

เหตุผลตางๆ โดยสนับสนุนใหมีแหลงสําหรับการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อเปนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และยังเปนแนวทางในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกของชาติที่

ตองควรไดรับการสืบทอดไปสูรุนหลัง  ดังนั้นพระองคจึงไดมีพระราชดําริใหจัดตั้งสถานที่เพื่อใชเปนที่

รวบรวมวิทยาการตางๆ มาไวดวยกันทําใหประชาชนผูสนใจไดมีโอกาสเขาถึงวิทยาการที่ลํ้าคา

เหลานั้นไดโดยสะดวก เชน 
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1. โรงเรียนผูใหญพระตําหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวัง) เปนโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระ

ราชประสงคของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2529 ต้ังอยู

ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง แบงเปนวิทยาลัยในวังหญิงและวิทยาลัยในวังชาย โดยที่วิทยาลัยในวัง

หญิง เปดสอนวิชาชีพเกี่ยวกับอาหาร ชางดอกไม  ชางปกสะดึง สวนวิทยาลัยในวังชาย จะเรียน

เกี่ยวกับชางฝมือตางๆ ชางปน แกะสลัก งานเขียนจิตรกรรม การออกแบบ เปนตน สวนใหญเปน

หลักสูตรระยะสั้น เปดรับผูที่สนใจเขารับการอบรมโดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น สวนผูสอนมาจากผู

ที่มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาที่ระดมมาจากทั่วประเทศ พระองคทรงเอาพระทัยใสติดตามการ

ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ นับไดวาเปนพระมหากรุณาธิคุณตอพสกนิกรของพระองคและของ

ประเทศชาติอยางใหญหลวงที่ทําใหประชาชนไดมีวิชาชีพติดตัวสามารถหาเลี้ยงชีวิตไดเปนอยางดีและ

เปนการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมอีกดวย 

2. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง ต้ังอยูในพระบรมมหาราชวัง เปนสถานศึกษาที่

จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราช

ประสงคที่จะใหเปนสถานที่ผลิตชางฝมือในดานชางทองหลวงและงานทองโบราณ เพื่อจะไดเปนกําลัง

สําคัญในการอนุรักษ ซอม สราง และสืบสานงานชางฝมือโบราณอันเปนศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

รวมถึงผลิตชางฝมือที่มีคุณภาพสําหรับภาคอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณีอีกดวย โดยจัด

การศึกษาตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาชางทองหลวงและสาขาที่

เกี่ยวของกับดานเครื่องประดับและอัญมณี  

3. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ต้ังอยูที่ตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปนสถานที่ฝกอบรมศิลปะไทยโบราณชางสิบหมูใหกับผูยากไรที่

รักและศรัทธาในงานศิลปะไทย ที่ต้ังขึ้นตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ที่จะทรงอนุรักษงานศิลปะไทยโบราณชางสิบหมู โดยที่พระองคไดพระราชทานทรัพย

สวนพระองคเพื่อเปนคาอาหาร วัสดุฝก อีกทั้งยังโปรดเกลาฯ ใหแพทยหลวงรักษาเมื่อยามเจ็บปวยดวย 

ซึ่งในการดําเนินการฝกอบรมนอกจากจะทําใหพสกนิกรผูยากไรไดมีอาชีพแลวยังเปนการอนุรักษและ

สืบทอดงานศิลปะไทยโบราณชางสิบหมูใหคงอยูสืบไป 

4. ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” เปนสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมเพื่อการ

เรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนที่อาศัยอยูในเขตภูเขา เปนที่ใหบริการในชุมชนในการทํากิจกรรม

ตางๆ เพื่อใหชุมชนไทยภูเขาไดมีโอกาสพัฒนาแลกเปลี่ยนประสบการณ ทําใหเกิดสังคมการเรียนรู มุง

สูการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหา

กรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ พระราชทานงบประมาณเพื่อชวยเหลือศูนยตางๆ ทั้งในดานคากอสราง คา

วัสดุอุปกรณ คาอาหารกลางวัน คาอาหารเสริมนม คาตอบแทนครู และในการดําเนินโครงการตางๆ  
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ปจจุบันมีศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ที่อยูในโครงการพระราชดําริ จํานวน 253 

ศูนย ในจังหวัดนาน เชียงใหม และตาก โดยไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานการศึกษา 

ดานโภชนาและสุขภาพอนามัย  ดานอาชีพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

5. โครงการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จาก

การที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต พบวาโรงเรียนเอกชนที่เปนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมี

ความสนใจการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จึงโปรดเกลาฯ 

ใหทําโครงการชวยเหลือเพื่อพัฒนาในดานทักษะอาชีพใหกับนักเรียนที่ไมมีโอกาสไดศึกษาตอ และ

ชวยเหลือในดานการพัฒนาสุขภาพอนามัยและโภชนาการ ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย 

6. หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นจากพระราชปณิธานและแนวพระราชดําริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน(ขณะนั้น) 

รวมกับหนวยงานตางๆ ไดบริจาคที่ดินและทุนทรัพยจัดสรางหองสมุดประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ของพระองคในวโรกาสที่ทรงพระเจริญมายุ 36 พรรษา ในป พ.ศ. 2534 และพระองคไดพระราชทาน

นามวา หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ปจจุบันมี 71 แหงทั่วประเทศ  

7. โครงการฝกอาชีพนักเรียนเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ต้ังขึ้นเพื่อสนอง

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่วามีนักเรียนที่จบการศึกษาจาก

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแลวบางสวนเทานั้นที่ไดศึกษาตอในระดับสูงขึ้น จึงมีพระราชดําริที่จะ

พัฒนาเด็กกลุมที่ไมไดศึกษาตอใหมีความรูมีทักษะในดานการประกอบอาชีพในทองถิ่นอันจะสรางให

เยาวชนเหลานั้นเกิดความรักและหวงแหนถิ่นบานเกิด โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานทั้งในสวน

ของราชการและเอกชน เขามาชวยกันในการดําเนินงาน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนได

จัดตั้งศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ทั้ง 4 ภูมิภาค ไดแก บานหวยสะพาน 

ตําบลหนองโรง อําเภอพนนทวน จังหวัดกาญจนบุรี บานจอมบึง ตําบลหวยนาคํา อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน บานปากกวาง ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม และที่บานสะพานไม

แกน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยฝกอบรมทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติในวิชาพื้นฐาน วิชา

เกษตรพื้นฐาน และวิชาชีพทั่วไป  

นอกจากนี้แลวพระองคยังมีโครงการตางๆ อีกมากมายที่สงเสริมทางดานการศึกษา เชน 

ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี ต้ังอยูในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดําริที่จะใหประเทศไทยมีศูนยกลางรวบรวมขอมูล

ในสาขามานุษยวิทยาและศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบ

ทั่วทั้งโรงเรียน เปนโครงการที่พระองคทรงใชรูปแบบการพัฒนาการศึกษาที่เปนองครวมที่เรียกวา การ
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พัฒนาทั่วทั้งโรงเรียน (Whole – School Approach) ที่พัฒนาในทุกๆ ดาน โครงการสวนพฤกศาสตร

ในโรงเรียนเปนโครงการที่มีพระราชประสงคเพื่อสรางใหเยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช

ที่มีอยูในทองถิ่นโดยรวบรวมพรรณไมเหลานั้นมาไวในโรงเรียนแลวจัดทําขอมูลตางๆ รวมทั้งภูมิ

ปญญาในทองถิ่นที่เกี่ยวของกับพันธุไมนั้นเพื่อใชเปนแหลงความรู ในโรงเรียน  

นอกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากรุณาธิคุณตอเด็ก 

เยาวชน และประชาชนทั่วไปอยางไมเลือกชาติพันธุ ดังจะเห็นไดจากที่พระองคพระราชทานความ

ชวยเหลือใหกับประเทศตางๆ เชน  

1. โครงการพระราชทานความชวยเหลือในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในป 

พ.ศ. 2534  โดยทรงรับโรงเรียนเด็กกําพรา หลัก 67 เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทร ไวในพระราชูปถัมภ 

พระองคไดพระราชทานบงประมาณเพื่อกอสรางอาคารเรียน ระบบสาธารณูปโภค ตลอดทั้งเครื่อง

เวชภัณฑ เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่เปนเด็กกําพราจากสงคราม ไมมีที่พึ่ง หรือเด็กที่มาจากครอบครัว

ยากจน ชวยเหลือใหโรงเรียนดําเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อใหเด็กไดมีสุขภาพอนามัยที่

ดีข้ึน นอกจากนี้ยังไดพัฒนาบุคลากรทางการแพทยเพื่อใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับปญหาสุขภาพอนามัยของราษฎรในประเทศได  

2. โครงการโรงเรียนพระราชทานในราชอาณาจักรกัมพูชา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระราชดําริใหความชวยเหลือราษฎรในประเทศราชอาณาจักกัมพูชาในดาน

การศึกษาจึงไดมีการกอสรางวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ณ ตําบลช็อมโบร จังหวัดกําปงธมในวันที่ 14 

กุมภาพันธ 2543  โดยมีกรมราชองครักษ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดน และคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงาน เพื่อ

พัฒนาระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ มีการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน 

การเกษตรกรรม การอนุรักษส่ิงแวดลอมและโบราณสถาน  นอกจากนี้แลวยังไดเนนการเรียน

ภาษาตางประเทศเนื่องจากในอนาคตจะมีนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามาทองเที่ยวมากมาย  

3. โครงการพระราชทานความชวยเหลือในประเทศสหภาพเมียนมาร  เปนโครงการความ

รวมมือระหวางไทยกับประเทศสหภาพเมียนมาร ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อชวยเหลือบุคลากรไดรับความรูป มีทักษะ มี

โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต พระองคไดพระราชทานความ

ชวยเหลือในดานการจัดโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนในประเทศเมียนมาร โดยใหการศึกษา

อบรมแกครูจากประเทศเมียนมารและศึกษาดูงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในประเทศไทย

หลายครั้ง และพระองคไดติดตามเยี่ยมชมผลการดําเนินโครงการตามพระราชดําริอยางสม่ําเสมอ  
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4. โครงการพระราชทานทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษาจีนและธิเบต  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานทุนการศึกษาแกนักเรียน

นักศึกษาจากโรงเรียนมัธยมหงจื้อ สาธารณรัฐประชาชนจีนและนักศึกษาจากธิเบตเพื่อเขาศึกษาตอใน

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ที่กรุงเทพฯ  

 
2.1 การดําเนินงานในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
 ในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการโอกาสทางการศึกษาของผูดอยโอกาสนั้น

มีหลายหนวยงานที่มีการดําเนินการ สํานักงานตํารวจแหงชาติโดยกองบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดน เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่มีภารกิจรับผิดชอบใหเยาวชนในถิ่นหางไกลและทุรกันดารที่มีปญหา

ทั้งในดานสุขภาพอนามัย ปญหาความไมรูหนังสือ และปญหาการดํารงชีวิต ไดมีโอกาสไดรับการ

พัฒนาใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน ดังนั้นโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจึงเปนหนวยในพื้นที่ในการนํา

นโยบายไปสูการปฏิบัติ  โดยที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนถือกําเนิดมาจากการที่ประเทศไทยตอง

เผชิญกับปญหาการกอการรายทั้งจากลัทธิคอมมิวนิสตและภัยจากนอกประเทศที่กระจายอยูตาม

ภูมิภาคตางๆ ของประเทศ ซึ่งสวนใหญจะเปนพื้นที่ชนบท หางไกลและทุรกันดาร มีความขัดแยงกัน

ระหวางประชาชนกับทางราชการ ที่ถูกสรางใหมองวาขาราชการเปนศัตรูของประชาชน  ตํารวจตระเวน

ชายแดนมีหนาที่ในการตระเวนตรวจตราพื้นที่ชายแดนในความรับผิดชอบไดพบเห็นประชาชนผู

เดือดรอนเกี่ยวกับการดํารงชีวิต โรคภัยไขเจ็บ และที่สําคัญคือเด็กๆ ตามหมูบานตางๆ ที่อยูในวัยเรียน

จํานวนมากที่ไมไดเรียนหนังสือ เนื่องจากหนวยงานที่รับผิดชอบดานการจัดการศึกษาไมสามารถเขาไป

จัดตั้งโรงเรียนได ทั้งนี้เปนเพราะพื้นที่เปนปาเขาทุรกันดาร ทั้งในบางพื้นที่มีสถานการณกอการรายจาก

ฝายตรงขาม ดังขอความตอนหนึ่งวา  

“…ส่ิงหนึ่งที่หมูลาดตระเวนชายแดนไดพบเห็นก็คือ ตามหมูบานชาวเขาหรือประชาชนไกล

คมนาคมนั้น ถึงแมวาจะมีเด็กอยูในวัยเรียนจํานวนมาก แตไมมีผูใดสามารถจะไปตั้งโรงเรียนสอน

หนังสือเด็กเหลานี้เปนการประจําตามหมูบานได  ดังนั้นเมื่อ 40 ปผานมาแลวเมื่อหมูลาดตระเวนเขา

ไปในหมูบานชาวเขา การพูดจาติดตอจึงเปนเรื่องยากลําบาก เพราะความแตกตางทางภาษา ซ้ําราย

ยิ่งกวานั้นชาวเขาบางหมูบานเห็นตํารวจตระเวนชายแดนเปนคนแปลกหนาไมยอมพบปะ ส่ิงเหลานี้

หากปลอยทิ้งไวจะไมกอผลดีใหแกประเทศชาติแตอยางใด ดังนั้น ตํารวจตระเวนชายแดนจึงไดใหการ

รักษาพยาบาลแกประชาชนผูเจ็บไขไดปวย และงานที่สําคัญยิ่งก็คือ การใหการศึกษาแกชนชาวเขา

และประชาชนไกลคมนาคมเพื่อใหรูภาษาไทยสามารถติดตอไดสะดวก และเปนสื่อในการเผยแพร

ความเจริญเขาสูหมูบานในถิ่นทุรกันดารสืบตอไปในอนาคต” (กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน. 

2539 : 32 - 37)  
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ชาญ อังสุโชติ. (2539) ไดสรุปเหตุผลในการจัดตั้งโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไวดังนี้  

1. การเขาถึงผูใหญชาวบานชาวเขาโดยอาศัยเด็กเปนสื่อกลางนี้ นับวาเปนรากฐานอัน

มั่นคง เพราะวาในครอบครัวหนึ่งๆ ยอมมีความผูกพันกันโดยแนนแฟนตามธรรมชาติเปนทุนอยูแลว 

ไมวาทุกชาติทุกภาษา เมื่อผานขั้นนี้ไปแลวตอไปก็นับวาไมคอยยากลําบากเทาใดนัก ถาพวกเขาได

เกิดความเชื่อถือดีแลว 

2. ในการเรียนรูส่ิงใหมๆ นั้นการที่จะแนะนําผูใหญนั้นทาํไดยาก สูส่ังสอนแนะนาํไป

ต้ังแตวัยเด็กไมได 

3. ในระหวางผูซึ่งไมรูไมเขาใจภาษาของกนัและกนันัน้ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใหญทาํความ

เขาใจกับเด็กไดงายกวาและเร็วกวาผูใหญดวยกนั 

4. จะไดอาศัยโรงเรียนเปนแหลงกลางในการเผยแพรความเจริญและสิ่งที่จะเปน

ประโยชนแกชมุชนนั้นๆ  

5. ดวยความเห็นอกเห็นใจตอประชาชนไกลคมนาคม ซึ่งไมสามารถไดรับการศึกษา

ดังเชนเดก็ไทยอื่นๆ  

ดวยเหตุผลดังกลาวโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 1 ไดถูกจัดตั้งขึ้นเปนแหงแรกใน

วันที่ 7 มกราคม 2499 ที่หมูบานมหาวัน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในการดําเนินการในระยะแรก

อาศัยความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นๆ แทบทั้งสิ้นเพราะไมมีงบประมาณสนับสนุน นักเรียนมีฐานะ

ยากจนไมมีเงินซื้ออุปกรณการเรียน ไดรับบริจาคจากหนวยงานราชการ องคกรเอกชน และจากบุคคล

ตางๆ (กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน. 2539, 2548)   

ในป พ.ศ. 2507 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐาน

ประทับแรมที่พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ไดเสด็จเยี่ยมตํารวจตระเวนชายแดน ทําใหพระองคทรง

ทราบและเขาใจถึงการปฏิบัติงานและภาระหนาที่ของตํารวจตระเวนชายแดน ทรงเล็งเห็นวาโรงเรียนที่

ตํารวจตระเวนชายแดนดําเนินอยูนั้นเปนผลดีตอเยาวชนอันเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติใน

อนาคตจึงทรงรับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไวในพระราชูปถัมภ และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2507 

พระองคไดพระราชทานเงินสวนพระองคใหแกตํารวจพลรมคายนเรศวร อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ เพื่อใชกอสรางโรงเรียนเปนครั้งแรก 2 โรงเรียนไดแก โรงเรียนวลัย บานหนองพลับ 

และโรงเรียนอานันท บานปาละอู  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในเวลาตอมาไดพระราชทาน

เงินสวนพระองคเพื่อกอสรางโรงเรียนเพิ่มเติมอีกหลายแหง เชน โรงเรียนสระปทุม โรงเรียนมหิดล 

โรงเรียนสังวาลวิท 1 ถึง โรงเรียนสังวาลวิท 8 และโรงเรียนทัศนาวลัย  นอกจากนี้พระองคยังไดชักชวน

พระบรมวงศานุวงศ ขาราชการ พอคา ประชาชน ทูลเกลาฯ ใหถวายเงินเพื่อกอสรางโรงเรียนเสมอมา 
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และไดพระราชทานชื่อโรงเรียนเหลานั้นตามชื่อผูบริจาค เชน โรงเรียนกัลยานิวัฒนา โรงเรียนเพชรรัตน 

โรงเรียนสุทธิสิริโสภา โรงเรียนเบตตี้ ดูเมน โรงเรียนกรุงไทย โรงเรียนจุฬาธรรมศาสตร โรงเรียนอาโยยามา 

โรงเรียนศรีสมวงศ  โรงเรียนทหารมาอนุสรณ  โรงเรียนภิรมยภักดี โรงเรียนคุรุสภา ฯลฯ  เมื่อกอสราง

เสร็จแลวจะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีเปดโรงเรียนพระราชทานทุกแหงดวยพระองคเอง 

พรอมทั้งไดพระราชทานคําแนะนําแกครูตํารวจตระเวนชายแดนเกี่ยวกับการศึกษาแผนใหมในคราว

เดียวกัน ทั้งยังไดพระราชทานสิ่งของประจําโรงเรียน ถุงของขวัญสําหรับครูตํารวจตระเวนชายแดน 

เครื่องเขียน แบบเรียน และเครื่องแบบใหแกนักเรียน  ผาหมนอน ยารักษาโรคแกคนชรา พรอมทั้ง

จัดตั้งหนวยแพทยอาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกปฏิบัติหนาที่ใหบริการ

แกประชาชนตามโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนดวย  ตอมาในป พ.ศ. 2523 สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงรับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไวในพระราชูปถัมภ 

หลังจากที่พระองค ไดตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั วและสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถเยี่ยมพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร ไดพบความยากจนของประชาชน ประสบกับปญหา

ในแทบทุกเรื่อง ทรงเห็นวาคนที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดคือเด็กเยาวชน จึงไดเร่ิมการพัฒนาเด็ก

เยาวชนเหลานั้นโดยใชโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเปนฐานในการพัฒนา ดวยถือวาโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนเปนตัวแทนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและมีหลักสูตรที่ไมตายตัว 

(กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน. 2539 : 8 – 19, 120 – 140)  

จึงกลาวไดวาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนถูกจัดตั้งขึ้นมาจากพื้นฐานของการรักษา

ความมั่นคงของประเทศและการเคารพในสิทธิของความเปนมนุษยที่พึงไดรับสิทธิข้ันพื้นฐาน โดย

ตํารวจตระเวนชายแดนเปนผูดําเนินการมาอยางยาวนาน ตอจากนั้นจึงไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว

ในพระราชูปถัมภเพื่อใหการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในเขตพื้นที่ทุรกันดารเปนไปอยาง

ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดมาจนถึงปจจุบัน จึงกลาวไดวา สมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี ทรงเปนผูจุดประกายแสงสวางแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทรงมองเห็นความ

เสียเปรียบของเยาวชนในแดนทุรกันดาร ผูยากไร ผูดอยโอกาส ทรงเมตตาและทรงรับไวในพระ

ราชูปถัมภ ตอมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนผูขยายแสงสวางแหงดวง

ประทีปใหเรืองจรัสจาจนโดดเดนใหสังคมมองเห็น พระองคทรงตระหนักถึงคุณคาของเยาวชนวาจะตอง

ไดรับการศึกษา และการศึกษานั้นตองมีคุณภาพ การที่จะไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพไดนั้นสุขภาพ

รางกายตองไดรับการพัฒนาเปนลําดับแรก ดังนั้นเด็กและเยาวชนที่อยูหางไกลจึงไดรับการดูแลเอาใจ 
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ใสทั้งดานอาหาร ดานสุขภาพและดานการศึกษา (กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน. 2539 : 

125)  

สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้นไดกําหนด

วัตถุประสงคเพื่อเปนหลักในการปฏิบัติไวสรุปดังนี้ (กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน. 2523) 

1. เพื่อใหการชวยเหลือประชาชนยากจนที่อยูหางไกลคมนาคม ใหไดมีโอกาสรับ

การศึกษาภาคบังคับเชนเดยีวกับประชาชนในชุมชนที่พฒันาแลว 

2. เพื่อขจัดความไมรูหนังสือของประชาชนใหหมดไป 

3. ฝกหัดใหเด็กเคยชินตอระเบียบวินัย แบบแผน รูจักการปฏิบัติงานที่ดีในการอยู

รวมกับผูอ่ืน 

4. ปลูกฝงคานิยม รักขนบธรรมเนียนประเพณีไทยและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ  

5. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีและความเขาใจระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐใหได

ขาวสารและความรวมมือดานตางๆ จากชุมชนที่อยูหางไกลอันจะเปนประโยชนตอทางราชการ 

6. เปนการสงเสริมสุขภาพอนามัยและหลักโภชนาการที่ถูกตองใหเด็กและเยาวชน 

ตลอดทั้งประชาชนในถิ่นทุรกันดาร  

สวนหนาที่และความรับผิดชอบของครูตํารวจตระเวนชายแดน ทางดานการจัดการศึกษา

และใหความรูแกเยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารนั้นกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ได

กําหนดภารกิจรับผิดชอบดังนี้ (กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน. 2532) 

1. ใหการศึกษาภาคบังคับแกเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนที่อยูอาศัยในชุมชนที่อยู

หางไกลและไมมีโรงเรียน เพื่อใหมีโอกาสเรียนรูภาษาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย  

2. ใหการชวยเหลือ โดยการแนะนําใหประชาชนไดรูจักใชการศึกษาแกไขปรับวิถีชีวิตของ

ตนเองในบางสวนเพื่อใหเกิดความคลองตัวหรือเพิ่มผลผลิตดานการเกษตรตลอดจนการมีสุขภาพ

อนามยัที่สมบูรณถูกตองตามหลักการอนามัย 

3. ขจัดความไมรูหนังสือและความไมเขาใจในบางเรื่องซึ่งประชาชนอาจมีการปฏิบัติที่ผิด

กฎหมาย โดยเฉพาะปญหาดานการเมืองที่อาจเปนเงื่อนไขสงครามได  

4. ใหการดูแลและกระตุนใหประชาชนไดรูจักการรวมกลุมกันจัดทาํกิจกรรมเพื่อ

ประโยชนของสวนรวม อันจะเปนแนวทางแหงความสามารถทีจ่ะพึง่ตนเองได  

5. เปนศูนยกลางของชุมชนในชนบทในการใหขาวสารตางๆ ตลอดจนขอแนะนําที่ควร

ปฏิบัติที่ถูกตองเพื่อความสุขความเจริญของประชาชนในชุมชนนั้นๆ  

จะเห็นไดวาการดําเนินงานในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้นเปนการดําเนินงานเพื่อให

โอกาสกับเด็กและเยาวชน ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปในถิ่นหางไกลและทุรกันดาร ไดมีโอกาสในการ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึนทั้งในดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดานการ

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย ดานการประกอบอาชีพตามควรแกฐานะ และการสรางความเขาใจอัน

ดีระหวางประชาชนในพื้นที่หางไกลกับเจาหนาที่ของรัฐโดยมีตํารวจตระเวนชายแดนเปนบุคลากรที่

สําคัญในการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค  ซึ่งตั้งแตป พ.ศ. 2499 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดจัดตั้งโรงเรียนมาแลวทั้งสิ้น 714 โรงเรียน เมื่อไดพัฒนาถึง

ระดับหนึ่งแลวไดโอนใหกระทรวงศึกษาธิการไปดําเนินการตอ ปจจุบันมีโรงเรียนในความรับผิดชอบ

ทั้งสิ้น 147 โรงเรียน โดยรับผิดชอบนักเรียนจํานวน 28,585 คน มีตํารวจตระเวนชายแดนที่ทําหนาที่ครู

จํานวน 1,485 นาย ครูพลเรือน จํานวน 19 คน ผูดูแลเด็กเล็กจํานวน 206 คน  และผูอาสาชวยสอน 

จํานวน 32 คน กระจายอยูทั่วประเทศ ในการเขามาทําหนาที่ครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนของ

ขาราชการตํารวจนั้นมาจากการสมัครใจของผูที่มีใจรักที่จะเสียสละเพื่อเด็กและเยาวชน ตอมาเมื่อมี

โครงการครุทายาทก็ไดผูที่รับทุนกลับมาทําหนาที่ครูในถิ่นบานเกิดตนเอง และมีชาวบานที่อาสาเขามา

ชวยเหลือเปนผูดูแลเด็กและชวยสอนบางโดยไดรับความชวยเหลือดานงบประมาณจากองคการ

บริหารสวนทองถิ่น ในการจัดอัตรากําลังในโรงเรียนนั้นใชอัตราสวนครูตอนักเรียนตามเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี. 2546; กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน. 2550, ธงชัย สมรรถชัย. 2550: 

สัมภาษณ) 

 
 2.2 โครงการตามพระราชดําริ ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไดเสด็จพระราชดําเนิน

ติดตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่ว

ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไดพบเห็นความเดือนรอน ความยากจน ความขาดแคลนของประชาชน ทาํ

ใหพระองคทรงสนพระทัยที่จะกําจัดความเดือดรอนเหลานั้นใหหมดสิ้นไป ดวยแนวพระราชดําริที่วาทํา

อยางไรเยาวชนที่อยูในวัยศึกษาเลาเรียนอยางนั้น จะมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ พรอมที่จะ

สรางเสริมสติปญญา เพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเองใหเปนประโยชนตอภูมิลําเนาและสังคมสืบตอไป 

การดําเนินงานในระยะแรกทรงเริ่มที่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารมีปญหาการขาดสารอาหาร ทรง

วางแนวทางใหมีการผลิตอาหารในโรงเรียนเพื่อใหมีวัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหาร เชนผัก เนื้อสัตว 

ไข ผลไม ซึ่งเปนการแกปญหาในระยะสั้น สวนในระยะยาวเด็กจะไดรับการพัฒนาทางดานภาวะโภช

นาและภาวะสุขภาพที่เหมาะสม และยังไดนําความรูทางดานการเกษตรที่ไดรับจากโรงเรียนไปขยาย

ตอที่บานเปนอาชีพตอไป  โดยเริ่มทดลองทําโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันขึ้นในเบื้องตน
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ดําเนินการเพียง 3 โรงเรียน  ไดแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองแจง จังหวัดกาญจนบุรี 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุงคา จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน

คอกอายเผือก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ใชโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเปนแหลงศึกษาเพราะวา

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เปนโรงเรียนในเขตทองถิ่นที่หางไกลการคมนาคมและมีภาวะที่

ยากลําบากตางๆ และมีหลักสูตรที่ไมตายตัว  ในการดําเนินงานนั้นแทนที่จะพระราชทานเงินและ

ส่ิงของใหโรงเรียนไปจัดทําอาหารเลี้ยงนักเรียนอยางที่ปฏิบัติกันอยูทั่วไป แตพระองคจะพระราชทาน

พันธุพืชและอุปกรณเครื่องมือทางการเกษตรแทน และแนะนําสงเสริมใหเด็กนักเรียนชวยกันทําการ

เพาะปลูก เพื่อนําผลผลิตที่ไดไปประกอบอาหาร ซึ่งเปนวิธีออมและยากขึ้นอีกขั้นหนึ่ง แตผลที่ไดจะ

ดีกวาเพราะนอกจากจะไดอาหารกลางวันแลวยังไดเรียนวิชาการเกษตรแผนใหมอีกดวย (สํานักงาน

โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 2546 : 44 – 45; โครงการตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 2549 : ออนไลน) 

โดยมีเปาหมาย หลักการและวิธีการพัฒนา ดังตอไปนี้ (สํานักงานโครงการสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 2547 : 26 – 31) 
เปาหมายสงูสุดของการดาํเนินงานโครงการตามพระราชดําร ิ
การดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่มีทั้งหมด 8 โครงการนั้น มีเปาหมายสูงสุดใน

การพัฒนาคือ ใหเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย 

เสียสละ สามัคคี และเมตตาผูอ่ืน มีความรูและทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพที่เปนรากฐานของ

การพึ่งพาตนเองและพัฒนาทองถิ่นไดนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และมีโอกาส ไดรับการศึกษาใน

ระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเองเปนคนมีประสิทธิภาพดีข้ึน โดยมีหลักการและวิธีการพัฒนาดังนี้ 
หลักการพัฒนา 

1. การพึ่งตนเอง ทรงเนนใหเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนในชุมชนเขารวมในทุก

กิจกรรม เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันจากการลงมือปฏิบัติ และในที่สุดสามารถดําเนินการพัฒนาได

ดวยตนเอง 

2. ความรวมมือจากทุกสวน ในการพัฒนาจําเปนตองสงเสริมหรือสนับสนุนในสวนตางๆ 

ที่ชุมชนไมสามารถผลิตไดเองหรือขาดแคลน เชน เทคโนโลยี ความรู วัสดุอุปกรณ งบประมาณ

ดําเนินการบางสวน 
วิธีการพัฒนา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเนนการพัฒนาโดยใชการศึกษาเปน

แกน ควบคูกับการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงานของทองถิ่น 
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รายละเอียดของโครงการตามพระราชดําริ 
สําหรับโครงการที่ใหดําเนินการอยูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้น มี 8 โครงการ แยก

เปน 4 แผนงานหลักไดแก 1)แผนงานดานอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัยประกอบดวย 

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และโครงการสงเสริม

โภชนาการสุขภาพอนามัยแมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร 2) แผนงานดานการศึกษา ประกอบดวย  

โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาและโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะหฯ 3) แผนงานดาน

เศรษฐกิจประกอบดวย โครงการฝกอาชีพ และโครงการสงเสริมสหกรณมีรายละเอียดของโครงการแต

ละโครงการดังตอไปนี้  (กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน. 2548 : 3 – 4; สํานักงานโครงการสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 2547 : 50 – 58) 
  1.  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระราชดํารัสในโอกาสที่เสด็จพระ

ราชดําเนินไปในการอบรมครูโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ กองบังคับการกองรอย

ที่ 5 ตํารวจตระเวนชายแดน ตําบลสุไหงปาดี  อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันเสารที่ 26 

กันยายน 2524 ที่ใหความสําคัญกับเร่ืองอาหารเพื่อบํารุงสุขภาพพลานามัยของเยาวชนเปนอันดับแรก

คือใหเยาวชนในวัยเรียนไดมีสุขภาพที่ดีเพราะหากกวาขาดอาหารแลวจะทําใหพลานามัยไมสมบูรณ

กอใหเกิดโรคภัยตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา หยุดยั้งการพัฒนาทั้งทางดานรางกายและสมอง

ของเด็ก พระองคจึงมีพระราชประสงคที่จะชวยเหลือใหมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพทางการศึกษาและนอกจาก

จะไดรับสารอาหารที่ครบถวนมีสุขภาพสมบูรณแลว ยังไดความรูทางดานวิชาการเกษตรและดาน

โภชนาการติดตัวไปประกอบอาชีพไดดวย เนื่องจากมีนักเรียนสวนหนึ่งที่จบการศึกษาแลวไมมีโอกาสที่จะ

ศึกษาตอในระดับสูงจึงควรมีวิชาชีพติดตัว (คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ. 2534ก : 165 – 166; 

สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 2547 : 3 – 4) 

สําหรับวิธีการดําเนินการนั้นไดใชวิธีการที่ใหครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเขารับ

การฝกอบรมความรูทางดานการเกษตร เชนการปลูกพืชชนิดตางๆ การเลี้ยงสัตว ความรูดาน

โภชนาการ การประกอบอาหาร และการถนอมอาหาร แลวจึงนําความรูที่ไดรับไปทําความเขาใจและ

ถายทอดใหกับนักเรียนและผูปกครอง เมื่อเขาใจดีแลวก็รวมมือกันดําเนินการตามสภาพของทองถิ่น 

โดยไดรับการสนับสนุนเครื่องมือ พันธุพืช พันธุสัตว เมื่อมีผลผลิตออกมาก็สามารถนํามาประกอบเปน

อาหารกลางวันที่งายและมีคุณคา ที่ผานมาโรงเรียนสามารถประกอบอาหารเลี้ยงเด็กไดทุกวัน บาง

แหงสัปดาหละ 3 ครั้ง บางโรงเรียนขัดสนดวยเรื่องทรัพยากรดิน น้ํา ผูปกครองยากจน เด็กๆ ก็ยัง

ไดรับประทานผลไมเชน กลวย มะละกอ และผลไมบางชนิดที่ปลูกไวรอบๆ โรงเรียน ส่ิงที่นายินดีคือ
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เร่ืองความรวมมือจากผูปกครอง (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ. 2536 : 63; มนตรี อินทรีย. 2549 : สัมภาษณ) 
  วัตถุประสงคของโครงการ 

  เพื่อใหนักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการบริโภคตลอดปการศึกษา โดย

ใชผลผลิตการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร 
 กิจกรรมสาํคัญ 

  1. พัฒนาแหลงน้าํเพื่อการเกษตร 

 2. ผลิตอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการในโรงเรียน ทั้งเนื้อสัตว   ปลา ถั่วเมล็ดแหง 

พืชผักและผลไมที่หลากหลายเหมาะสมกับทองถิ่นโดยเฉพาะกลวยและมะละกอโดยใชรูปแบบ

การเกษตรแบบผสมผสานและชีววิธี ใหมีผลผลิตที่หลากหลายหมุนเวียนกันอยางตอเนื่อง และ

สอดคลองกับแผนการประกอบอาหารของโรงเรียน 

 3. สงเสริมการถนอมอาหารที่มีเหลือใชเพือ่เก็บไวใชในฤดูขาดแคลน 

 4. ประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มีคุณคาและถูกสุขลักษณะ 

  5. เฝาระวังและติดตามทางโภชนาการ รวมทั้งการตรวจสุขภาพและปรับปรุงภาวะ

โภชนาการของนักเรียนและของชุมชน 

  6. จัดการเรียนการสอนเรื่องการเกษตรและโภชนาการในโรงเรียนใหสอดคลองกับ

กิจกรรมของโครงการ 

 
  2. โครงการสงเสริมคณุภาพการศึกษา 
 โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา เปนโครงการที่ไดดําเนินการภายหลังจากโครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พระองคมีพระราชดํารัสถึงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสปด

การประชุมสัมมนาครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย  

สวนจิตรลดา ในวันศุกรที่  27 เมษายน 2533 วาโครงการนี้ไดรับความรวมมือจากกรมฝกหัดครู 

(ขณะนั้น) ที่เขามาชวยเหลือในการพัฒนาครูตํารวจตระเวนชายแดนในดานนําเทคนิควิธีหรือ

เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาแนะนํา และยังไดมีการสงนักศึกษาเขามาชวยในโรงเรียนอีกดวยทําให

เกิดผลดีตอผูเรียน  (คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ. 2534 : 92 – 93; สํานักงานโครงการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 2547 : 3 – 4) 
  วัตถุประสงคของโครงการ  

  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  กิจกรรมสาํคัญ 

  1. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของคร ู
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 2.ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อเกื้อหนุนใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและรณรงคการพัฒนาโรงเรียนเพื่อสรางบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียน 

3. จัดหาวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน โดยจัดหาแบบเรียนที่ทันสมัยใหแก

โรงเรียนใหทันเวลาและสนับสนุนการจัดทําสื่อการสอนโดยใชวัสดุในทองถิ่น 

4. จัดกิจกรรมสัมพันธชุมชนและใหผูทรงคุณวุฒิประจําทองถิ่นไดถายทอดความรู 

เกี่ยวกับประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนภูมิปญญาของทองถิ่น 

5. จัดใหมกีารเรียนการสอนกจิกรรมรวมหลักสูตร โดยเนนไปที่กจิกรรมการเกษตร การ

อาชพี การสหกรณ การสงเสริมสุขภาพอนามัย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และอื่นๆ 

6.  จัดการเรียนการสอนทางไกล 

7. จัดหองสมดุใหเปนที่สําหรับการศึกษาคนควาของนกัเรียนและชมุชน 

 
        3.  โครงการฝกอาชีพ 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโปรดเกลาใหดําเนินการฝกอาชีพใหกับ

ศิษยเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ไมสามารถเรียนตอในระดับสูงได โดยเนนอาชีพที่เหมาะสม

กับทองถิ่นนั้นๆ ในระยะเริ่มแรกทดลองในภาคละ 1 โรงเรียน ไดมีพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะ

ผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อ

วันศุกรที่ 24 เมษายน 2435 ที่เกี่ยวกับโครงการฝกอาชีพวามีกรมอาชีวศึกษาเขามารับผิดชอบในการ

ฝกอาชีพมาสอนในโรงเรียน เด็กเล็กๆ ก็เปนการฝกการใชกลามเนื้อมือ สมาธิ และนิสัยการทํางาน 

สวนเด็กโตก็ฝกวิชาที่ใชประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได (สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.2547 : 6 – 7; พระราชดํารัส. 2549 : ออนไลน) 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหนกัเรยีนในโรงเรียนมีทักษะพืน้ฐานในการประกอบอาชีพ  

2. เพื่อใหเยาวชนที่จบการศกึษาจากโรงเรยีนมวีิชาชพีตดิตัวและสามารถนาํไปประกอบ

อาชีพได  
  กิจกรรมสําคัญ 

1. ฝกทักษะและความรูดานวิชาชพีใหแกเด็กนักเรยีนในโรงเรียน 

2. สงเสริมอาชีพใหแกเยาวชนในทองถิ่น 

 3. สงเสริมความรวมมือจากภาคเอกชน 

 4. ดําเนินงานฝกอาชีพ ในศนูยฝกอาชีพนกัเรียนเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
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       4. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี มีพระราชดําริใหดําเนินการปลูกฝงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแกนักเรียน เมื่อคร้ัง

เสด็จพระราชดําเนินโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 107 บานหวยจะคาน  ตําบลปงโคง อําเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  โดยการปลูกสะเดา เพราะนอกจากจะนํามาประกอบอาหาร ใหรมเงาแลว

เมล็ดยังใชในการปองกันกําจัดแมลงไดดวยโดยไมมีสารพิษตกคางและทําลายสิ่งแวดลอมเหมือน

สารเคมีทั่วๆ ไป ตอจากนั้นจึงไดขยายออกไปยังโรงเรียนอื่นๆ ดังมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับโครงการ

อนุ รักษทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพระราชทานแกคณะผู ปฏิบ ัต ิงานโครงการตาม

พระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันอังคารที่ 

25 เมษายน 2538 ที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูถึงประโยชนที่ไดรับจากธรรมชาติและโทษที่ไดรับจาก

ธรรมชาติที่ถูกทําลาย ตลอดถึงวิธีการอนุรักษธรรมชาติ (สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 2547 : 7; พระราชดํารัส. 2549 : ออนไลน) 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน เยาวชน และประชาชนในพืน้ทีม่จีิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 กิจกรรมสาํคัญ 

1.  จัดการเรียนการสอนดานสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรยีน 

2. ใหความรูแกประชาชนเรือ่งการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  

3. ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ชุมชน เชน ใชอินทรียวัตถุในการปรับปรุงบํารุงดิน และลดการใชสารเคมี ปลูกไมใชสอย สาธิตและ

สงเสริมการใชประโยชนจากหญาแฝกพัฒนาบํารุงชุมชนในพื้นที่และบริหารจัดการน้ําใหเกิดประโยชน

สูงสุด 

 ยังมีอีกโครงการที่เดนมากที่เกี่ยวของกับการอนุรักษคือ โครงการสวนพฤกษศาสตรใน

โรงเรียน เปนโครงการที่พระองคมีแนวคิดที่วา การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืช

พันธุนั้นควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติที่จะทําการศึกษา 

และอนุรักษพืชพันธุตอไป การใชวิธีสอน การอบรมที่ใหเกิดความรูสึกวาถาไมรวมกันอนุรักษแลวจะ

เกิดอันตรายแกตนเองโดยมีเปาหมายที่จะใหครบทุกเขต เขตหนึ่งๆ อยางนอย 5 โรงเรียน แลวให

นักเรียนไดศึกษาหาความรูจากพืชพันธุในสวน (เกษม วัฒนชัย. 2546 : 22 – 23)  
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       5. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนี 
 จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกเยี่ยมเด็กและ

เยาวชนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทรงทราบและตระหนักถึงปญหาโรคคอพอกที่เกิดจากการ

ขาดสารไอโอดีน จึงมีพระราชดําริที่จะดําเนินการเสริมจากกระทรวงสาธารณสุข โดยเริ่มดําเนินการ

ต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2533 เปนตนมา ดังไดมีพระราชดํารัสที่พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงาน

โครงการตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2538 วา“…อยางเรื่องที่วา โครงการไอโอดนีนัน้ กไ็ดเหน็

วาทางราชการก็มีความพยายามที่จะแกไขปญหาอันนี้ซึ่งมีอยูแลวก็มีเพิ่มมาเพื่อแกไขบาง...”  

(สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.2547 : 6 – 7; พระราชดํารัส. 

2549 : ออนไลน) 
  วัตถุประสงคของโครงการ 
  เพื่อควบคุมปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ทุรกันดาร 
       กิจกรรมในโรงเรียน 

1. ด่ืมน้ําเสริมไอโอดีนเปนประจําทุกวัน 

2. สงเสริมการใชเกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารกลางวันเปนประจําทุกวัน 

3.  เฝาระวังโรคขาดสารไอโอดีนโดยตรวจคอพอกในเด็กระดับประถมศึกษาทุกคน 

4. อบรมใหความรูแกเด็กนักเรียนเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน 

 
       6. โครงการสงเสริมสหกรณ 
 โครงการสงเสริมสหกรณเร่ิมมาจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

เล็งเห็นวาการปลูกฝงเรื่องสหกรณแกนักเรียนจะทําใหเกิดความรวมมือกันทั้งในกลุมนักเรียน ครู และ

ประชาชนผูปกครองในทองถิ่นอยางตอเนื่อง เกิดการชวยเหลือซึ่งกัน จึงไดมีพระราชกระแสกับอธิบดี

กรมตํารวจและอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณใหรวมกันสงเสริมวิธีการสหกรณใหกับนักเรียนตั้งแตป พ.ศ. 

2534 เปนตนมา และไดมีพระราชดํารัส พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริใน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในโอกาสที่เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวัน

อังคารที่ 27 เมษายน 2536 ที่เกี่ยวกับโครงการสหกรณวา เปนการฝกการทํางานอยางเปนระบบทั้งใน

เร่ืองการบันทึก การทําบัญชี เมื่อโตขึ้นจะทําใหมีความรูติดตัวไปสามารถเขารวมเปนสมาชิกหรือเปน

กรรมการในระดับหมูบาน ระดับอําเภอ หรือระดับจังหวัดไดเปนอยางดี ทําใหไมเสียเปรียบผูอ่ืน สราง

พลังโดยการรวมมือรวมแรงกัน (สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

2547 : 8; พระราชดํารัส. 2549 : ออนไลน) 
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 วัตถุประสงคของโครงการ 
 เพื่อสงเสริมความรูและทักษะดานสหกรณและสรางลักษณะนิสัยที่สอดคลองกับอุดมการณ

สหกรณใหแกเด็กนักเรียน 
 กิจกรรมสาํคัญ 

1. จัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ 

2. จัดใหมีกิจกรรมสหกรณภาคปฏิบัติ เชน กิจกรรมรานคา กิจกรรมออมทรัพยและ

กิจกรรมการเกษตร เพื่อเปนการฝกทักษะของนักเรียนในการดําเนินกิจกรรมสหกรณ ตามความพรอม

ของแตละโรงเรียน 

3. จัดใหมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณกับสหกรณตัวอยาง 

 
             7. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
 เนื่องจากนักเรียนที่จบการศึกษาในทองถิ่นทุรกันดารแลว สวนใหญไมไดศึกษาตอเนื่องจาก

ฐานะทางบานยากจน และไมมีโรงเรียนระดับที่สูงกวาประถมศึกษาในพื้นที่ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงคที่จะพระราชทานพระราชานุเคราะหใหกับนักเรียนเหลานั้นไดมี

โอกาสไดรับการศึกษาที่สูงขึ้นตามศักยภาพ โดยเริ่มโครงการตั้งแตป พ.ศ. 2531 ดังไดมีพระราชดํารัสใน

โอกาสเปดการประชุมสัมมนาครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

เมื่อวันศุกรที่ 27 เมษายน 2533 เกี่ยวกับโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห วาพระองคไดต้ังเปาไว

จะใหนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ตองการศึกษาตอในระดับที่สูงกวาประถมศึกษา 

ไดรับการศึกษาตามความสามารถเพราะจะทําใหเขาสามารถมีความรูประกอบอาชีพที่เกิดประโยชน

ตอตนเองและผูอ่ืนไดมากขึ้น ((สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

2547 : 6 ; คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ. 2534จ : 92) 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนที่มีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดารไดรับการศึกษาตอตาม

ความสามารถ และกลับไปชวยพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร 
 กิจกรรมสาํคัญ 

    1. คัดเลือกนักเรยีนในถิ่นทุรกันดารเขาเปนนกัเรียนในพระราชานเุคราะห 

2. จัดอบรมประจําปเพื่อชี้แจง แนะนาํแนวทางปฏิบัติตัวของนักเรียน ปลูกฝง

อุดมการณ ความสาํนึกความเปนไทย ใหมีความรักในถิ่นที่อยู และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุข 
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    3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดยการติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียน จัด

สอนเสริม หรือฝกอบรมเพิม่เติมและจัดอบรมแนะแนวการศึกษาตอ 

     4. กําหนดแผนการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร สําหรับเปนแนวทางใน

การศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะหตอไป 

    5. สงเสริมใหนักเรียนมงีานทําตามคุณวฒุิของนักเรียน 

    6. ใหคําปรึกษาและชวยเหลือนักเรียนในพระราชานุเคราะห ดานการเรียน การเงิน 

ตลอดจนการแกปญหา และพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

 
            8. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในทองถิ่น
ทุรกันดาร 
 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในทองถิ่นทุรกันดาร เร่ิมในป 

พ.ศ. 2539 ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักวาผูที่จะมีสุขภาพ

อนามัยดีนั้นตองไดรับการสงเสริมต้ังแตอยูในครรภมารดา ดังนั้นแมตองมีภาวะโภชนาการและสุขภาพ

ที่ดีจึงจะทําใหทารกที่เกิดมามีสุขภาพดีตามไปดวย ดังที่ไดมีพระราชดํารัสที่เกี่ยวกับโครงการสงเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ที่

พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามที่พระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ 

ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2541 สรุปไดวา เมื่อผูปกครองมีความรู

ความเขาใจในเรื่องสุขภาพอนามัยก็จะมีภาวะเจ็บปวยนอยลง จากนั้นก็ใหดูแลเรื่องการปองกันโรค

ตางๆ ที่เกิดกับเด็กตั้งแตอยูในครรภมารดา (สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี.2547 : 8 – 9 ; พระราชดํารัส. 2549 : ออนไลน) 
 วัตถุประสงคของโครงการ 
 เพื่อสงเสริมใหหญิงมีครรภ หญิงใหนมบุตร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ป ที่อยู

ในถิ่นทุรกันดารไดรับบริการที่เหมาะสม และไดรับความรูดานอาหารและโภชนาการ เพื่อชวยใหแมมี

ภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี เด็กที่เกิดมีอัตรารอดชีวิตสูงมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ไดเต็มศักยภาพ 
  กิจกรรมสาํคัญ 

1. การใหบริการดูแลอนามัยแมและเด็กขั้นพื้นฐาน โดยแสวงหาคนในพื้นที่เพื่อทําหนาที่

เปนผูใหบริการแลวอบรมผูใหบริการ ทั้งดานความรู วิธีการและเทคนิคตางๆ เกี่ยวกับการใหบริการงาน

อนามัยแมและเด็ก และการสงเสริมโภชนาการใหมีการประสานงานรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข

ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการบริการ 

2. รณรงคใหประชาชนรวมกนัดูแลแมและเด็กทั้งในครอบครัวของตนเองและชุมชน 
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3. สนับสนนุอาหารเสริมและยาที่จําเปนแกแมและเด็ก 

              4. ศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการในการบริการที่เหมาะสมตอขนบธรรมเนียมประเพณีของ

กลุมชนในบางพื้นที่ ไดแก ชาวไทยภูเขา และชาวไทยมุสลิม 

 จากรายละเอียดของโครงการสรุปไดวากิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นั้นมีดังตอไปนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพของครู 

2. พัฒนาเทคนิคการสอน 

3. พัฒนาสื่อการสอน 

4. การใชสารธรรมชาติและชีววิธีแทนการใชสารเคมี 

5. การสรางปาชุมชน 

6. การบํารุงรักษาดนิ 

7. จัดทําแปลงเกษตรสาธิตในโรงเรียน 

8. การเลี้ยงสตัว 

9. ฝกอาชีพใหแกนักเรียน 

10. จัดตั้งศูนยฝกอาชพีบริการแกชุมชน 

11. การใชสารไอโอดีนผสมน้ําดื่มและอาหาร 

12. ใหความรูดานสหกรณ 

13. จัดตั้งสาธติระบบสหกรณในโรงเรียน 

14. พัฒนาแหลงน้าํในทองถิน่ พรอมทัง้บริหารจัดการน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เมื่อไดวิเคราะหและสังเคราะหการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมดังกลาวนี้จะพบวาทุก

กิจกรรมทุกโครงการโรงเรียนไดนําไปบูรณาการเขากับหลักสูตรในสถานศึกษาและเชื่อมโยงกันระหวาง

โครงการตอโครงการ เพื่อพัฒนาใหเปนกิจกรรมการเรียนรูภาคปฏิบัติที่ควบคูกับการเรียนภาควิชาการ 

เพราะนอกจากจะไดวิชาการในดานหนึ่งแลวยังจะไดอีกหลายวิชาที่เกี่ยวของกัน เชน โครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน ไดทั้งวิชาการทางการเกษตร วิชาการปรุงอาหาร การถนอมอาหาร การออกกําลัง

กาย หรือทางดานความสามัคคี ความเอื้อเฟอเผื่อแผ และความรูทางดานสหกรณ  นอกจากนี้การ

ถายทอดความรูระหวางโรงเรียนกับชุมชนและชุมชนกับโรงเรียนก็เปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญเปน

สายใยเชื่อมโยงความสันพันธที่ดีระหวางกัน  ในการดําเนินการโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นี้จึงเปนการพัฒนาผูเรียนในทุกดานทั้งดานพุทธิศึกษา ทํา

ใหมีความรูในเชิงวิชาการ ดานจริยศึกษา ทําใหมีคุณธรรมเคารพในสิทธิที่จะอยูรวมกันอยางมีความสุข  

ทางดานพลศึกษา ทําใหสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่เขมแข็ง จากการไดลงมือปฏิบัติงานตามโครงการ  มีสมาธิ
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ในการทํางาน  ดานหัตถศึกษาเปนการความสัมพันธระหวางสมองมีผลตอการบังคับกลามเนื้อใน

รางกาย มีเจตคติและทักษะที่ดีในการทํางาน ความรวมมือจากทุกภาคสวนก็เปนเรื่องที่ทุกฝายจะตอง

ใหความสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมในโครงการหลายๆ โครงการตองใชผูรูผูชํานาญเปนหลักในการ

ใหความรูทั้ง ดานทฤษฎีและดานปฏิบัติ ตลอดทั้งความชวยเหลือในทุกดานที่ขาดแคลนจากทุกองคกร

เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุด 

ซึ่งในการดําเนินงานในโครงการตางๆ นั้นสุเมธ ตันติเวชกุล (2546 : 49 – 54) ไดอธิบายถึง

การทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วามีวิธีการทรงงานที่เปนระบบ โดย

เร่ิมจากการหาขอมูลที่เปนปญหาคือตองมีความรูอยางถองแทกอนวาอะไรที่เปนปญหา จากนั้นจึง

ศึกษาขอมูลเพื่อหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา จากนั้นจึงหาวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมกับสภาพของ

ภูมิศาสตรและสังคมที่มีความแตกตางกันในแตละที่แตละแหง ทรงมุงที่จะใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม

ที่มีอยูแลวใหมากและนานที่สุด มากกวาที่จะใชจากภายนอกพระองคมีระบบการติดตามตรวจสอบ

อยางชัดเจนทุกๆ ปและประเมินผลที่สม่ําเสมอเปนระยะๆ กระบวนการทํางานขั้นสุดทายคือมีการปรับปรุง

อยางตอเนื่อง 

ในการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไดรับการศึกษา และ

สามารถประกอบอาชีพไดตามอัตภาพนั้นเปาหมายคือกลุมของผูที่ดอยโอกาสทางการศึกษาทั้งสิ้น ซึ่ง

เปนกลุมที่มีสภาวะอันเปนเงื่อนไขบางอยางที่ทําใหไมไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดานอยางเต็มศักยภาพ

ตามวัย ซึ่งพระองคมีแนวพระราชดําริเกี่ยวกับผูดอยโอกาสที่ตองไดรับการพัฒนาไวดังนี้ 

 
2.3 แนวพระราชดําริเรื่องการศึกษาของผูดอยโอกาส 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใหความสําคัญกับผูที่ดอยโอกาส

ทางการศึกษาของราษฎรในทุกหมูเหลา ที่ทุกคนควรมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกันมา

อยางยาวนาน  ดังไดมีพระราชดํารัสในงานเสวนาทางวิชาการดานอาหารและโภชนาการ  ณ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548(พระราชดํารัส. 2549 : ออนไลน) ที่ทรงเห็น

ความสําคัญของสิทธิข้ันพื้นฐานในการดํารงชีวิตที่ทุกคนตองไดรับสิทธิ์นั้นอยางเสมอภาค  ใหไดรับ

การศึกษาเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและชวยเหลือสังคมไดดวย  และในปาฐกถา

เกี่ยวกับเร่ืองการศึกษาของผูดอยโอกาสในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ 15 

ประจําป พ.ศ. 2544 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันจันทรที่ 12 พฤศจิกายน 2544 ทรงแบง

ประเภทของผูดอยโอกาส พรอมทั้งอธิบายความหมายและวิธีการจัดการศึกษาสําหรับคนเหลานี้ไว 

สรุปไดดังนี้ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2545)    
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1. ผูที่อยูในถิ่นทุรกันดาร เสนทางลําบาก อยูไกลเสนทางคมนาคม บริการทางการศึกษา

เขาถึงไดยากหรืออาจจะไมมีเลย สวนใหญจะอยูตามชายแดน อยูในเกาะ อยูตามภูเขาหางไกล จะ

ขาดแคลนครูบอย ในระบบบริหารจัดการบางครั้งก็มีปญหาคือบางแหงคนเต็มใจก็มีแตไมมีตําแหนง

ให หรือบางคนไปบรรจุเพื่อใหไดตําแหนงราชการ แลวก็ไปอยูที่อ่ืนก็มี 

2. คนที่ไมมีเงินหรือขาดทุนทรัพย ปจจุบันมีระบบหาผูอุปถัมภเด็กเหลานี้ 

3. ผูที่สมองไมดี ตองใชเทคนิคการสอนใหไดความรูทําใหพวกเขาเขาใจได ที่เรียกวา

การศึกษาพิเศษ 

 4. คนเจ็บปวย เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลหลายแหงมีโครงการใหเด็กปวยเรื้อรังในโรงพยาบาล ได

เรียนหนังสือ นําครูสวนใหญมาจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนมาสอน ปจจุบันมีอุปกรณการสอน

หลายอยาง จะชวยใหครูที่มีอยูไมกี่คนสามารถสอนเด็กไดหลายระดับ  การจัดการศึกษาใหคนปวยใน

โรงพยาบาลนั้นยาก เพราะสภาพรางกายไมไหว เรียนไมดี หรือปจจุบันเศรษฐกิจตกต่ํา 

 5. ผูที่รางกายบกพรองหรือที่เรียกวาคนพกิาร คนกลุมนีป้จจุบันมีโอกาสที่จะไดรับการศึกษา

มากขึ้น มีเทคนิคพิเศษตางๆ ในการใหความรู หรือการเตรียมความพรอมของคนพกิาร เหลานี้ มกีาร

พัฒนาครูใหมคีวามสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกบัประเภทของผูพิการ  

 6. เด็กกําพราขาดผูอุปการะ ไดมีโรงเรียนศึกษาสงเคราะหมีสวนชวยรับเด็กเหลานี้ให

ไดรับการศึกษา  

 7. เด็กที่พอแมยายถิ่นอยูเสมอ   ไดแกกลุมที่บิดามารดาทํางานไมเปนหลักแหลง แกไขได

โดยจัดครูเขาไปสอนถึงแหลงที่ทํางานของบิดามารดา 

 8. เด็กเรรอน เรียกวา Street Children  

 9. พวกแรงงานเด็ก มีการเปดโอกาสใหเด็กไดรับบริการทางการศึกษาโดยเขาเรียนตอ

การศึกษานอกโรงเรียน เพิ่มวุฒิการศึกษา เพื่อจะไดเลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือน 

 10. ผูที่ไมมีโอกาสศึกษาในวัยเรียน อาจจะดวยสาเหตุใดก็ตามทีท่ําใหไมไดรับการศึกษาใน

วัยเรียน ใหใชบริการของการศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาผูใหญ ที่สามารถเรียนผานสื่อตางๆ ได 

ทุกคนไดมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต เรียกการศึกษาแบบนีว้า การศึกษาตลอดชีวิต หรือ Lifelong 

Educational 

 11. ผูตองขังหรือผูตองโทษ สามารถใชบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  

และของการศึกษานอกโรงเรยีนได 

 12. ผูล้ีภัยหรอืคนไรสัญชาติ กลุมดอยโอกาสกลุมนี้เปนพวกที่อยูตามชายแดนของประเทศ

ไทย  ตามพื้นที่ชายแดนบางคนไมมีสัญชาติ จึงไมไดรับโอกาสใดๆ จากทางราชการ 
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 13. ผูที่ไมเขาใจภาษาที่เปนสื่อการสอน บางคนใชภาษาอื่นที่ไมใชภาษาไทยในการสื่อสาร

ทําใหเขาใจเนือ้หาที่เรียน จงึมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํ  

 14. ผูที่อยูในสงัคมที่ไมสงเสริมการศึกษา อาจจะเปนดวยฐานะหรือคานิยมบางประการจึง

ไมยอมใหบุตรหลานเขารับการศึกษา 

 15. คนที่ฉลาดเกินไป หรือสติปญญาเลิศล้ํา  

จะเห็นวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใหความสําคัญกับเด็ก

ผูดอยโอกาสที่อาศัยอยูในถิ่นทุรกันดารเปนลําดับแรก แสดงวาเด็กกลุมนี้เปนกลุมใหญมีจํานวนมาก

และมีความเรงดวนในการแกปญหามากกวากลุมอ่ืน และพระองคยังไดชี้แนวทางในการจัดการศึกษา

สําหรับผูดอยโอกาสในแตละกลุมไวอยางชัดเจน ทําใหเห็นวาพระองคมีแนวการจัดการศึกษาที่

คํานึงถึงสภาพทางภูมิศาสตรและสภาพทางสังคมของกลุมผูดอยโอกาสเหลานั้น     ทําใหเห็นถึง 

คุณลักษณะของครูผูสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู การบริหารจัดการ และความรวมมือจาก

หนวยงานตางๆ ที่คอนขางจะมีรูปแบบที่แตกตางไปจากการจัดการศึกษาสําหรับเด็กในกลุมปกติ  

จากพระราชกรณียกิจทางดานการศึกษา และการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ไดนํามาเสนอ

ขางตนนี้นับไดเปนเพียงสวนนอยเมื่อเทียบกับพระราชกรณียกิจของพระองคที่ไดทุมเทสรรพกําลัง

ทั้งหลายทั้งปวง ทรงอุทิศพระวรกายอยางหนักและตอเนื่องมาอยางยาวนานเพื่อใหพสกนิกรของ

พระองคไดมีความเปนอยูที่ดีข้ึนอยางทั่วถึงและเทาเทียมกันอยางไมเลือกชนชั้น ซึ่งกิจกรรมเหลานี้เกิด

มาจากแนวพระราชดําริที่ปรากฏออกมาในรูปของพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส ที่พระองคได

พระราชทานแกบุคคลคณะตางๆ และในโอกาสตางๆ กัน ตลอดจนโครงการตามพระราชดําริที่พระองค

ไดโปรดเกลาฯ พระราชทานใหมีการดําเนินงานขึ้นในทองถิ่นหางไกลและทุรกันดาร  ในการวิจัยครั้งนี้

ไดอัญเชิญพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริที่เกี่ยวของมา

สังเคราะห เพื่อคนหาใหเห็นถึงแกนที่เปนแนวพระราชดําริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางแทจริง 

ดังรายละเอียดจะไดนําเสนอตอไป 

 
 2.4  พระราโชวาท ปาฐกถา และพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีที่พระราชทานในโอกาสตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเดก็และเยาวชน 
และการศกึษา  

พระราโชวาท ปาฐกถา และพระราชดํารัสที่คัดเลือกมาใชในการสังเคราะหคร้ังนี้ไดแก 

พระราโชวาท ปาฐกถา และพระราชดํารัสที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และที่

เกี่ยวของกับการศึกษาทั้งสิ้น โดยไดคัดเลือกมา ต้ังแตป พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2550 รวม 60 องค ที่ทรง

ไดมีพระราชดําริเกี่ยวกับการศึกษาตั้งแตแนวพระราชดําริทางดานการศึกษา เปาหมายของการศึกษา 
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หลักสูตรที่ใชในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู คุณลักษณะของผูที่เปนครู คุณลักษณะที่จะใหเกิด

กับผูเรียน และในดานการบริหารจัดการทั้งสิ้น ซึ่งมีรายละเอียดสรุปในแตละดานไดดังนี้ 
  2.4.1 แนวพระราชดําริทางการศึกษา 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีแนวพระราชดําริในดานการศึกษา

สรุปไดวาการศึกษาเปนการยกระดับความเปนมนุษย เมื่อคนไดรับการศึกษาจะสามารถชวยพัฒนา

สังคมตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และระดับสากลได  ดังขอความในปาฐกถาเรื่อง

การศึกษากับการพัฒนาประเทศในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที ่9  วนัที ่

7 พฤศจิกายน 2538  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ใจความตอนหนึ่งที่พระองคไดกลาวถึง

การศึกษาวา “...การศึกษาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนรูที่ชวยใหคนเราทําอะไรไดนอกเหนือจากธรรมชาติ

หรือที่เปนสัญชาติญาณ...”(ชวลี อมาตยกุล และคนอื่นๆ. 2544 : 61;พลับพลึง คงชนะ. 2544 : 142; 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. มปป. : 7) และในขอสอบการเขียนเรียงความ ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนจิตลดา เร่ืองประเทศทั้งหลายยอมเจริญไดดวยการศึกษา มีขอความตอนหนึ่งที่แสดงใหเห็นวา

พระองคมีแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการศึกษาวา “...กลาวกันวา การศึกษาทําคนใหเปนคน เนื่องจาก

การศึกษานี้ไมไดหมายความเพียงแคทองจําสิ่งตางๆ ที่ทางโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ

กําหนดใหเรียน แตมีความหมายกวางออกไปถึงการคนควาดวยตนเอง ใชสมองคิด วิเคราะห แยกแยะ

ถึงเหตุผลของสิ่งตางๆ ในโลกดวย ยิ่งบุคคลเรียนรูเขาใจสิ่งตางๆ มากข้ึนเทาไร บุคคลนั้นยิ่งเปนคนที่

เชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดทั้งในทางโลกและทางธรรม (โรงเรียนจิตรลดา. 2534: 56) 

  
  2.4.2 เปาหมายของการจัดการศึกษา 
 เปาหมายของการศึกษาไดมีการปรับเปล่ียนไปใหมีความเหมาะสมกับยุคสมัย สําหรับ

เปาหมายของการศึกษาที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดํารินั้น ไดปรากฏในพระ

ราโชวาทที่พระราชทานแกผูแทนโรงเรียนและนักเรียนที่ไดรับพระราชทานรางวัล ประจําปการศึกษา 

2532 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันจันทรที่ 9 กรกฎาคม 2533 สรุปไดวา การจัดการศึกษา

เปนไปเพื่อพัฒนามนุษยใหสมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา จิตใจ ความรับผิดชอบชั่วดี รูจักคิดพิจารณา

และตัดสินใจตามทางที่ถูกตองและสรางสรรค (คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ. 2534จ : 128) 

และเมื่อคร้ังที่ทรงไดมีปาฐกถาในหัวขอแนวโนมการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูในทศวรรษหนา 

ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542 พระองคไดกลาวถึงแนวคิดของการศึกษา ไวในตอนหนึง่

วา  “…การศึกษาคือการพัฒนาคน พัฒนาชาติ ใหคนมีความรูที่สามารถสรางคนใหมีฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น สรางชาติใหอยูอยางมีความสุขและรุงเรืองได เราพูดวาจะตองสรางคนใหมี

ความรู...” (ชวลี อมาตยกุล และคนอื่นๆ. 2544 : 86; พลับพลึง คงชนะ. 2544 : 169) 
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  2.4.3 หลักสูตร 
 หลักสูตรเปนเครื่องมือที่ สําคัญอีกประการหนึ่งที่ใชในการพัฒนามนุษยเพราะเปน

ประสบการณทั้งหมดที่สถานศึกษาไดจัดใหกับผูเรียนเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได

กําหนดใหสถานศึกษาจัดทําสาระหลักสูตรที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปญญา

ทองถิ่น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

สําหรับหลักสูตรที่เหมาะสมในโรงเรียนที่ดําเนินงานตามโครงการตามพระราชดํารินั้น สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระราชดํารัส เมื่อคร้ังในการประชุมโครงการเกษตรเพือ่อาหาร

กลางวัน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวันพฤหัสบดีที่ 3  พฤษภาคม 2527 ทรงเห็นวาโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนมีความแตกตางทั้งในดานภูมิศาสตร สังคมและวัฒนธรรม การที่จะดําเนินงาน

โครงการตามพระราชดําริใหบังเกิดผลดีนั้น หลักสูตรที่ใชในโรงเรียนจําเปนที่จะตองมีความยืดหยุนให

เหมาะสมกับแตละพื้นที่ (คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ. 2534ข : 222, 277) 

 
 2.4.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้นเปรียบไดเสมือนกับนายชางผูสรางบานที่ไดนําแบบแปลนที่

ไดมีผูออกแบบเอาไวแลวคือหลักสูตร ผูที่นําแบบแปลนหรือหลักสูตรไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู เพือ่ให

ไดบานตามแบบที่เขียนไวหมายถึงผูเรียนมีคุณลักษณะตามที่พึงประสงค กิจกรรมการเรียนรูจึงเปน

กระบวนการสําคัญที่จะใหไดผลผลิตตรงความตองการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในทัศนะของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้นทรงใชหลัก สุ จิ ปุ ลิ ซึ่งเปนกระบวนการสราง

ปญญาใหเกิดกับผูเรียนที่สามารถประยุกตใชไดทุกยุคทุกสมัย ดังในขอความที่ทรงบรรยายในหัวขอ

แนวโนมการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูในทศวรรษหนา ณ  จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 

2542 ทรงไดอธิบายไวซึ่งสรุปไดดังนี้ (ชวลี อมาตยกุล และคนอื่นๆ. 2544 : 95 – 95; พลับพลึง คงชนะ : 

171 – 172 )  

 สุ คือ สุตมยปญญา หรือปญญาที่เกิดจากการฟง หรือการรับสารสาระทั้งปวง รวมทั้งการได

รู ไดเห็น และการอานหนังสือ 

จิ คือ จินตมยปญญา  ปญญาที่เกิดจากจากการคิด พระองคทานไดเชื่อมโยงใหเห็นวา การ

จะมี จิ ไดนั้นตองเกิดจากการแสวงหาความรูมากอน คือตองมี สุ มากอนแลวจึงใชสมองใชปญญา

วิเคราะหใชเหตุใชผลจินตนาการไตรตรอง สรางสรรคส่ิงใหมๆ   

ปุ คือ ปุจฉา แปลวา ถาม มาจาก สุ และ จิ ตองมีความปรารถนาหาคําตอบเพื่อเติมให

ปญญางอกเงยยิ่งๆ ข้ึนไป  ประเด็นนี้เปนสิ่งที่สําคัญเพราะเมื่อสรางใหผูเรียนไดรูจักการวิเคราะห คือ 
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เมื่อมี จิ แลวผูเรียนตองรูจักตั้งคําถามสรางประเด็นที่แตกตางเปนการฝกใหผูเรียนไดสรางทางเลือก

หรือแตกแขนงของความรูใหมากยิ่งขึ้น  

ลิ คือ ลิขิต หรือจดบันทึก เมื่อไดขอมูลหรือคําตอบที่ผานการวิเคราะหบนฐานของเหตุผล

แลวก็ตอง ลิ ในปจจุบันก็หมายถึงการเก็บรวบรวมองคความรูที่ผานการยอยมาอยางดีแลว ในขั้นตอน

นี้ถือวาสําคัญเพราะการจัดเก็บความองคความรูที่ไดมานั้นจะเปนประโยชนทั้งตนเองและผูอ่ืนดวย

เพื่อใชในการศึกษาคนควา ทั้งยังเปนฐานใหกับคนรุนหลังไดนําความรูนี้ไปตอยอดในโอกาสตอไปดวย   

นอกจากนี้พระองคมีแนวในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยใชหลัก 4 ดาน คือ

พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา ดังที่ปรากฏในปาฐกถาเรื่อง การศึกษากับการพัฒนา

ประเทศ เนื่องในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  คร้ังที่ 9 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2538  ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปาฐกถาเรื่องแนวโนมการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

การเรียนรูในทศวรรษหนา ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2542  ณ โรงแรม บีพี สมิหลา จังหวัดสงขลา ได

อธิบายหลักการสรางคนใหสมบูรณทั้ง 4 ดาน สรุปไดคือ (ชวลี อมาตยกุล;และคนอื่นๆ . 2544 : 97 – 99; 

พลับพลึง คงชนะ. 2544 : 172 - 173; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. มปป. : 10 – 16) 

 พุทธิศึกษา เปนการใหมีความรูในเชิงวิชาการใหรูจักการอาน เขียน รูจักการคนควา  

 จริยศึกษา เปนการพัฒนาปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งไมใชเปนการเรียน

คุณธรรมหรือสอนจริยธรรมตามตําราแตเปนการฝกอบรมปฏิบัติใหเปนและสามารถใชเปนวิถีชีวิตได  ให

มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุดเทาที่จะทําได มีระเบียบวินัย มีสํานึกที่ดีตอสวนรวม ซึ่งเปน

ส่ิงสําคัญเพราะเราตองอยูรวมกัน ตองสํานึกถึงสวนรวมกอน เคารพในสิทธิและปญญาของผูอ่ืน และ

ที่สําคัญพระองคไดย้ําวาครูตองประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี 

พลศึกษา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต ที่หมายรวมไปถึงการกินอาหารที่ถูกตอง การออกกําลังกาย และการรักษาความปลอดภัย

ทั้งปวงดวย   

หัตถศึกษา พัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีความสามารถในการใชเครื่องมือในการประกอบ

กิจกรรมซึ่งเปนการพัฒนาความสัมพันธระหวางสมองกับมือ มีความเยือกเย็น มีความคิดสรางสรรค

และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน เห็นคุณคาของการทํางานโดยไมรังเกียจหรือเลือกงาน  

 การเรียนรูจากแหลงการเรียนรูก็เปนวิธีการหนึ่งที่พระองคมีแนวพระราชดําริใหมีข้ึน 

นอกเหนือจากแหลงเรียนรูตามธรรมชาติในทองถิ่นแลว หองสมุดก็เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญที่ทรงเนน

ใหมีการพัฒนาหองสมุดเพื่อใหนักเรียน ประชาชนและผูที่สนใจไดใชในการศึกษาคนควาจะเห็นได

จากใหมีหองสมุดเฉลิมราชกุมารีทั่วประเทศ พระองคไดมีพระราโชวาทเกี่ยวกับหองสมุดไวดังเมื่อคร้ัง

ทรงปาฐกถาเรื่องการศึกษากับการพัฒนาประเทศ ในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
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กุมารีคร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2538 สรุปไดวา 

พระองคตองการใหคนไทยมีนิสัยรักการอานมากขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน วิธีการทีจ่ะชวยเหลอืคือใหมี

หองสมุดเพิ่มข้ึนสามารถบริการแกคนทั่วไปได นอกจากจะเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแลวยัง

เปนการฝกวินัยในการอานและการใชหองสมุดใหเกิดกับตนเองไดอีกวิธีหนึ่งดวย หนังสือที่พระองคทรง

สนพระทัยมากนอกจากหนังสือสําหรับประชาชนทั่วไปแลวคือหนังสือสําหรับเด็กซึ่งควรเปนหนังสือที่มี

คุณคาจะทําใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณ (ชวลี อมาตยกุล และคนอื่นๆ. 2544 : 73; พลับพลึง คง

ชนะ. 2544 : 148; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. มปป. : 21 – 22; กระทรวงศึกษาธิการ 2547 : 129) 

 ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูผูที่ดําเนินการตองดําเนินการใหผูเรียนไดเรียนรูอยาง

บูรณาการทั้งดานความรูเชิงวิชาการ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานการพัฒนาสุขภาพอนามัยและดาน

การฝกการใชกลามเนื้อในสวนตางๆ ภายในรางกายเพื่อใหสัมพันธกับสมอง นั่นคือจะตองจัดกิจกรรม

ใหเกิดการเรียนรูทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่งเปนการบูรณาการโดยใชโครงการตามพระราชดําริเปน

แกนในการจัดกิจกรรมที่เปนทั้งแหลงเรียนรูและแหลงการฝกอาชีพ ทําใหไดรับประสบการณที่เปนจริง

สอดคลองกับการดําเนินชีวิตในประจําวันและสอดคลองกับความตองการของชุมชน ใชภูมิปญญา

ทองถิ่นไดอยางเต็มศักยภาพ และใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางรูคุณคา 

  
 2.4.5 คุณลักษณะของครู 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระราชดํารัสที่แสดงใหเห็นถึง

คุณลักษณะของครู ในโอกาสที่เสด็จพระราชดําเนินไปประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและ

โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ณ กองบังคับการกองรอยที่ 9  อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

ในวันอาทิตยที่ 18 กันยายน 2526    และพระราโชวาทที่พระราชทานแกบัณฑิตในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ณ อาคารใหม   สวนอัมพร วันที่ 25 – 26  

ตุลาคม 2524  และวันที่ 18 พฤษภาคม 2526  สรุปไดวาผูที่ทําหนาที่ครูเปนผูที่มีความสําคัญที่ตองใหทั้ง

ความรูและการอบรมใหผูเรียนเปนผูที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนั้นครูจะตองเปนผูที่มีทั้งความรูใน

เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เปนผูที่มีคุณธรรม  มุงประโยชนตอศิษย เปนตัวอยางที่ดีแกบุคคลทั่วไป มีความ

ยึดมั่นในจรรยาบรรณ ของครูและเปนผูที่ใฝรูใฝเรียนรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ (คณะกรรมการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติ. 2534ก : 169 – 170; 2534ข : 49, 136 – 137). 

 
 2.4.6 คุณลักษณะของผูเรียน 
คุณลักษณะของผูเรียนตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี นั้นปรากฏในพระราโชวาท  ปาฐกถา และพระราชดํารัสหลายครั้ง เชนในพระราชดํารัสที่
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พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ 

ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร  วันจันทรที่  21 เมษายน 2542  ในขอความที่ทรง

บรรยายในหัวขอแนวโนมการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูในทศวรรษหนา ณ โรงแรม บีพี สมิ

หลา  จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542 และขอความที่ทรงบรรยายในวันสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 

2538  ซึ่งพระองคไดมีแนวคิดในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่สามารถดํารงตนใหสมฐานะ

ความเปนมนุษย  โดยการพัฒนาใหมีความรูทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมเปนเครื่องกํากับการนํา

ความรูไปใช มีอาชีพและมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน รักที่จะเรียนรูและใฝหาความรูอยูเสมอ  มีทักษะใน

ดานการใชภาษาไทยทั้งการอาน การเขียนภาษาไทย  มีความสามารถในการเก็บรวบรวมความคิด และมี

ความรูในการประหยัดและใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ  (พลับพลึง คงชนะ. 2544 : 159 - 166; 

ชวลี อมาตยกุล และคนอื่นๆ . 2544 : 86 = 87) 

 
 2.4.7 การบรหิารจัดการ 

 ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดความสําเร็จบรรลุเปาหมายที่ตองการนั้น นักการศกึษา

หลายทานไดกลาวถึงวิธีการหรือทฤษฎีที่นํามาใชในการจัดการศึกษาอยางหลากหลาย สําหรับการ

ดําเนินงานในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นั้น พระองคเนนใหผูปฏิบัติสามารถพึ่งตนเองได และการมีสวนรวมของทุกฝาย ทรงเนนใหโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนพึ่งพิงปจจัยภายนอกใหนอยที่สุด โดยสนับสนุนใหครู  นักเรียน ผูปกครอง 

ชุมชนและหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดชวยกันคิดชวยกันทําเพื่อใหผูเรียนและชุมชน

สามารถชวยเหลือตัวเองได เชน โครงการปลูกผัก ทําสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก เพื่อนํามาทําอาหาร

กลางวัน โครงการสหกรณ โครงการฝกอาชีพ โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดัง

ในพระราชดํารัสที่พระราชทานแกผูปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดําริ ในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2537 (พลับพลึง คงชนะ. 2544 

: 124) และพระราชดํารัสที่พระราชทานในโอกาสทรงเปดการสัมมนาครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันศุกรที่ 27 เมษายน 2533  ซึ่งสรุปไดวาพระองคทรง

เล็งเห็นวาเด็กเหลานี้โอกาสที่จะเขาเรียนในเมืองนั้นคอนขางนอยจึงพยายามใหเขาไดมีความรูในเรื่อง

การประกอบอาชีพ เมื่อประกอบอาชีพไดก็สามารถเลี้ยงชีพไดตามควรแกฐานะ ทําใหพึ่งตนเองไดไม

ตองออกไปหารายไดนอกชุมชน  (คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ. 2534จ : 93 – 95; 

สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 2547 : 29) 
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 นอกจากนี้พระองคไดมีพระราชดํารัสถึงการใชการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ดังใน

พระราชดํารัสกับคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  ณ  ศาลาดุสิ

ดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2542  เพื่อใหไดความรวมมือเขา

มาพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในทุกหนวยงานไดแก เกษตรและสหกรณ 

ประมง ปศุสัตว สถาบันการศึกษาในทองถิ่น องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  (พลับพลึง คงชนะ. 2544 : 

164 – 165; สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 2547 : 9)  

สําหรับในการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในโครงการตามพระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองคทรงใชการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยม

โรงเรียนในโครงการเกือบทุกๆ ปและใหเจาหนาที่ที่ติดตามเสด็จเก็บขอมูลอาจจะเปนวิธีการสังเกตหรือ

การสอบถามเจาหนาที่ผูปฎิบัติ  พระองคไดมีพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการ

ตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันศุกรที่ 24 เมษายน 2435 

ไดอธิบายถึงลักษณะการประเมินวาเปนลักษณะการประเมินจากสภาพที่ปฏิบัติจริง ใหคํานึงถึงสภาพ

ความแตกตางของแตละพื้นที่ จะนําผลผลิตทุกพื้นที่ทุกแหงมาเปรียบเทียบกันไมได ใหดูที่การพัฒนา 

(พระราชดํารัส. 2549 : ออนไลน)  

 
2.5  เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกบัพระราโชวาท ปาฐกถา และพระราชดํารัส

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  
  ที่ผานมาไดมีหนวยงานหรือนักการศึกษาไดนําพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และ

โครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปวิจัยวิเคราะหและ

ปฏิบัติบาง ซึ่งนําเสนอรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2547) ไดทําโครงการศึกษางานโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ของ

กระทรวงศึกษาธิการ : สังเคราะหแนวพระราชดําริดานกระบวนการเรียนรู เปนลักษณะงานวิจัย เชิง

คุณภาพ โดยใชวิธีวิทยาในการศึกษา การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากขอมูลปฐมภูมิ 

ประกอบดวย พระราโชวาท และพระราชดํารัสที่พระราชทานในโอกาสตางๆ ระหวางป พ.ศ. 2525 ถึง 

พ.ศ. 2547 รวมทั้งบทพระราชนิพนธ และขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งประกอบดวย บทความ หนังสือและเอกสาร

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับแนวพระราชดําริและโครงการตามพระราชดําริ  โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาที่

ตองการสะทอนภาพพลวัตกระบวนการเรียนรูของสังคมไทยซึ่งเปลี่ยนแปลงมาเปนลําดับนับตั้งแตยุค

ชุมชนจนกระทั่งยุคพัฒนาความทันสมัย โดยเชื่อมโยงกับบทวิเคราะห ตามแนวพระราชดําริดานการ

จัดการเรียนรูในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ไดทรงบูรณาการแนวคิดดานการ
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เรียนรูทั้งในอดีตและปจจุบัน  และยังไดสังเคราะห มโนทัศน เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูตามแนว

พระราชดําริที่มีนัยตอการปฏิรูปการศึกษาของไทยดวย  มีรายละเอียดดังนี้  

1. กระบวนการเรียนรูในสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลง : จากยุคชุมชนถึงยุคพัฒนา

ความทันสมัย ในประเด็นนิยามของความรูและผูรู วิธี กลไกและเครื่องมือในกระบวนการเรียนรูของแต

ละยุค ความสัมพันธของการถายทอดความรูระหวางผูสอนและผูเรียน 

2. กระบวนการเรียนรูในระบบการศึกษาไทย ไดกลาวถึงความเปนมาของระบบ

การศึกษาของไทย กระบวนการเรียนรูในยุคกอนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ ยุค

พัฒนาเพื่อความทันสมัย  

3. พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดานกระบวนการ

เรียนรู ไดนําเสนอการศึกษาตามแนวพระราชดําริ ในประเด็น ความรูคืออะไรใครคือผูรู กระบวนการ

เรียนรู การสรางและสืบทอดความรู ความรูไดมาอยางไร และการใชประโยชนจากความรู  

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพัฒนาแนวคิดดาน

กระบวนการเรยีนรูมาสูแนวพระราชดําริ โดยไดมีการวิเคราะหถงึทีม่าของแนวพระราชดําริ ไดแก ทรง

ไดรับอิทธิพลมาจากบุคคลตางๆ ไดแก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั สมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชนินีาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ีจากสถาบนัการศึกษา จากการปฏิบัติ       

พระราชกรณยีกิจตางๆ และจากทรงรับขอมูลขางสารและสื่อตางๆ  

5. มโนทัศนเกีย่วกับกระบวนการเรียนรูของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กุมารี : นัยตอการปฏิรูปการศึกษาของไทย  ในประเด็นความรู แหลงความรู การสรางและถายทอด

ความรู กระบวนการเรียนรู บทบาทองคกรใหการศึกษา และเปาหมายของกระบวนการเรียนรู 

 ชุติมา สัจจานันท (2541) ไดทําวิจัยในเรื่อง ความเปนครูสถิตในหทัยพระองค สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยคือศึกษาลักษณะความเปน

ครูของสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื้อหาและวิธีการทรงสั่งสอนอบรมบุคคลกลุม

ตางๆ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากพระราชนิพนธ พระ

ราโชวาท พระราชดํารัส พระราชกระแส และเอกสารที่มีผูเขียนเฉลิมพระเกียรติสดุดีพระราชจริยาวัตร 

ประมวลพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวของกับพระองค และการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ไดผลสรุปคือ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงไดรับการอภิบาลและไดรับการถายทอดแบบอยางที่ดี

จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี มีพระคุณลักษณะของความเปน

ครูที่ดีทรงเปนนักการศึกษาและนักพัฒนศึกษาศาสตรทรงประกอบพระราชกรณียกิจ การพัฒนาอยาง

กวางขวางและตอเนื่อง  
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  เกษม วัฒนชัย (2546) ปาฐกถาเรื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เทพแหงการศึกษา ซึ่งเปนเอกสารที่รวบรวมปาฐกถาของทานองคมนตรีที่ไดอัญเชิญ พระราโชวาท 

พระราชดํารัส และปาฐกถาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่เกี่ยวของกับ

ทางดานการศึกษามาวิเคราะหใหเห็น ถึงความหมาย เปาหมายของการศึกษา หลักสูตร การจัด

กิจกรรมการเรียนรู คุณลักษณะของผูที่ทําหนาที่ครู และโครงการตางๆ ที่จัดใหมีเพื่อพัฒนาผูเรียน

อยางรอบดาน  พรอมทั้งไดสรุปใหเห็นวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความ

ปรารถนาใหผูเรียนเรียนรูในสิ่งตอไปนี้ 1) อานออกเขียนได 2) เรียนรูใหมีอาชีพ 3) ใหรูจักดํารงตนให

สมกับความเปนมนุษย 4) มีคุณธรรมกํากับความรู  5)มีความเขาใจผูอ่ืน สามารถขจัดหรือลดความ

ขัดแยง ที่เปนปจจัยเบื้องตนในการสรางสันติภาพในทุกระดับ 6) รูจักประหยัดและใชทรัพยากรไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  สวนดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้น เรียนรูดวย สุ จิ ปุ ลิ และ แนวทางการศึกษาที่

ยึด พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงประเภทของผูดอยโอกาส

ทางการศึกษาที่พระองคทานไดแบงไวทั้ง 15 ประเภท 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 

(2536) จัดทําหนังสือเร่ือง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรี สิรินธรฯ กับ การพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  เปนหนังสือที่จัดพิมพข้ึนเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย วันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 

2536  เปนการวิเคราะหงานที่สําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชนบท งานพัฒนาดานการศึกษา งาน

ดานการศึกษาวิจัย การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการพัฒนา และการอนุรักษสภาพแวดลอม  โดย

มีการเชื่อมโยงยกตัวอยางใหเห็นถึงพระราชดํารัสที่มีตอดานนั้นๆ อยางชัดเจน วาพระองคมีพระราช

ดํารัสอยางไรบางในการพัฒนาแตละดาน   

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ไดจัดทําหนังสือชื่อ 

รัตนาจารยการศึกษา พระปรีชาดานการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เปนหนังสือที่จัดพิมพข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน

วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา เปนการเผยแพรพระเกียรติคุณดานการศึกษาของพระองค 

เปนการรวบรวมพระราชประวัติ  การวิเคราะหพระปรีชาดานการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชนใน

ถิ่นทุรกันดาร การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และพระราชดําริดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีศึกษา โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากเอกสาร พระราชกรณียกิจ พระ

ราชดํารัส ใหเห็นถึงความหมายของการศึกษา ความสําคัญของการศึกษา สิทธิการปญญา ความรูคู

คุณธรรม การศึกษากับเทคโนโลยี  วิธีการเรียนรู  แนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนามนุษย และ
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โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ทรงใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการ

ดําเนินงาน   

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ไดจัดทําหนังสือเร่ืองพระ

มิ่งขวัญการศึกษาไทย  เปนหนังสือที่จัดพิมพข้ึนโดยเรียบเรียงจากบทสัมภาษณ และขอเขียนของ

บุคคลที่เคยถวายงานรับใชเบื้องพระยุคคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน

ภารกิจเกี่ยวกับดานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภททั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาสําหรับคนทั่วไปและคนพิการ และเรื่องของการศึกษานานาชาต ิโดย

แตละคนไดวิเคราะหถึงความปรีชาทางดานการศึกษาของพระองคและเชื่อมโยงกับพระราชดํารัสของ

พระองคไดอยางกลมกลืน   

 พลับพลึง คงชนะ, บรรณาธิการ  (2544) ไดรวมพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงการสวนพระองค พ.ศ. 2524 ถึง 

พ.ศ. 2544 เปนงานที่รวบรวมพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน

สวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงการสวนพระองคต้ังแตป พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2544  เนื่องในวัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ 15  โดยไมไดมีการวิเคราะหหรือสังเคราะห 

เพียงแตไดรวบรวมพระราชดํารัสมาไวโดยแยกสวนจัดกลุมไวกลุมเดียวกัน   

 ชวลี  อมาตยกุล และคนอื่นๆ (2544) ในหนังสือชื่อ รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา เปนหนังสือที่

รวบรวมปาฐกถาดานการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนการรวบรวม

คําบรรยายในโอกาสตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ไมไดมีการวิเคราะหหรือสังเคราะหเนื้อหา เพียงแต

รวบรวมไวเพื่อสะดวกตอการศึกษา   

 นอกจากนี้ไดมีหลายหนวยงานที่ไดนาํพระราชดําริที่เกีย่วกับการศึกษาไปสูการปฏิบัติอยาง

จริงจังเพื่อพฒันาเยาวชนและเกิดประโยชนแกประชาชนทัว่ไป ดังขอเขียนตอไปนี้  

 พรประภา จุลพปสาสน (2536) ไดเขียนบทความเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี  กับหองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดตั้งหองสมุดประชาชนขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระองคมี        

พระชนมายุครบ 3 รอบ ในป พ.ศ. 2534 ตามที่ทรงมีปณิธานในการสงเสริมการศึกษาของเด็กและ

ประชาชนทั่วไปไวในบทพระนิพนธเร่ืองหองสมุดของขาพเจา  เปนการนําพระราชดําริไปสูการปฏิบัติที่

เกิดประโยชนตอพสกนิกรของพระองคอยางเปนรูปธรรมอยางแทจริง ตามที่ลายพระหัตถของพระองค

ทรงพระราชทานในโอกาสเสด็จเปนองคประธานในการประชุมสมัชชาสากลวาดวยการศึกษาผูใหญ ณ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2532  วา “รวมกันทําใหชาวโลกอานออก

เขียนได” 
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 ฉวีวรรณ เศวตมาลย (2543) เขียนบทความนําเสนอโครงการพัฒนาการเรียนการสอนผาน

เว็บไซต Think Quest หนึ่งในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทตาม

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนบทความที่กลาวถึงโครงการที่นํา

พระราชดําริดานการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนที่อยูในชนบท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สังเคราะหเนื้อหาการเรียนการสอน มาจัดทําแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

แลวเผยแพรไปตามโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ    

 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (2546) เจาฟาไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ เปนหนังสือที่ไดรวบรวมพระราชประวัติ พระ

ราชกรณียกิจที่เกี่ยวของกับทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตรนํามาใชในการศึกษา 

ตลอดทั้งโครงการตางๆ ที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผูดอยโอกาส ผูพิการ ลักษณะของการนําเสนอ

จะนําเอาพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนตัวตั้งในเรื่องนั้นๆ 

แลวขยายดวยโครงการตางๆ ที่จัดใหมีข้ึน และเสนอหัวขอที่ทรงบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการจัด

การศึกษา เพื่อฝกใหนักเรียนมีคุณลักษณะเกิดทักษะในการแสวงหาความรู  และการศึกษาของ

ผูดอยโอกาส ทรงใหนิยามของการศึกษา คุณลักษณะของครู ตลอดถึงสถาบันทางการศึกษาโดยเริ่ม

ต้ังแตสถาบันครอบครัว 

 จากเอกสารและงานวิจัยดังที่ไดกลาวมาแลวนั้นทําใหเห็นวามีพระราโชวาท ปาฐกถา และ

พระราชดํารัส ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงกลาวถึงในการจัดศึกษาที่

ใหโอกาสกับผูที่ดอยโอกาสที่เกี่ยวกับ หลักสูตร  ลักษณะของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

คุณลักษณะที่ครูควรมี และคุณลักษณะที่จะใหเกิดกับผูเรียน การบริหารจัดการ และไดมีการนํา

พระราชดําริไปปฏิบัติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งในการดําเนินการสังเคราะห

เนื้อหาเพื่อใหไดประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา จากพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และ

โครงการตามพระราชดําริ แลวพัฒนาเปนตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้นไดใชแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาตัวบงชี้ดังนี้ 

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงช้ี 
3.1 ความหมาย ลักษณะ ประเภท และประโยชนของตัวบงชี ้
ความหมายของตัวบงชี ้

 สําหรับความหมายของตัวบงชี้มีผูใหความหมายไวตางๆ กันสรุปไดดังนี้ 

 ตัวบงชี้ หมายถึง  คาสถิติหรือตัวแปรที่สรางขึ้นใหไดสารสนเทศเพื่อสะทอนหรือบอก

สถานภาพที ่เปนขอเท็จจริงในลักษณะของผลในการดําเนินงานของสิ ่งที ่ต องการวัด  หรือ 
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สารสนเทศที ่ใชบงบอกลักษณะใดลักษณะหนึ ่งของสิ ่งที ่ต องการวัดหรือบอกลักษณะการ

ดําเนินงาน หรือคุณภาพผลการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคกรในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งวามี

ระดับการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวใน

ระดับใดหรือเปนอยางไร (นงลักษณ วิรัชชัย. 2545; บุญสง นิลแกว.2542; ศิริชัย กาญจนวาสี. 2537; 

Johnstone. 1981; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ. 2539) นอกจากความหมายของตัวบงชี้ดังที่ไดกลาวไวแลวนัน้ 

จอหนสโตน ( Johnstone ,1981: 2 – 5)  ยังไดสรุปลักษณะของตัวบงชี้ไวดังนี้ 

 1. ตัวบงชี้ทําใหเกิดขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ขอเท็จจริงเกี่ยวกับส่ิงที่ศึกษาอยางกวางๆ ทั่วๆ ไป  

 2. ตัวบงชี้ถูกสรางมาจากตัวแปรหลายๆ ตัวที่แตกตางกัน 

 3. คาของตัวบงชี้แสดงใหเห็นถึงปริมาณ 

 4. ตัวบงชี้ตองใหขอเท็จจริงหรือขอมูลในชวงเวลาหรือสถานที่ ณ ขณะนั้น 

 5. ตัวบงชี้คือจุดเริ่มของการพัฒนาทฤษฎีและตัวบงชี้ที่นาเชื่อถือควรพัฒนามาจากการ

ศึกษาวิจัยอยางเปนระบบ 

จากลักษณะดังกลาวจึงสรุปไดวา ตัวบงชี้คือองคประกอบยอยๆ ที่แสดงคาออกมาถึง

ลักษณะหรือปริมาณของสิ่งที่ตองการศึกษา ณ เวลาหนึ่ง สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตองการ

ประเมินได และสามารถเปรียบเทียบสภาพความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ตองการศึกษาได 
ประเภทของตัวบงชี้  
ในการแบงประเภทตัวบงชี ้ไดมีการแบงประเภทของตัวบงชีห้ลายวิธทีั้งนี้ข้ึนอยูกับวิธีและเกณฑ

ในการแบง จอหนสโตน (Johnstone. 1981 : 15 – 17, 23 – 33); นงลักษณ วิรัชชัย (2545 : 21 – 27) ได

แบงตามเกณฑตอไปนี้  

1.แบงตามวิธีการสราง ไดแก ตัวบงชี้แทน (Representative Indicators) ตัวบงชี้แยก 

(Disaggregative Indicators) และตัวบงชี้รวม หรือตัวบงชี้ประกอบ (Composite Indicators) 

2. แบงตามวิธีการแปลคาของตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้อิงกลุม (Norm – Indicators)  

ตัวบงชี้อิงเกณฑ (Criterion – Referenced Indicators) และตัวบงชี้อิงตน (Self – Referenced 

Indicators)  

3. แบงตามลกัษณะคาของตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้สมบูรณ (Absolute Indicators) และตัว

บงชี้สัมพัทธหรือตัวบงชี้อัตราสวน (Relative or Ratio Indicators)  

4. แบงตามชวงเวลา ไดแกตัวบงชี ้ที่แสดงสภาวะของสิง่ของ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ (Stock 

Indicators)  และตัวบงชีท้ี่เปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา(Flows Indicators)    

5. แบงตามลกัษณะในการวัด ไดแก ตัวบงชี้ทีว่ัดในลักษณะกระจาย (Distributive 

Indicators)  และตัวบงชี้ไมเกี่ยวกับการกระจาย (Distributive Indicators)  
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6. แบงตามทฤษฎีระบบ ไดแกตัวบงชี้ดานปจจัย (Input Indicators) ตัวบงชี้ดาน

กระบวนการ (Process Indicators) และตัวบงชี้ดานผลผลิต (Output Indicators)  

7. แบงตามลกัษณะการใชตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้แสดงความหมาย (Expressive Indicators) 

และตัวบงชีท้ํานาย (Predictive Indicators)   

 นอกจากนี้แลวยังมีการแยกประเภทตามสาขาวิชา เชน ตัวบงชี้การศึกษา ตัวบงชี้สังคม  

ตัวบงชี้คุณภาพชีวิต ตัวบงชีก้ารศึกษาระดับประถมศึกษา ตัวบงชี้การศึกษานอกระบบ ในการแยก

ประเภทนี้ข้ึนอยูกับความสนใจและความมุงหมายในการพัฒนาตัวบงชี ้ 
 ประโยชนของตัวบงชี ้

นงลักษณ วิรัชชัย. (2545 : 28 – 34) ไดรวบรวมความคิดของนักการศึกษาหลายทานที่

กลาวถึงประโยชนของตัวบงชี้ เชน จอหนสโตน (Johnstone. 1981) เบอรสตายน  โอกส และกีตัน 

(Burstein Oakes and Guiton. 1992)  เรนิส โนแลน และเรสนิค (Resnick Nolan and Resnick. 

1995) สรุปไดวาตัวบงชี้มีประโยชนโดยตรงในดานการบริหาร เพื่อใชในการกําหนดนโยบายและ

วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ใชในการวางแผน การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ

ดําเนินงาน ใชในการประกันคุณภาพที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอหนาที่และเปาหมายที่ตรวจสอบได 

ทั้งยังสามารถใชในการจัดลําดับและประเภทของการจัดการศึกษาได  

   
 3.2 กระบวนการพัฒนาตัวบงชี ้
 นงลักษณ วิรัชชัย (2545 : 34 – 46) ไดสรุปกระบวนการพัฒนาตัวบงชี้ ไว 6 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงชี้  ข้ันตอนที่ 2 การนิยามตวับงชี ้ ข้ันตอนที ่3 

การรวบรวมขอมูล ข้ันตอนที่ 4 การสรางตัวบงชี้  ข้ันตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้ และ

ข้ันตอนที่ 6 การวิเคราะหตามบริบทที่ตองศึกษาและการนําเสนอรายงาน  แตละขั้นตอนสรุปไดดังนี้  

 ข้ันตอนที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงชี้ (Statement of Purposes) 

  เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยกําหนดไวลวงหนาวาจะนําตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นไปใชประโยชนในเร่ือง

อะไร และอยางไร  

ข้ันตอนที่ 2 การนิยามตัวบงชี้ (Definition)   ในการนิยามตัวบงชี้นั้นสามารถทําได 3 วิธีดังนี้  

 1. การนิยามเชิงปฏิบัติ (Pragmatic Definition) เปนวิธีการนิยามที่ใชในกรณีที่มีการ

รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับตัวแปรยอยที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้ไวพรอมแลว ผูวิจัยเพียงแตพิจารณาคัดเลือก

ตัวแปรจากฐานขอมูลที่มีอยู นํามาพัฒนาตัวบงชี้ โดยกําหนดวิธีการรวมตัวแปรยอย และกําหนด

น้ําหนักความสําคัญของตัวแปรยอย วิธีการนิยามตัวบงชี้วิธีนี้อาศัยการตัดสินใจ และประสบการณของ

นักวิจัยเทานั้น ซึ่งอาจทําใหไดนิยามที่ลําเอียงเพราะไมมีการอางอิงทฤษฎี หรือตรวจสอบความสมัพนัธ
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ระหวางตัวแปรแตอยางใด จึงเปนการนิยามที่มีจุดออนมากที่สุดเมื่อเทียบกับแบบอื่น และไมคอยมีผู

นิยมใช ถาจําเปนตองใช ผูวิจัยควรพยายามปรับปรุงจุดออนโดยการใชตรวจสอบความสมัพนัธระหวาง

ตัวแปรหรือการใชกรอบทฤษฎีประกอบกับวิจารณญาณในการเลือกตัวแปร 

 2. การนิยามตามทฤษฎี (Theoretical Definition) เปนวิธีที่ผูวิจัยใชทฤษฎีรองรับ

สนับสนุนการตัดสินใจของผูวิจัย ใชวิจารณญาณนอยกวาการนิยามแบบอื่น การนิยามตัวบงชี้โดยใช

การนิยามเชิงทฤษฎีนี้ ผูวิจัยอาจทําไดสองแบบ แบบแรกเปนการใชทฤษฎีและงานวิจัยเปนพื้นฐาน

สนับสนุนทั้งหมดตั้งแตการกําหนดตัวแปรยอย การกําหนดวิธีการรวมตัวแปรยอย และการกําหนด

น้ําหนักตัวแปรยอย คือการใชสูตรการสรางตัวบงชี้ตามที่มีผูพัฒนาไวแลว และอีกวิธีเปนการใชทฤษฎี

และเอกสารงานวิจัยเปนพื้นฐานสนับสนุนในการคัดเลือกตัวแปรยอย สวนในการกําหนดน้ําหนักตัว

แปรยอยนั้นใชความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญประกอบในการตัดสินใจ วิธีนี้เปนวิธีที่ยังไมมี

ผูใดกําหนดสูตรการสรางตัวบงชี้ไวกอน 

 3. การนิยามตามขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Definition) เปนการนิยามที่ผูวิจัย

กําหนดวาตัวบงชี้ประกอบดวยตัวแปรอะไรและกําหนดรูปแบบวิธีการรวบรวมตัวแปรใหไดตัวบงชี้โดย

มีทฤษฎี เอกสาร หรืองานวิจัยเปนพื้นฐานแตการกําหนดน้ําหนักตัวแปรแตละตัวที่นํามารวมกันในการ

พัฒนาตัวบงชี้นั้น อาศัยการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ ประเด็นที่นาสังเกตเกี่ยวกับการนิยามเชิง

ประจักษ คือการกําหนดน้ําหนักตัวแปร จากความเปนจริงมิใชจากทฤษฎี หรือจากเอกสาร การกําหนด

นิยามเชิงประจักษนี้มีความสําคัญสองสวนคือ การกําหนดโมเดลโครงสรางความสัมพันธวาตัวบงชี้

ประกอบดวยตัวแปรยอยอะไร โดยมีทฤษฎีเปนพื้นฐานรองรับ โมเดลที่ไดเปน โมเดลการวัด 

(Measurement model ) ที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรยอยซึ่งเปนตัวแปรสังเกตได (Observed 

Variable) กับตัวบงชี้ที่เปนตัวแปรแฝง (Latent Variable)  สวนที่สองเปนการกําหนดน้ําหนัก

ความสําคัญของตัวแปรยอยจากขอมูลเชิงประจักษโดยการวิจัยคือผูวิจัยตองรวบรวมขอมูลตามโมเดล

ที่พัฒนาขึ้น แลวนํามาวิเคราะหใหไดคาน้ําหนัก วิธีวิเคราะหที่นิยมใชกันมากที่สุดคือการวิเคราะห

องคประกอบ (Factor Analysis) การวิเคราะหองคประกอบตามหลักสถิติทําไดสองแบบ คือ การ

วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)  และการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และสามารถตรวจสอบความตรงของโมเดลโดยพิจารณาจาก

ความสอดคลองระหวางโมเดลตามทฤษฎีกับขอมูล เมื่อพบวาโมเดลมีความตรง จึงนําสมการแสดง

ความสัมพันธระหวางตัวแปรและคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรยอยมาสรางตัวแปรแฝงตอไป  

 ข้ันตอนที่ 3 การรวบรวมขอมูล (Data Collection)  

 เปนการดําเนินการวัดตัวแปรยอย ไดแกการสรางเครื่องมือสําหรับการทดลองใช และการ

ปรับปรุงเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง การ
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ออกภาคสนามเพื่อใชเครื่องมือเก็บขอมูล และการตรวจสอบคุณภาพของขอมูลที่เปนตัวแปรยอย ซึ่ง

นํามารวมเปนตัวบงชี้ 

 ข้ันตอนที่ 4 การสรางตัวบงชี้ (Construction )    

 เปนการสรางสเกลตัวบงชี้ตามนิยามที่ไดกําหนดไววาประกอบดวยตัวแปรอะไรรวมกันใน

ลักษณะใด และมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรการรวมกันอยางไร โดยการนําตัวแปร

ยอยที่ไดจากการรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหใหไดตัวบงชี้ใชวิธีการรวมตัวบงชี้ที่มีการกําหนดน้ําหนัก

ความสําคัญ 

 ข้ันตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ (Quality Check)  

  เปนการวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น ครอบคลุมถึงการ

ตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรยอย และตัวบงชี้ดวย ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น จะมีคุณภาพดีเพียงใด ข้ึนอยู

กับคุณลักษณะของตัวบงชี้นั้นวามีความเหมาะสมตามเกณฑตอไปนี้อยางไร ไดแก  ความเที่ยง  

(Reliability) ความตรง (Validity) ความเปนไปได (Feasibility) ความเปนประโยชน (Utility) ความ

เหมาะสม (Appropriateness) ความเชื่อถือได (Credibility) ความคงเสนคงวา (Consistency) ความเปน

มาตรฐานที่เปรียบเทียบกันได (Standardization) ซึ่งไดมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอความคิด

เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ไวหลายทาน เชน นงลักษณ วิรัชชัย. (2545 : 45 – 46) ได

สรุปใหเห็นวาตัวบงชี้ที่มีคุณภาพนั้นควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 1) ควรมีความทันสมัย ทันเหตุการณ 

เหมาะสมกับเวลาและสถานที่  2) ตรงกับความตองการหรือจุดมุงหมายของการใชงาน ดังเชนตวับงชีท้ี่

สรางขึ้นเพื่อใชในการกําหนดนโยบายไมควรมีลักษณะเปนแบบเดียวกับตัวบงชี้ที่สรางขึ้นเพื่อใชในการ

บรรยายสภาพระบบ 3) ตัวบงชี้ควรมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของการวัดคือมีความเที่ยง ความตรง 

ความเปนปรนัย และใชปฏิบัติไดจริง คุณสมบัติขอนี้มีความสําคัญมาก 4) ควรมีเกณฑการวัด 

(Measurement Rules) ที่มีความเปนกลาง มีความเปนทั่วไปและใหสารสนเทศเชิงปริมาณที่ใช

เปรียบเทียบกันไดในทุกระดับ  อิเวลและโจน (Ewell and Jones. 1994 : 28) ไดกลาวถึงตัวบงชี้ที่มี

คุณภาพตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 1) สามารถนําไปใชในเชิงนโยบายได 2) สามารถแปลความไดถูกตอง 

3) สามารถวัดไดครอบคลุมทั้งหมด  4) มีเกณฑในการเปรียบเทียบที่เหมาะสม 5) มีความเที่ยงตรงและ

ความเชื่อมั่น 6) สามารถวัดไดจริง และจอหนสโตน  (Johnstone. 1981 : 55 – 70)  ไดเนนในการ

ตรวจสอบตัวบงชี้ไว 2 ประเด็นคือ 1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงภายใน ซึ่งผูวิจัยจะตองควบคุมการ

นิยามเชิงปฏิบัติการ (Operation Definition) ของตัวแปรที่นํามาสรางตัวบงชี้ใหชัดเจน ครอบคลุม 

องคประกอบของสิ่งที่ตองการวัดไดทั้งหมดสามารถวัดไดในสภาพจริง และตัวแปรที่นํามาเปนตัวบงชี้

ทั้งหมดตองเปนตัวแทนของสิ่งที่จะศึกษา 2) การตรวจสอบความเชื่อมั่น ตัวบงชี้ที่ดีนั้นตองมีความ

เชื่อมั่นโดยเฉพาะความเชื่อมั่นแบบคงเสนคงวาในการวัด ซึ่งผูวิจัยตองควบคุมกระบวนการตางๆ ที่ทํา
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ใหเกิดความเชื่อมั่นไดแก การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวบงชี้ตองถูกตองชัดเจนตรงความเปน

จริง การเก็บรวบรวมขอมูล  เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล  และกระบวนการวิเคราะหขอมูลใหมีความ

ถูกตอง  ฟทซ – กิบบอน (นิตยา สําเร็จผล. 2547 : 128 ;  อางอิงจาก  Fiz – Gibbon. 1996 : 160 – 

165) ไดเสนอหลักในการคัดเลือกตัวบงชี้ไวดังนี้ 1) มีความสอดคลอง (Relevant) เปาหมายเปน

ประชามติ ตัวบงชี้บอกถึงผลลัพธที่เปนคานิยมของหนวยงานนั้น 2) ใหขอมูลส่ือความหมาย 

(Informative) ตัวบงชี้ที่เปนไปตามบริบทและที่ใหผลยอนกลับไปยังหนวยการจัดการ 3) ยอมรับได 

(Acceptable) ตัวบงชี้ที่มีความยุติธรรม เขาถึงได อธิบายได ไมบิดเบือนได ตรวจสอบได และตองบอก

การเปลี่ยนแปลง 4) มีประโยชน (Beneficial)  5) ความคุมคา (Cost effective) 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวาตัวบงชี้ที่จะนํามาใชไดตองมีคุณภาพดังตอไปนี้  

 1. มีความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น  

 2. มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ 

 3. มีความครอบคลุมในส่ิงที่ตองการวัด 

 4. มีประโยชนและคุมคาตอหนวยงานที่ตองการนําตัวบงชี้นั้นไปใช 

 5. มีความเหมาะสมกับเวลา และสถานที่  

 ข้ันตอนที ่6 การจัดเขาบริบทและการนําเสนอรายงาน (Contextualization and 

Presentation) เปนขั้นตอนการสื่อสารระหวางผูพัฒนาตัวบงชี้ กับผูใชตัวบงชีห้ลังจากที่ไดสรางและ

ตรวจสอบตัวบงชี้แลวผูวจิัยตองวิเคราะหใหไดคาของตัวบงชี้ที่เหมาะสมกับบริบท  

 
 3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงชี้ 
 ไดมีผูทําการวจิัยในเรื่องการพัฒนาตัวบงชีไ้วหลายเรื่องซึง่มีกระบวนการในการพฒันาที่

คลายๆ กนั มคีวามแตกตางกันบางในสวนของรายละเอยีดแตละขั้นตอนการพัฒนา เชน  

 เพชรมณี  วิริยะสืบพงค (2545) พัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยสําหรับวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับวิทยาลัย

พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และทดสอบความสอดคลองของโมเดล

โครงสรางคุณภาพ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรม

ราชชนก กระทรวงสาธารณสุขกับขอมูลเชิงประจักษ มีวิธีการดําเนินการวิจัย 3 ข้ันตอน คือ ขัน้ตอนที ่1 

การวิเคราะหเพื่อใหไดองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวแปรที่บงชี้คุณภาพกระบวนการ

บริหารทรัพยากรมนุษย สําหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยการวิเคราะห

เนื้อหาจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และสอบถามผูที่เกี่ยวของ
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กับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ข้ันตอนที่ 

2 ทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางคุณภาพกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยของ

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกกับขอมูลเชิงประจักษ โดยการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยันดวยโปรแกรมลิสเรล  ข้ันตอนที่ 3 พัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพกระบวนการบริหารทรัพยากร

มนุษย สําหรับวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ผลการวิจัยพบวา องคประกอบหลักที่

มีอิทธิพลตอคุณภาพกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรม

ราชชนก ประกอบดวย การวางแผนทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 6 องคประกอบยอยและ 12 ตัวบงชี้  

การสรรหาทรัพยากรมนุษยประกอบดวย 3 องคประกอบยอยและ 5 ตัวบงชี้   การคัดเลือกทรัพยากร

มนุษยประกอบดวย 9 องคประกอบยอยและ 12 ตัวบงชี้  คาตอบแทนประกอบดวย 1 องคประกอบ

ยอยและ 3 ตัวบงชี้ สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลประกอบดวย 1 องคประกอบยอยและ 3 ตัว

บงชี้  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 5 องคประกอบยอย และ 16 ตัวบงชี้ การประเมินผล

การปฏิบัติงาน ประกอบดวย 5 องคประกอบยอยและ 7 ตัวบงชี้และการออกจากงาน ประกอบดวย 3 

องคประกอบยอยและ 9 ตัวบงชี้ ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางคุณภาพกระบวนการ

บริหารทรัพยากรมนุษยพบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

  นิตยา สําเร็จผล (2547) พัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต มี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในของเขตของ

อุดมศึกษา มีวิธีการดําเนินแบงเปน 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 การกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้การจัด

การศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และสัมภาษณความ

คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแลวนํามากําหนดองคประกอบและตัวบงชี้  ตอนที่ 2 การพัฒนาตัวบงชี้การจดั

การศึกษาตลอดชีวิต โดยวิธีนิยามเชิงทฤษฎี ใชผูเชี่ยวชาญกําหนดคาน้ําหนัก ผูวิจัยคัดเลือกตัวบงชี้ที่

มีสอดคลองจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ ตอนที่ 3 เปนการตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ที่สรางขึ้น

จากการอาศัยทฤษฎีในดานความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติกับขอมูลเชิงประจักษจากอาจารย

สถาบันสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ตรวจสอบความ

สอดคลองของโมเดลโครงสราง ผลการวิจัยพบวา ตัวบงชี้การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิตประกอบดวย 15 องคประกอบ 100 ตัวบงชี้ แบงเปน 1) ดานปจจัยตัวปอน มี 4 องคประกอบ และ 

27 ตัวบงชี้  2) ดานกระบวนการ มี 5 องคประกอบ และ 34 ตัวบงชี้ 3) ดานผลลัพธ  มี 4 องคประกอบ

และ 23 ตัวบงชี้  4) ดานการจัดโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต มี 2 องคประกอบ และ 20 ตัวบงชี้  

 สุรพงศ  เอื้อศิริพรฤทธิ์ (2547) ไดพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษาขึ้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหง

การเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต และทดสอบความสอดคลองของโมเดลโรงสราง
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ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใตกับขอมูลเชิงประจักษ มี

วิธีการดําเนินการวิจัย 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 สรางและพัฒนาตัวแบบเชิงทฤษฎีของความเปน

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ แลวสังเคราะหได  

5 องคประกอบหลัก 13 องคประกอบยอย และ 62 ตัวบงชี้  ข้ันตอนที่ 2 สรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใช

ในการวิจัย ไดแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถาม  หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม ข้ันตอนที่ 3 นําแบบสอบถามใชกับ

กลุมตัวอยางผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร ครูอาจารยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต การ

วิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยโปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่

เปนองคประกอบหลักที่มีอิทธิพลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน

จังหวัดภาคใต ประกอบดวย 5 องคประกอบหลักคือ องคการ ภาวะผูนํา การเรียนรู การบริหารจัดการ

ความรู และเทคโนโลยี ซึ่งจะตองปฏิบัติผาน 13 องคประกอบยอย และ 62 ตัวบงบี้ความเปนองคการ

แหงการเรียนรู ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของโมเดลความเปนองคการแหงการ

เรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใตพบามีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  

  เกียรติสุดา ศรีสุข (2545) พัฒนาตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตร

มหาบัณฑิตทางการศึกษา : การประยุกตใชวิธีการวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน 

มีวัตถุประสงคของการวิจัย 4 ประการคือ 1) เพื่อสรางและพัฒนาตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการ

จัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา 2) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง ความเหมาะสม และ

ความเปนไปไดในกระบวนการตรวจวัดของตัวบงชี้ที่พัฒนาได 3) เพื่อศึกษาความเหมาะสมของ

แบบจําลองการวัดในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษากับ

ขอมูลเชิงประจักษ 4) เพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของแบบจําลองการวัดในการประเมินคุณภาพ

การจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษาระหวางกลุมผูสอนกับกลุมผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

มีวิธีการดําเนินการเปน 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 การสรางตัวบงชี้ โดยการศึกษาเอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนําผลการการศึกษามาสังเคราะหเปนภาพรวมของการจัดการศึกษาหลักสูตร

มหาบัณฑิตทางการศึกษา พรอมทั้งสังเคราะหตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพได 9 องคประกอบและ 

88 ตัวบงชี้ คือ องคประกอบที่เกี่ยวของกับอาจารยมี 14 ตัวบงชี้ องคประกอบที่เกี่ยวของกับนักศึกษา/

มหาบัณฑิตมี 13 ตัวบงชี้ องคประกอบที่เกี่ยวของกับหลักสูตร มี 5 ตัวบงชี้ องคประกอบที่เกี่ยวของกับ

การบริหารหลักสูตร มี 21 ตัวบงชี้ องคประกอบที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนการสอน มี 10 ตัวบงชี้  

องคประกอบที่เกี่ยวของกับทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนการสอน มี 10 ตัวบงชี้ องคประกอบที่เกี่ยวของ

กับงบประมาณ มี 6 ตัวบงชี้ และองคประกอบที่เกี่ยวของกับการวิจัย มี 4 ตัวบงชี้  ข้ันตอนที่ 2 การ
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พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้ มีวิธีการ 3 ข้ัน ไดแก การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

และความครอบคลุมในองคประกอบที่ตองการวัด โดยนําตัวบงชี้ทั้งหมดมาสรางแบบสอบถามชุดที่ 1 

ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความครอบคลุมในองคประกอบที่ตองการวัด 

ทําใหไดตัวบงชี้ 65 ตัวบงชี้ ตอมาจึงไดตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและความเหมาะสม โดย

การนําตัวบงชี้ทั้ง 65 ตัวบงชี้มาสรางเปนแบบสอบถามชุดที่ 2 นําไปเก็บขอมูลกับกลุมผูสอนและกลุม

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 1,081 คน นําขอมูลที่ไดวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

โครงสราง กําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้ ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบงชี้ ตรวจสอบ

แบบจําลองการวัดของการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษามี

ความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม  และขั้นสุดทายเปนการตรวจสอบความเปนไปไดใน

กระบวนการตรวจวัด โดยใชวิธีวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)  ผลการวิจัยพบวา ตัวบงชี้มี

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยวตรงเชิงโครงสราง มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการประเมิน 

และมีความเปนไปไดในกระบวนการตรวจวัด ไดองคประกอบจํานวน 9 องคประกอบ 65 ตัวบงชี้  

 บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร (2543) ไดพัฒนาดัชนีรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาดัชนีรวมของคุณภาพการจัด

การศึกษาสําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  และศึกษาความเปนไปไดในการนําดัชนีรวมที่

ไดจากการวิจัย ไปกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

วิธีการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหเอกสาร เพื่อนําสาระที่

ไดมากําหนดกรอบความคิดในการวิจัย ข้ันที่ 2 พัฒนาดัชนีรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โดยใชเทคนิค Ethnographic Delphi Future  Research 

(EDFR) คัดสรรดัชนีโดยพิจารณาจากคามัธยฐานของความเหมาะสมและคามัธยฐานของการนําไปใช

จริงตั้งแตระดับมากขึ้นไป จากความคิดเห็นที่สอดคลองกันของผูเชี่ยวชาญจํานวน 20 ทาน ข้ันที่ 3 

ศึกษาความเปนไปไดในการนําดัชนีที่ไดจากการวิจัยไปกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษาสําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตโดยใหอาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตร 

มหาบัณฑิตของสถาบันการศึกษาพยาบาลที่เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน  

21 ทานเปนผูพิจารณา สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 1) สมรรถนะมหาบัณฑิตพยาบาลศาสตรที่สําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตประกอบดวยสมรรถนะหลัก 4 ดาน ไดแก (1) ดานการ

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (2) ดานการบริหาร (3) ดานการวิจัย (4) ดานการสอนและใหคําปรึกษาทาง

วิชาการ 2) องคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตประกอบดวย 

6 องคประกอบ เรียงตามรอยละของน้ําหนักความสําคัญไดแก  (1) อาจารย (2) นิสิต/นักศึกษา และ

มหาบัณฑิต (3) การเรียนการสอนและการประเมินผล (4) หลักสูตร (5) ส่ือการศึกษาและบริการ
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หองสมุด (6) บริหารองคกร 3) ดัชนีคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา

บัณฑิต ประกอบดวยดัชนีจํานวน 57 ดัชนี จําแนกเปน อาจารย 11 ดัชนี นิสิต/นักศึกษาและ

มหาบัณฑิต 8 ดัชนี การเรียนการสอนและการประเมินผล 11 ดัชนี หลักสูตร 8 ดัชนี ส่ือการศึกษาและ

บริการหองสมุด 7 ดัชนี บริหารองคกร 12 ดัชนี  และดัชนีทั้ง 57 ดัชนี และดัชนีมีความเปนไปไดในการ

นําไปกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

 พรเทพ  เมืองแมน (2546) ไดพัฒนาดัชนีบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาดัชนีบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญา

โทสาขาเทคโนโลยีการศึกษา โดยใชกระบวนการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย มีวิธีการดําเนินการ 3 

ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 การกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาจากการศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ

และรายงานการวิจัย และศึกษาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ นํามาวิเคราะหเพื่อเปนกรอบในการวจิยั

และกําหนดองคประกอบและดัชนีบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยี

การศึกษา ในเบื้องตน ประกอบดวย 8 องคประกอบ ไดแก ปรัชญาและวัตถุประสงค อาจารย และการ

บริหารจัดการ และดัชนีจํานวน 92 ดัชนี ข้ันตอนที่ 2 เปนการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 25 คน เกี่ยวกับความเหมาะสมของดัชนีบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา โดยนํากรอบแนวคิดที่

ไดจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาสรางแบบสอบถาม โดยสรางเปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ และแบบปลายเปดเพื่อใหผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะแลวจึงนําแบบสอบถามไป

ใหผูเชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหาและความถูกตองเหมาะสมของสํานวนภาษา 

แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 25 

คนตอบในรอบที่ 1 นําผลมาวิเคราะหทางสถิติโดยหาคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล  จากนั้น

สรางแบบสอบถามในรอบที่ 2 โดยไดแสดงตําแหนงของผูเชี่ยวชาญแตละคนและคาพิสัยระหวางควอไทล

ที่เปนตําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญที่ตอบในรอบที่ 1 มาใหดูดวย เพื่อใหผูเชี่ยวชาญเปลี่ยนแปลงหรือ

ยืนยันคําตอบนําไปใหผูเชี่ยวชาญตอบในรอบที่ 2 แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาคามัธยฐานและคาพิสัย

ระหวางควอไทลเพื่อดูวามีความคิดเห็นที่ยังแตกตางอยูมากนอยเพียงใดแลวจึงสรางแบบสอบถาม

รอบที่ 3 นําไปใหผูเชี่ยวชาญตอบในรอบที่ 3 แลวนําผลมาวิเคราะหทางสถิติ โดยพิจารณาดัชนีบงชี้ที่มี

คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลเพื่อกําหนดเปนดัชนีบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา โดย

พิจารณาดัชนีที่มีคามัธยฐานตั้งแต 3.5 ข้ันไป และคาพิสัยควอไทลต้ังแต 1.5 ลงมา โดยไดดัชนีจํานวน 

82 ดัชนี  ข้ันตอนที่ 3 เปนการศึกษาความคิดเห็นของอาจารยผูสอนและผูบริหารหลักสูตรในฐานะผู

ปฏิบัติเกี่ยวกับความเหมาะสมในการไปปฏิบัติของดัชนีที่ไดจากการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งคัดเลือก

เฉพาะดัชนีที่มีความเหมาะสมในระดับมากและมากที่สุด มีความสอดคลองสูงและสูงมาก ไดดัชนี

จํานวน 82 ดัชนี นํามาสรางเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แลวนําไปให
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อาจารยผูสอนจํานวน 107 คนตอบ นําผลมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติของดัชนีตามความคิดเห็นของอาจารยและผูบริหาร

หลักสูตร พบวาดัชนีบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษา

ประกอบดวย 8 องคประกอบ และ 82 ดัชนี ดังนี้ 1) องคประกอบดานปรัชญาและวัตถุประสงค มีดัชนี

บงชี้คุณภาพจํานวน 4 ดัชนี 2) องคประกอบดานอาจารย ประกอบดวยดัชนีจํานวน 15 ดัชนี             

3) องคประกอบดานนิสิตนักศึกษา ประกอบดวยดัชนีจํานวน 13 ดัชนี 4) องคประกอบดานหลักสูตร 

ประกอบดวยดัชนีจํานวน 10 ดัชนี 5) องคประกอบดานกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวยดัชนี

จํานวน 15 ดัชนี 6) องคประกอบดานทรัพยากรสนับสนุนทางวิชาการ ประกอบดวยดัชนีจํานวน 11 

ดัชนี 7) องคประกอบดานการวิจัย ประกอบดวยดัชนีจํานวน 4 ดัชนี และ 8) องคประกอบดานการ

บริหารจัดการ ประกอบดวยดัชนีจํานวน 10 ดัชนี  

 อาทิตยา  ดวงมณี (2540) ไดพัฒนาตัวบงชี้รวมสําหรับความเปนเลิศทางวิชาการของสาขา

การวิจัยทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยใชเทคนิคเดลฟายในการคัดเลือกตัวบงชี้ ใชกลุม

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 คน ในการจัดอันดับความเปนเลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัย

การศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบความตรงของตัวบงชี้โดยหาความสัมพันธระหวางอันดับความ

เปนเลิศทางวิชาการที่ไดจากตัวบงชี้รวมที่พัฒนาขึ้นกับอันดับความเปนเลิศทางวิชาการที่ไดจาก

ผูเชี่ยวชาญ ผลที่ไดตัวบงชี้รวมทั้งหมด 6 องคประกอบ และ 61 ตัวบงชี้ ประกอบดวย องคประกอบ

ดานคุณภาพอาจารย มี 10 ตัวบงชี้ ดานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย มี 9 ตัวบงชี้ ดาน

ทรัพยากรสนับสนุนทางวิชาการ มี 8 ตัวบงชี้  ดานคุณภาพนิสิต/นักศึกษามี 12 ตัวบงชี้ ดานหลักสูตรที่

ใชในการจัดการเรียนการสอน มี 7 ตัวบงชี้ และดานภาวะผูนําทางวิชาการของหัวหนาภาค/สาขาวิชา 

มี 9 ตัวบงชี้  

 อัญญวรรณ  เมธีสถาพร (2544) ไดพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาการพยาบาลอนามัย

ชุมชนของหลักสูตรพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง

สาธารณสุข เขตภาคเหนือ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย 2 ข้ันตอน คือข้ันตอนที่ 1 กําหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพ

การศึกษา โดยการศึกษาจากเอกสารและศึกษาความคิดเห็นของผูเกี่ยวของนํามาวิเคราะห สังเคราะห

สรุปเปนโครงสรางกรอบดัชนี ข้ันตอนที่ 2 ตรวจสอบระดับความสําคัญของดัชนี โดยศึกษาจากความ

คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพยาบาล และผูสําเร็จการศึกษาผลการวิจัยพบวา ทําใหไดดัชนี

ของปจจัยดานตัวปอน ปจจัยกระบวนการ และปจจัยผลผลิตดังนี้ 1) ดัชนีปจจัยตัวปอน มี 4 

องคประกอบ ไดแก ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานผูเรียน และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งแตละ

องคประกอบๆ ดวย 10 ดัชนี 2) ดัชนีดานปจจัยกระบวนการ มี 2 องคประกอบ ไดแก ดานการจัดการ

เรียนการสอนและดานการวัดและการประเมินผล แตละองคประกอบๆ ดวย 10 ดัชนี 3) ดัชนีปจจัย
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ผลผลิต มี 3 องคประกอบ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดานพุทธิพิสัย มี 9 ดัชนี ดานจิตพิสัย มี 18 ดัชนี 

และดานทักษะพิสัย มี 18 ดัชนี ใชการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของชุดดัชนีโดยใชคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค 

 ทวีศิลป  กุลนภาดล (2547) ไดพัฒนาตัวบงชี้การบริหารจัดการที่ดีสําหรับการเปน

มหาวิทยาลัยราชภัฎ  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้สําหรับการเปนมหาวิทยาลัยราชภัฎ เปนการ

ทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางตัวบงชี้การบริหารกิจการที่ดีสําหรับการเปนมหาวิทยาลัย

ราชภัฎกับขอมูลเชิงประจักษ และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธของตัวบงชี้การบริหาร

จัดการที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฎ มีวิธีการดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนที่ 1 ศึกษา

องคประกอบที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจการที่ดีโดยการวิเคราะหเอกสารและจัดทําการสนทนากลุม

ผูเชี่ยวชาญ ข้ันตอนที่ 2 การทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางตัวบงชี้การบริหารกิจการที่ดี

สําหรับการเปนมหาวิทยาลัยราชภัฎกับขอมูลเชิงประจักษ โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

ดวยโปรแกรมลิสเรล ข้ันตอนที่ 3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ (Criterion – related 

Validity) ของตัวบงชี้การบริหารกิจการที่ดี โดยการนําตัวบงชี้มาสรางเปนแบบประเมินและนําไป

สอบถามความคิดเห็นเชิงประเมินจากอาจารย ผูบริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 1 แหง ข้ันตอนที่ 4 ทําคูมือการใชตัวบงชี้การบริหารกิจการที่ดีสําหรับการเปน

มหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยนําตัวบงชี้มาจัดทําเปนเอกสารคูมือ ผลการวิจัยพบวา องคประกอบทั้ง 5 

องคประกอบคือ ความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ การมีสวนรวม ความรับผิดชอบตรวจสอบได 

และความโปรงใสในการบริหารกิจการ เปนองคประกอบสําคัญของการบริหารกิจการที่ดีสําหรับการ

เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยองคประกอบที่มีคาน้ําหนักสูงสุด คือองคประกอบทางดานความ

รับผิดชอบตรวจสอบไดในการบริหารกิจการซึ่งผลการวิจัยไดตัวบงชี้การบริหารกิจการที่ดีสําหรับการ

เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 95 ตัวบงชี้   

 นงลักษณ วิรัชชัย (2545) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้สําหรับการประเมินคุณภาพการ

บริหารและการจัดการเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสม

ของตัวบงชี้สําหรับการประเมินคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาโดยมี

วิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 1) การกําหนดวัตถุประสงคและคําถามวิจัย  2) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ

กับการวิจัยเพื่อใหทราบวิธีวิทยาที่ใชในการพัฒนาตัวบงชี้ ความเปนมาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสงักปั

เบื้องตนเกี่ยวกับการประเมิน  3) การกําหนดกรอบการพัฒนาตัวบงชี้ สําหรับการประเมินคุณภาพการ

บริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  4) การศึกษาเอกสารจากแหลงเอกสารรวม 4 

แหลง เพื่อสรางชุดตัวบงชี้สําหรับประเมินคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่

การศึกษา  5) การสรุปผลการสรางตัวบงชี้ สําหรับการประเมินคุณภาพการบริหารและการจัด
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การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา การเสนอรายงานใหคณะกรรมการตรวจและรับรองตัวบงชี้ที่

พัฒนาขึ้น และการจัดทํารายงานการวิจัย สําหรับการรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลนั้นผูวิจัยได

ดําเนินการตามลําดับดังนี้ ลําดับแรก เปนการสืบคนและจัดหาเอกสาร ลําดับที่สอง เปนการอาน

เอกสารรอบแรกเพื่อวิเคราะหและวิพากษคุณภาพของเอกสารแลวคัดเลือกเอกสารที่มีความนาเชื่อถือ

ไดสูงไว 100 รายการ  ลําดับที่สาม อานเอกสารที่คัดเลือกไวรอบที่สอง เพื่อบันทึกสาระเกี่ยวกับ

ลักษณะของเขตพื้นที่การศึกษา แลวสรุปสาระที่เปนการปรับปรุงกรอบตัวบงชี้สําหรับการประเมิน 

ลําดับที่ส่ี จัดแยกเนื้อหาสาระของบันทึกเอกสารตามหมวดหมูกรอบตัวบงชี้ ลําดับที่หา วิเคราะหเพื่อ

สังเคราะหเนื้อหาสาระที่ไดจากแหลงเอกสาร โดยตีความเพื่อเปรียบเทียบความหมายระหวางสาระที่

ไดจากเอกสารจากแลงตางๆ เพื่อดูความสอดคลอง ความขัดแยงและหาเหตุผลเพื่อสรุปใหไดเปนชุด

ของตัวบงชี้ ลําดับที่หกนําชุดตัวบงชี้ที่ไดมาสรางตัวบงชี้สําหรับการประเมินตามกรอบตัวบงชี้ที่กําหนด

ไว  ลําดับสุดทายตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบงชี้และใหความเห็นชอบความรับรองตัวบงชี้ที่

พัฒนาขึ้นโดยผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานปฏิรูปการศึกษาจํานวน 3 คน  ผลการวิจัยได กลุมของตัว

บงชี้ไดแก ดานการเรียนของนักเรียนดานเนื้อหาและดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวยตัวบงชี้ 

จํานวน 7 ตัวบงชี้  ดานการปฏิบัติงานของครู ประกอบดวยตัวบชี้จํานวน 8 ตัวบงชี้ ดานการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารโรงเรียนประกอบดวยตัวบงชี้จํานวน 9 ตัวบงชี้ ดานการปฏิบัติงานของผูบริหาร กรรมการเขต

พื้นที่การศึกษา ประกอบดวย 8 ประเด็นยอย และ  45 ตัวบงชี้ 

 สุทธิธัช คนกาญจน (2547) ไดพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของโมเดล และเพื่อนําตัวบงชี้ไปกําหนดเกณฑและสรางเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  โดยใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายและการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน มีข้ันตอนการวิจัยดังนี้  1) ศึกษาแนวคิดการพัฒนาตัวบงชี้จากเอกสาร 

งานวิจัยที่เกี่ยวของแลวสรุปเพื่อพัฒนาเปนตัวบงชี้คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  2) ศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อ

นําขอมูลเปนภาพรวมเปาหมายความสําเร็จ ของการอุดมศึกษา 6 ดาน  3) สรางแบบสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญตามกรอบตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นโดยผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผูทรงคุณวุฒิ  

4) รวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 21 คน โดยใชวิธีการสัมภาษณ เพื่อนําขอมูลที่ไดไป

สรางแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมรอบตอไป  5) รวบรวมขอมูลความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 18 คน ดวยเทคนิคเดลฟาย เพื่อคัดเลือกตัวบงชี้ตามความเหมาะสมและการนําไปใชจริง โดย

ใชคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลเปนเกณฑในการคัดเลือก  6) นําตัวบงชี้ที่ผานเกณฑไปสราง

แบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ นํามาวิเคราะหองคประกอบเชงิ
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ยืนยันเพื่อหาความเที่ยงตรงจากผลการวิเคราะห ดวยโมเดลลิเรล  7) สอบถามความคิดเห็นที่มีตอ

องคประกอบและตัวบงชี้ในแบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

จากฝายประกันคุณภาพหรือฝายติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ผลการวิจัย สามารถพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได 7 องคประกอบ และ 16 ตัวบงชี้  

ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลปรากฏวามีความเที่ยงตรง และผลการนําตัวบงชี้ไปพัฒนา

เปนแบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐพบวามากกวารอยละ 50 

เห็นวาสถาบันควรมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

การดําเนินงาน  

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตัวบงชี้พบวามีหลากหลายวิธีสรุปไดดังนี้ 

 1. พัฒนาตัวบงชี้จากการนิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) คือการพัฒนาตัวบงชี้โดย

อาศัยเอกสารตํารางานวิจัย แนวคิดทฤษฎีเปนพื้นฐานสนับสนุนในการคัดเลือก และใชความคิดเห็น

ของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญมากําหนดน้ําหนักของตัวแปร ซึ่งบางงานวิจัยอาจจะใชเทคนิค

เดลฟาย (Delphi) โดยคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรจะแสดงโดยการใชมัธยฐานและคาพิสัยควอไทล  

เชน  งานวิจัยของ สุทธิธัช  คนกาญจน (2547)  อาทิตยา ดวงมณี (2540) พรเทพ เมืองแมน (2546) 

บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร (2543) และมีงานวิจัยบางเรื่องเพิ่มเติมใชวิธีการตรวจสอบความเหมาะสมของ

ตัวบงชี้ เชนงานวิจัยของ นงลักษณ  วิรัชชัย (2545) และ อัญญวรรณ เมธีสถาพร (2544)  

 2. พัฒนาตัวบงชี้จากการนิยามเชิงประจักษ (Empirical Definition) คือเปนวิธีการพัฒนา 

ตัวบงชี้โดยอาศัยขอมูลเชิงประจักษและใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางกับขอมูลเชิงประจักษ เชน งานวิจัยของ 

ทวีศิลป กุลนภาดล (2547)  เกียรติสุดา ศรีสุข (2545)  สุรพงศ เอื้อศิริพรฤทธิ์ (2547) นิตยา สําเร็จผล 

(2547) และ เพชรมณี  วิริยะสืบพงค (2545) 

 สําหรับในการพัฒนาตัวบงชีก้ารจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังนี ้เปนการสังเคราะหเอกสารที่เปนพระราโชวาท ปาฐกถา พระ

ราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริ อยางเปนระบบและครอบคลุมและตองใชผูทรงคุณวุฒ ิที่

เกี่ยวของอยางแทจริงมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในการจดัการศึกษาตามแนวพระราชดําริ เปนผูให

ความสาํคัญและคัดเลือกตัวบงชี้ที่ไดพฒันาขึ้น ดังนัน้ผูวจิัยใชการพัฒนาตัวบงชี้โดยวิธีการนิยามเชิง

ทฤษฎี (Theoretical Definition)  โดยไดใชวิธีวทิยาการวจิัยชาติพนัธุวรรณนาอภิมาน (Meta – 

Ethnography Research) มาประยุกตใชเปนแนวทางในการสังเคราะหเอกสาร ดังจะไดนํามากลาวถึง

รายละเอียดตอไป  
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4. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน (Meta–Ethnography )  
 โนบลิท และแฮร (Noblit & Hare, 1988 : 14)  ไดกลาวถึงการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมานวา

เปนรูปแบบของการสังเคราะหงานดานชาติพันธุวรรณนาหรืองานวิจัยอื่นๆ ที่ตองใชรูปแบบของการ

ตีความในเรื่องที่ศึกษา เชน เร่ืองราวที่ตองการนําเสนอใหผูกําหนดนโยบายทราบ เร่ืองที่เกี่ยวของกับ

ความเปนอยูของประชาชน และในเรื่องราวตางๆ ที่งานวิจัยตองการเผยใหเห็น 
4.1 วัตถุประสงคของการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน  
โนบลิท และแฮร (Noblit  & Hare. 1988 : 12 – 13) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการวิจัยชาติ

พันธุพรรณวรรณนาอภิมาน ไวดังนี้  

 1. เพื่อทบทวนวรรณคดีที่มีการตีความไดเพิ่มมากขึ้น  

2. เพื่อตรวจสอบวิพากษเร่ืองราวเหตุการณตางๆ ในงานวิจยั 

3. เพื่อเปรียบเทียบงานวิจัยแตละเรื่องอยางเปนระบบเพื่อใหไดขอสรุป 

4. เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยของผูวิจัยแตละคน 

 5. เพื่อสังเคราะหงานวิจยัชาติพันธุวรรณนา 

 
 4.2 ขั้นตอนของการวิจยัชาติพันธุวรรณนาอภิมาน 

   โบลิทและแฮร(Noblit  & Hare. 1988 : 26 – 29)  ไดใหข้ันตอนของการวิจัยชาติพันธุ

วรรณนาอภิมาน ไวดังนี้  

 ข้ันที่ 1 ข้ันเริ่มตน (Getting Started) เปนขั้นตอนของการระบุประเด็นปญหาวิจัยที่ตองการ

ศึกษา ลักษณะปญหาวิจัยควรเปนปญหาที่มีคําถามประเภท ทําไม อยางไร มีกระบวนการเปนขั้นตอน

อะไรบาง  

 ข้ันที่ 2 ข้ันตัดสินใจเลือกงานวิจัยที่จะนํามาสังเคราะห (Deciding What is relevant to the 

initial interest) เปนขั้นตอนการเลือกงานวิจัยที่สอดคลองกับประเด็นความสนใจ ความตองการ 

 ข้ันที่ 3 ข้ันอานงานวิจัย (Reading the Studies) ผูวิจัยจะตองอานงานวิจัยที่นํามา

สังเคราะห โดยการอานซ้ําๆ แตไมตองตีความหรือเปรียบเทียบ ซึ่งจะตองใหความสนใจในรายละเอียด

ที่เปนสาระของงานวิจัย 

 ข้ันที่ 4 ข้ันกําหนดกรอบแสดงความสมัพนัธของงานวิจยัทีน่ํามาสังเคราะห (Determining 

how the studies are related) ข้ันตอนนี้ผูวิจัยตองกําหนดความสมัพนัธของงานวิจยัทีน่ํามา

สังเคราะหโดยนําประเดน็เทยีบเคียงหรือประเด็นอุปมา (Metaphors) วลี (Phrases)  ความคิด (Ideas)  

มโนทัศน (Concepts)  หรือ แนวคิด วิธีการ ผลการวิจยัจากงานวิจยัแตละเรื่องมาเทยีบเคียงกันเพือ่หา

ความสัมพันธของงานวิจยัทีน่ํามาสังเคราะห  
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 ข้ันที่ 5 ข้ันแปลความหรือตีความเทียบเคียงระหวางงานวิจัย (translating the studies into 

one another) เปนขั้นตอนการนําแนวคิด ประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมาจากงานที่นํามา

สังเคราะหมาเทียบเคียงกัน แตยังคงไวของความเปนองครวมและสามารถเปรียบเทียบกันได  ในการ

แปลความนั้น โนบลิทและแฮร (Noblit & Hare. 1988 : 38 – 64) ไดเสนอรูปแบบของการแปลความวา

สามารถทําได 3 แบบ คือ 1) การแปลความเทียบกลับไปกลับมา (Reciprocal Translation) ใชในงานวิจัยที่

คลายกันหรือเหมือนกัน ซึ่งในการอานงานวิจัยตองใหความสนใจในมโนทัศน (Concept) แกนของเรื่อง 

(Themes) องครวม (Organizers) และประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา (Metaphors) จะทําให

เกิดขอสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธกับงานอื่นๆ โดยการตีความแบบตรงไปตรงมา 2)การแปลความเชิง

หักลาง (Refutation Translation) ใชในกรณีที่มีขอสรุปขัดแยงกัน เปนการนําเอาประเด็นที่มีความ

ขัดแยงกันไปเปรียบเทียบกับงานชิ้นอื่นก็จะทําใหไดขอสรุปที่ลักษณะตรงกันขาม 3) แปลความเพือ่เสนอ

ประเด็นขอสรุป (Build a line - of - Argument) เปนการหาขอสรุปทั้งหมดจากการที่ไดแปลความหมาย

มาทั้งการเปรียบเทียบกลับไปกลับมาและการแปลความหมายหักลางกัน เปนลักษณะของการสราง

ทฤษฎีใหมในการวิจัยเชิงคุณภาพนั่นเอง โดยสามารถทําได 2 แบบ คือ Clinical inference และ 

Grounded theorizing  

 ข้ันที่ 6 ข้ันสังเคราะหการแปลความ (Synthesizing Translation) เปนขั้นที่นําผลการแปล

ความทั้งหมดมาสังเคราะหอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหไดความรูที่เปนภาพรวมของงานวิจัยทุกเรื่อง มีความ

กวาง ความลึก และครอบคลุมงานวิจัยในทุกๆ เรื่อง 

 ข้ันที่ 7 ข้ันสรุปและรายงานผลการสังเคราะห (Expressing the Synthesis) เปนขัน้ที่ผู

สังเคราะหรายงานผลการสงัเคราะหหลังจากการดําเนินการทัง้หมดเสร็จเรียบรอยแลว  

  เมื่อไดศึกษากระบวนการพัฒนาตัวบงชี้ตามบทสรุปของ นงลักษณ วิรัชชัย (2545) และวิธี

วิทยาการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน ตามแนวคิดของ โนบลิทและแฮร (Noblit & Hare. 1988) แลว

ปรากฏวาทั้งสองวิธีการนั้นมีความสอดคลองกันสามารถนํามาใชรวมกันไดกลมกลืนกันในแตละ

ข้ันตอน ดังมีรายละเอียดในตาราง 1 
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ตาราง   1 การเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาตัวบงชี้กับวิธีการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน 

 
ขั้นตอน กระบวนการพัฒนาตัวบงชี้ วิธีการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน 

1. การกําหนดวัตถุประสงค  กําหนดปญหาวิจัยที่ตองการศึกษา 

2. การนิยามตัวบงชี้ ซึ่งมีวิธีนิยาม 3 วิธี และผูวิจัย

ไดเลือกวิธีนิยามเชิงทฤษฎี โดยใชการศึกษา

เอกสาร ทฤษฎี เพื่อนํามาสนับสนุนการสราง 

ตัวแปร 

- ขั้ นตั ด สินใจคัด เลื อกงาน เพื่ อนํ ามาใช ในการ  

สังเคราะห 

- ขั้นอานงานที่คัดเลือกมาอยางละเอียด 

- ขั้นกําหนดกรอบแสดงความสัมพันธระหวางานที่

นํามาสังเคราะห 

- ขั้นแปลความหมายหรือตีความเทียบเคียงระหวาง

งานที่สังเคราะห 

3. การรวบรวมขอมูล ตั้งแตการสรางเครื่องมือ 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ กําหนดกลุม

ประชากร และกลุมตัวอยาง 

 

4. การสรางตัวบงชี้ 

5.  การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้ 

สังเคราะหการแปลความหมายคือการนําผลที่ไดจาก

การสังเคราะหมาสรางเปนทฤษฎี 

6.  การจัดเขาบริบทและการนําเสนอรายงาน สรุปและรายงานผลการสังเคราะห 

 

  จากตาราง 1 จะเห็นวากระบวนการพัฒนาตัวบงชี้และวิธีการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมานมี

ความสอดคลองกันแทบทุกขั้นตอนสามารถนําวิธีการวิจัยชาติพันธุวรรณนามาประยุกตใชเปน

เครื่องมือในการสังเคราะหใหเปนระบบเปนระบบและครอบคลุมเนื้อหาเพื่อพัฒนาเปนตัวบงชี้ไดอยาง

กลมกลืน ซึ่งผลลัพธในขั้นตอนสุดทายที่ไดจากการดําเนินการทั้งสองวิธีนี้จะเปนไปในทิศทางเดียวกัน

คือเปนการสรางทฤษฎีที่เปนองคความรูใหม ที่ผูวิจัยไดดําเนินในครั้งนี้คือตัวบงชี้การจัดการศึกษาตาม

แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 
4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชวิธีวิทยาการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน  
ไดมีผูนําวิธีวิทยาการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมานมาในการวิจัย มีดังนี้ 

อดุลย วังศรีคูณ (2543) ไดทําการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูของชมุชนที่

ทําใหชุมชนเขมแข็ง : การวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู

ของชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็งในประเด็น ลําดับข้ันตอนของกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําให

ชุมชนเขมแข็ง องคประกอบของกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง และปจจัยที่เกี่ยวของ

กับกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ 4 ข้ันตอนคือ  
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ข้ันตอนที ่1 กําหนดกรอบความคิดในการสังเคราะหผลการวิจยัเชิงคณุภาพเกีย่วกบั

กระบวนการเรยีนรูของชุมชนทีท่ําใหชุมชนเขมแข็ง ซึง่มรีายละเอียดของการดําเนนิการดังนี ้

   1. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจยั วิทยานพินธทัง้ในระดบัดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ใน

เร่ืองที่เกีย่วกับชุมชนเขมแข็งและกระบวนการเรียนรูของชมุชน 

   2. เขารวมประชุมสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับชุมชนเขมแข็งและกระบวนการเรียนรูของ

ชุมชน ที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

      3. สรุปเปนกรอบแนวความคิดเบื้องตนโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

จากเอกสารและการเขารวมประชุมสัมมนา ไดแกแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของชุมชนเขมแข็ง 

กระบวนการเรียนรูของชุมชนในประเด็นลําดับข้ันตอนของกระบวนการเรียนรูชุมชน องคประกอบของ

กระบวนการเรียนรูชุมชน และปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูชุมชน 

   4. นํากรอบความคิดเบื้องตนปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาแลวปรับกรอบความคิด 

ข้ันตอนที่ 2 การคัดเลือกงานวิจัยที่จะนํามาสังเคราะห ไดดําเนินการดังนี้ 

 1. สํารวจรายชื่องานวิจัยที่เปนวิทยานิพนธ ต้ังแตป พ.ศ. 2530 ถึงปจจุบัน จาก

มหาวิทยาลัยตางๆ และสถาบันวิจัยตางๆ  

 2. รวบรวมงานวิจัยที่จะนํามาสังเคราะห 

 3. คัดเลือกงานวิจัยที่จะนํามาสังเคราะห โดยมีวิธีดังนี้ 1) เปนงานที่มีคุณภาพ 2) เปน

งานที่สะทอนถึงสิ่งที่เกี่ยวของกับความเขมแข็งของชุมชนและกระบวนการเรียนรูของชุมชน  

ข้ันตอนที่ 3 การสังเคราะหงานวิจัย ใชวิธีการสังเคราะหงานตามแนวทางของ โนบลทิ และ แฮร 

มีลําดับการดําเนินการดังนี้ 

   1. อานงานวิจัยที่คัดเลือกแตละเรื่องอยางละเอียด เพื่อทําความเขาใจเนื้อหาสาระของ

งานที่นํามาสังเคราะห 

   2. กําหนดกรอบแสดงความเกี่ยวของระหวางงานวิจัยแตละเรื่องที่นํามาสังเคราะห โดยจับ

ประเด็นจากขอคนพบของงานวิจัยตามวัตถุประสงคและกรอบความคิดของการวิจัย 

   3. แปลความหมายหรือตีความเทียบเคียงระหวางงานวิจัย โดยนําผลการวิจัยจาก

งานวิจัยแตละเร่ืองมาแปลความหมายเทียบเคียงกันตามประเด็นจากกรอบความคิด โดยใชการแปล

ความหมายเทียบกลับไปกลับมา (Reciprocal Translation) แปลความหมายเชิงหักลาง (Refutations 

Translation) และการแปลความเพื่อเสนอประเด็นการโตแยง (Build a Line of Argument)  

   4. นําผลการแปลความหมายเทียบเคียงกันมาสังเคราะหเพื่อใหไดขอความรูที่เปน

ภาพรวมของงานวิจัย 

 ข้ันตอนที่ 4 การสรุปและรายงานผลการสังเคราะห  
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 ผลการวิจัยพบวา 1) ลําดับข้ันตอนของกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง 

ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ไดแก ชุมชนรับรูและตระหนักในปญหา สมาชิกรวมกันวิเคราะหปญหา 

สมาชิกชุมชนรวมกันแสวงหาและเลือกแนวทางแกปญหา สมาชิกรวมกันดําเนินการ สมาชิกรวมกัน

ประเมินผลการดําเนินการและสมาชิกรวมกันปรับปรุงหากดําเนินการไมสําเร็จ 2) องคประกอบ

ของกระบวนการเรียนรูที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรู ฐานการเรียนรู และ

เนื้อหา/องคความรู 3) ปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง 

ประกอบดวยปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก และปจจัยดานสภาพแวดลอม 

บุบผา เมฆศรีทองคํา (2547) การวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมานเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อสังเคราะหคุณลักษณะงานวิจัยที่ศึกษาการมสีวน

รวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 2) เพื่อสังเคราะหใหไดสภาพปจจุบันของความรูเกี่ยวกับการมีสวน

รวมของชุมชนในการจัดการศึกษา รวมทั้งเปรียบเทียบความเหมือนหรือความตางของผลการวิจัยที่ได

ในการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาและสังเคราะหสรุปใหไดความเกี่ยวของ

ระหวางคุณลักษณะงานวิจัยและผลการวิจัย 3) เพื่อวิเคราะหถึงแนวทางในการพัฒนาองคความรู

เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา มีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

  ข้ันตอนที่ 1 ข้ันเริ่มตน มีข้ันตอนการศึกษาคือ  

  1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด

การศึกษาและสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

  2. ศึกษาวิธีวิทยาการวิจัยแบบการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน 

   3. กําหนดกรอบแนวคิดการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนใน

การจัดการศึกษา 

  ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตัดสินใจเลือกงานวิจัยเพื่อนํามาสังเคราะห มีข้ันตอนประกอบดวย 

     1. สํารวจรายชื่องานวิจัยเชิงคุณภาพที่เปนวิทยานิพนธในชวงป พ.ศ. 2540 ถึง 2545 ใน

ประเด็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

  2. รวบรวมงานวิจัยเพื่อนํามาใชในการสังเคราะห 

  3. ตัดสินใจเลือกงานวิจัยเพื่อนํามาใชในการสังเคราะหรวมทั้งหมด 10 เร่ือง  

  ข้ันตอนที่ 3 ข้ันอานงานวิจัย อยางละเอียดเพื่อใหเกิดความเขาใจเนื้อหาสาระโดยไมตอง

มีการตีความ 

  ข้ันตอนที ่4 ข้ันกําหนดกรอบแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางงานวิจัยที่นาํมา

สังเคราะห โดยจับประเด็นจากขอคนพบของงานวิจัยและกรอบแนวคดิการวิจัย รวมทั้งทาํตารางแสดง

ความเกี่ยวของของงานวิจัย 
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  ข้ันตอนที ่5 ข้ันแปลความหมายเทียบเคียงระหวางงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห โดยใชการ

แปลความเทียบกลับไปกลับมา แปลความเชิงหักลาง และแปลความเพื่อเสนอประเด็นการโตแยง 

  ข้ันตอนที ่6 ข้ันสังเคราะหการแปลความหมาย โดยนาํผลการแปลความหมายมา

สังเคราะหในลักษณะของการสรางทฤษฎจีากฐานราก (Grounded Theory) เพื่อใหไดขอความรูทีเ่ปน

ภาพรวมของงานวิจัยทุกเรื่อง 

  ข้ันตอนที่ 7 ข้ันสรุปและรายงานผลการสังเคราะหโดยการสรุปและเขียนรายงานผล 

  ผลการสังเคราะหพบวา 1) งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหสวนใหญเปนวิทยานิพนธ ผูใหขอมูล

สวนใหญคือผูนําชุมชน โรงเรียนสวนใหญสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

และใชวิธีการสังเกตเปนวิธีการเก็บขอมูล 2) ประเด็นที่ปรากฏมี 2 ประเด็น ไดแก ประเภทบุคคลที่เขา

มามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ ลักษณะการมีสวนรวม 3) ปจจัยในการพัฒนาความรูเกี่ยวกับ

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษามี 4 ปจจัยไดแก ปจจัยโรงเรียน ปจจัยผูบริหาร ปจจัยครู 

และปจจัยชุมชน  

  จากงานวิจัยที่ไดนําเสนอจะพบวาในการทําวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยชาติพันธุ

วรรณนาอภิมาน ตามแนวคิดของ โนบลิทและแฮร (Noblit และ Hare .1988) เพื่อสังเคราะหงานนั้นมี

งานวิจัยที่นําทั้ง 7 ข้ันตอนมาใชในการสังเคราะห ไดแกงานวิจัยของ บุบผา เมฆศรีทองคํา (2547) และ

นําไปใชเพียงในขั้นตอนของการสังเคราะหงานวิจัย ไดแกงานวิจัยของ อดุลย วังศรีคูณ (2543) 

นอกจากนี้ยังไดมีการประยุกตนําวิธีการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมานไปใชในการสังเคราะหเอกสาร

จากหลายๆ แหลงเพื่อหาตรวจสอบประเด็นความสอดคลอง ประเด็นขัดแยงและหาเหตุผลเพื่อสรุปให

ไดชุดตัวบงชี้ แลวใหผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของคัดเลือกและรับรองตัวบงชี้ ดังเชนในงานวิจัยของ 

นงลักษณ วิรัชชัย (2545) ที่ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้สําหรับการประเมินคุณภาพการบริหารและ

จัดการเขตพื้นที่การศึกษา   

 จากรายละเอยีดดังกลาวมาแลวผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวทางการวิจยัในครั้งนี้ ดังใน

ภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 สรุปกรอบแนวทางในการวิจัย 
 

ศึกษาระดับการ

ปฏิบัติตามตัวบงช้ี

ในโรงเรียนที่จัด

การศึกษาตาม

แนวพระราชดําริ 

ตัวบงช้ีการจัด

การศึกษาตาม

แนวพระราช ดําริ

ของสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

1. หนวยงานกําหนด

นโยบายใชติดตามผล 

2. หนวยปฏิบัตินําไปใชเปน

แนวทางการจัดการ ศึกษา  

3. เปนแนวทางให

หนวยงานอื่นๆ ใหการ

สนับสนุน  

 

สภาพปจจุบัน วิธีการดําเนินการ ผลที่ได 

หนวยปฏิบัติคือโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน มีความ

หลากหลายตามภูมิประเทศ

และวัฒนธรรม  

ที่ผานยังไมไดมีการศึกษาถึง

กรอบแนวทางหรือตัวบงช้ีการ

จัดการศึกษาตามแนว

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เพื่อใชในการนําไปปฏิบัติ

ที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

อยางถูกตอง ครบถวนตาม 

หลักคิด หลักวิชา และหลัก

ปฏิบัติของพระองคอยางแทจริง  

พัฒนาตัวบงช้ี

การจัด

การศึกษาตาม

แนวพระราช 

ดําริของสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี   

เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. การศึกษาของไทย  

2. การดําเนิน งานใน  

ร.ร ต.ช.ด. 

3. พระราโชวาท 

ปาฐกถา พระราช

ดํารัส     และ

โครงการตาม

พระราชดําริ 

ตัวบงช้ีการจัด

การศึกษาตามแนว

พระราช ดําริของ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

(ฉบับราง) 

พระราชกรณียกิจของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ที่มีตอการจัด

การศึกษา การพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร 

โดยเฉพาะผูดอยโอกาส 

 
ผูทรง 

คุณวุฒิ 

พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติใหความเทาเทียมทาง

การศึกษา แตยังมีกลุม

ผูดอยโอกาสตามชายขอบ 

การตรวจสอบ 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนการวิจัยที่มีการผสมผสานวิธีการวิจัยแบบ

สํารวจตามกาลเวลา (Sequential Exploratory Design) คือเปนการผสมผสานในดําเนินการรวบรวม

และวิเคราะหขอมูลหลักฐานโดยอาศัยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative) เปนลําดับแรกเพื่อสํารวจ

ตรวจหาสาระในแงมุมเฉพาะที่เปนปรากฏการณที่สนใจ แลวจึงใชวิธีการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลหลักฐานเพื่อใหไดสารสนเทศที่ชวยอธิบายและประกอบการตีความหมาย 

(องอาจ นัยพัฒน, 2549; อางอิงจาก Creswell, 2005; Morgan, 1998;)  ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดการดําเนินงาน

ออกเปน 4 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 การสรางตัวบงชี้  ผูวิจัยใชวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative) ในการรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูลหลักฐานโดยการสํารวจ ศึกษาพื้นที่ปฏิบัติ สัมภาษณผูที่เกี่ยวของเพื่อสํารวจตรวจหา

ภาพรวมที่เปนประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จากนั้นจึง

แสวงหาขอมูลจากเอกสาร  ผูวิจัยไดแบงวิธีการดําเนินงานออกเปนขั้นเปนตอนดังนี้ 

ข้ันที่ 1 ศึกษาขอมูล 

ข้ันที่ 2 สังเคราะหเอกสาร 

ข้ันที่ 3 สรางตัวบงชี้ 

ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้  

ตอนที่ 3 การศึกษาผลการปฏิบัติในหนวยปฏิบัติ  

สําหรับในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ผูวิจัยใชวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative) ในการรวบรวม

ขอมูลและวิเคราะหขอมูล  

ตอนที่ 4 เปนการสรางคูมือประกอบการนําตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปใชจัดการศึกษาและประเมินผลการ

ดําเนินการในสถานศึกษา 

ในการดําเนินงานแตละขั้นแตละตอนมีรายละเอียดของการดําเนินการดังตอไปนี้ 
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ตอนที่ 1 การสรางตัวบงช้ี  มีรายละเอียดของการดําเนินงานแบงเปนขั้นๆ ไดดังตอไปนี้ 
ขั้นที่ 1 ศึกษาขอมูล  
ในขั้นนี้เปนขั้นของการศึกษาหาภาพรวมของการดําเนินงานในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน และเปนการคนหาเอกสารที่เกี่ยวของ โดยใชวิธีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

1.1 ออกแสวงหาขอมูลในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเพื่อใหเห็นภาพรวมที่เปนประเด็น

หลักของการดําเนินงานในโรงเรียน 

1.2 สัมภาษณผูที่เกี่ยวของอยางแทจริงในการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ ไดแกที่

ปรึกษาสํานักโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษาการนําแนว

พระราชดําริไปกําหนดเปนนโยบายของการดําเนินงาน 

 1.3 ศึกษาเอกสาร ตําราตางๆ ที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เชน พระราชประวัติ พระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ โครงการ

ตามพระราชดําริ และเอกสาร ตํารา ตางๆ ที่เกี่ยวของดานการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อ

แสวงหาหลักคิด หลักวิชาและหลักปฏิบัติของการพัฒนาเด็กและเยาวชนของพระองค โดยมี

รายละเอียดของการดําเนินงานดังนี้ 

 1.3.1 สํารวจพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริ ที่

เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยผูวิจัยใชวิธีติดตอขอสืบคน

ขอมูลจากแหลงตางๆ เชน หอสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ ติดตอขอขอมูลจากสํานักโครงการสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สํารวจหาซื้อจากแหลงจําหนายหนังสือสําคัญๆ และจาก

การสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  

 1.3.2 คัดเลือกพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวของกับกับการศึกษา การพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่พระราชทานในโอกาสตางๆ ต้ังแต พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ.2550 โดยมี

หลักเกณฑในการคัดเลือกงานที่จะนํามาสังเคราะหในครั้งนี้ คือจะตองเปนพระราโชวาท ปาฐกถา พระ

ราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริ ที่มีคําที่เปนประเด็นหลักหรือมีแนวพระราชดําริที่เกี่ยวของกับ

การศึกษา การพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดารในทุกๆ ดาน ดังมีรายละเอียดของจํานวนพระราโชวาท ปาฐกถา 

พระราชดํารัส โครงการตามพระราชดําริ ที่คัดเลือกมาใชในการสังเคราะห ในตาราง  
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ตาราง 2 จํานวนพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส โครงการตามพระราชดําริ ที่คัดเลือกมาใชใน 

การสังเคราะห  
 
     แหลงขอมูล  ต้ังแต พ.ศ. ถงึ พ.ศ.  จํานวนที่คัดเลอืกมาสงัเคราะห 
 

พระราโชวาท   2524 – 2550   21   องค 

ปาฐกถา   2530 – 2550     5   องค 

พระราชดํารัส   2524 – 2550   34   องค 

โครงการตามพระราชดําริ 2523 – 2550     8   โครงการ 
     

   รวม    60 องค และ 8 โครงการ 

 
 ขั้นที่ 2 สังเคราะหเอกสาร 
 ผูวิจัยนําพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริที่เกี่ยวกับ

การศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ไดคัดเลือกทั้งหมดจํานวน 60 องคและ 8 

โครงการมาสังเคราะห ในขั้นตอนนี้ไดนําวิธีการวิจัยชาติพันธุวรรณนาตามแนวคิดของ โนบลิท และแฮร 

(Noblit & Hare. 1988) มาประยุกตใชในการสังเคราะห ซึ่งมีรายละเอียดของการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

2.1 ผูวิจัยอานพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริ ที่ไดรับการ

คัดเลือกทั้งหมด เพื่อทําความเขาใจเนื้อหาสาระที่จะนํามาสังเคราะหอยางละเอียด 

2.2 กําหนดกรอบแสดงความสัมพันธของพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และ

โครงการตามพระราชดําริ โดยจับประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา (Metaphors) ตามกรอบ

ความคิดในการสังเคราะหที่เกี่ยวของกับทางดานการศึกษามาเทียบเคียงกันเพื่อหาความหมายที่

สามารถเทียบเคียงกันได โดยจัดแยกกลุมตามหมวดหมู ไดแกดานหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

คุณลักษณะของครู คุณลักษณะของผูเรียน และดานการบริหารจัดการ 

2.3 แปลความหรือตีความหมายเทียบเคียง ผูวิจัยดําเนินการแปลความโดยนําประเด็น

เทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา (Metaphors) ที่เปนสาระสําคัญในดานการศึกษาของพระราโชวาท 

ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริ มาแปลความหรือตีความหมายเทียบเคียงเพื่อ

ตรวจสอบวามีความสอดคลองหรือมีความขัดแยงกัน ในการสังเคราะหคร้ังนี้ใชการแปลความ

เทียบเคียงกลับไปกลับมาเพียงอยางเดียว เนื่องจากผลการสังเคราะหเอกสารที่ไดรับการคัดเลือก

ทั้งหมดพบวามีใจความหรือประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมาในแตละดานมีความสอดคลองกัน

ทั้งสิ้น ในการดําเนินการในขั้นนี้ผูวิจัยไดกระทําหลายๆ รอบเพื่อใหแนใจวาไดประเด็นที่ครบถวนจริงๆ  
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2.4 สังเคราะหผลการแปลความหรือตีความหมายเทียบเคียง โดยนําประเด็นเทียบเคียงหรือ

ประเด็นอุปมาแตละประเด็นที่ไดจากการแปลความหรือตีความหมายเทียบเคียง ตามกรอบการจัด

การศึกษาตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาสังเคราะหเปน

หลักการของการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ มาจัดเปนกลุมๆ ใหมแลวสรุปสรางประเด็นอุปมา

ข้ึนมาใหมที่ครอบคลุมในแตละประเด็นของพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตาม

พระราชดําริที่นํามาสังเคราะหทั้งหมด 

  
 ขั้นที่ 3 สรางตัวบงชี้ 
 ผูวิจัยนําผลการสังเคราะหผลการแปลความหรือตีความหมายเทียบเคียงมาสรุปสรางเปน 

ตัวบงชี้โดยการนําคําที่เปนประเด็นเทียบเคียงที่ปรากฏอยูในพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัสและ

โครงการตามพระราชดําริมาสรางเปนตัวบงชี้ที่เปนภาพรวมทําใหเห็นวาในการจัดการศึกษาตามแนว

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้นประกอบดวย  5 องคประกอบ

หลัก 14 องคประกอบยอยและ 76 ตัวบงชี้ ไดแก องคประกอบดานหลักสูตร มี 1 องคประกอบยอย 

และ 7 ตัวบงชี้ องคประกอบดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู มี 4 องคประกอบยอย และ 17 ตัวบงชี้ 

องคประกอบดานคุณลักษณะของครู มี 2 องคประกอบยอย และ 18 ตัวบงชี้ องคประกอบดาน

คุณลักษณะของผูเรียน มี 4 องคประกอบยอย และ 18 ตัวบงชี้ และดานการบริหารจัดการ มี 3 

องคประกอบยอย และ 16 ตัวบงชี้  

 

ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพตัวบงช้ี  

 เปนการการตรวจสอบวาประเด็นที่สังเคราะหสรางเปนตัวบงชี้นั้นมีความตรง มีความถูกตอง

เหมาะสม ชัดเจน และมีความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติไดหรือไมอยางไร ซึ่งผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการ

ตรวจสอบเพื่อยืนยันจากผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่

ทุรกันดารตามแนวพระราชดําริ ไดพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพของตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนว

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วามีคุณภาพตามประเด็นที่กําหนด

หรือไม โดยการนําประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา (Metaphors) ที่ปรากฏในพระราโชวาท ปาฐกถา 

พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริ มาจัดทําเปนแบบสอบถามเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ทาน

เปนผูตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้  

 2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือเปนแบบ

ประเมินคุณภาพตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  เพื่อประเมินวาตัวบงชี้ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมานั้นมีความตรงในการเปนตัวบงชี้การจัดการศึกษา
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ตามแนวพระราชดําริหรือไม  ตัวบงชี้มีความชัดเจนในการสื่อความหมายในการแปลความที่ถูกตองและ

เขาใจงาย และประเด็นสุดทายคือตัวบงชี้ที่สรางขึ้นนี้มีความเหมาะสมหรือไมเพียงไรในการนําไปปฏิบัติ

ในโรงเรียนซึ่งเปนหนวยปฏิบัติ 

 2.2 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ คือ  

 นําแบบประเมนิที่ผูทรงคุณวฒุิไดใหความเห็นแลวมาหาคาดัชนีความสอดคลอง  โดย

วิเคราะหและคัดเลือกตัวบงชี้ที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป และทําการปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะของผูทรงคณุวุฒิ เพื่อนาํไปใชในการศกึษาระดับการปฏิบัติในโรงเรียนที่เปนหนวย

ปฏิบัติตอไป 

 

ตอนที่ 3 การศึกษาระดับการปฏิบัติตามตัวบงช้ี  

 เปนการศึกษาการดําเนินงาน ของหนวยงานระดับผูปฏิบัติคือโรงเรียนที่นําแนวพระราชดําริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางดานการศึกษาไปใชจัดการศึกษา ไดแก 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เจตนรมยของการศึกษาในครั้งนี้เพียงเพื่อทดลองใชตัวบงชี้ที่ได

พัฒนาขึ้นและผานการตรวจสอบคุณภาพ กับโรงเรียนซึ่งเปนหนวยปฏิบัติวาสามารถปฏิบัติไดตามตัว

บงชี้ที่พัฒนาข้ึนในครั้งนี้อยูในระดับใด ทําใหไดสาระสนเทศที่เปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

ต้ังแตระดับนโยบายจนถึงระดับผูปฏิบัติ สามารถนําไปใชในการสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาใหการ

จัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  และทําใหทราบวาตัวบงชี้

สามารถนําไปใชในหนวยปฏิบัติได โดยมีวิธีดําเนินการดังตอไปนี้ 

 3.1 สรางแบบสอบถาม โดยนําตัวบงชี้ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิและได

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะแลวมาสรางเปนแบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับปฏิบัติตามตัวบงชี้การจัด

การศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหนวยปฏิบัติ 

เปนแบบสอบถามมาตรวัดประมาณคาระดับการปฏิบัติ 5 ระดับ ต้ังแตระดับนอยที่สุด ถึงมากที่สุด ซึ่ง

รายละเอียดประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก 14 องคประกอบยอย และ 76 ตัวบงชี้   

 3.2 ตรวจสอบความตรง เชิงเนื้อหานําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหคณะกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวน 3 คน พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองของขอ

คําถามกับตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี โดยใชวิธีหาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index : CVI) (นิคม นาคอาย. 

2549; อางอิงจากเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. 2548)  ที่มีเกณฑการใหคะแนน 4 ระดับดังนี้  

   ระดับ 1 เมื่อขอคําถามนั้นไมเกี่ยวของกับตัวบงชี้  

   ระดับ 2 เมื่อขอคําถามนั้นเกี่ยวของกับตัวบงชี้แตตองปรับปรุงอีกมาก 
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   ระดับ 3 เมื่อขอคําถามนั้นเกี่ยวของกับตัวบงชี้แตตองปรับปรุงเล็กนอย 

   ระดับ 4 เมื่อขอคําถามนั้นเกี่ยวของอยางชัดเจนกับตัวบงชี้ 

นําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวบงชี้การจัดการศึกษา

ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลปรากฏวาทุกขอคําถาม

มีคา CVI สูงกวา .80 แสดงวาทุกขอคําถามมีสอดคลองกันหมายถึงทุกขอคําถามมีความตรงเชิงเนื้อหา

สามารถนําไปใชเปนแบบสอบถามได และไดปรับปรุงขอความในบางขอเพื่อใหมีความกระชับข้ึนตาม

คําเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  

 3.3 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแลวไปตรวจสอบหาคาความ

เชื่อมั่น (Reliability) กับ กลุมที่มีคุณลักษณะเหมือนกับตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือกลุมครูในโรงเรียนที่

อยูในโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1  จํานวน  30 คน  นําผลที่ไดมาคํานวณดวยวิธีหาคา 

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาท (Cronbach,s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น .9757  

3.4 นําแบบสอบถามที่มีความตรงและมีความเชื่อมั่น ไปใหบุคลากรในหนวยปฏิบัติคือครู

ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (รายละเอียดดังในตาราง 2) ระบุถึงระดับผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้

การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ผูวิจัย

ไดพัฒนาขึ้น ขอมูลที่ไดทําใหทราบวาตัวบงชี้สามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง โดยระบุคาคะแนนตามทีไ่ด

กําหนด ดังนี้ 

 ระดับ 1 หมายถึง   ผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้ไดอยูในระดับนอยที่สุด 

   ระดับ 2 หมายถึง   ผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้ไดอยูในระดับนอย 

   ระดับ 3 หมายถึง   ผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้ไดอยูในระดับปานกลาง 

   ระดับ 4 หมายถึง   ผลการปฏิบัติตามตวับงชี้ไดอยูในระดับมาก 

   ระดับ 5 หมายถึง   ผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้ไดอยูในระดับมากที่สุด 

การแปลความหมายระดับปฏิบัติตามตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดาํริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใชเกณฑดังนี ้(วิเชียร เกตุสิงห. 2538: 8 – 11) 

      คาเฉลี่ย  ความหมาย 

     1.00 – 1.49       ผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้ไดอยูในระดับนอยที่สุด 

   1.50 – 2.49 ผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้ไดอยูในระดับนอย  

   2.50 – 3.49 ผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้ไดอยูในระดับปานกลาง 

   3.50 – 4.49 ผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้ไดอยูในระดับมาก 

  4.50 – 5.00 ผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้ไดอยูในระดับมากที่สุด 
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 หนวยที่ใชในการวิเคราะหในครั้งนี้ใชวิธีการคัดเลือกจาก ครูในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 คายพระพุทธยอดฟา จํานวน 104 คนและกอง

กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 คายพระมงกุฎเกลา จํานวน 93 คน ดังมีรายละเอียดในตาราง  

ตาราง  3  แสดงรายชื่อโรงเรียนและจํานวนครูที่ใชเปนหนวยการศึกษาระดับปฏิบัติ 

 
ลําดับที ่ รายชื่อโรงเรยีน อําเภอ/จังหวดั จํานวนคร ู

1. โรงเรียนตชด. สหธนาคารกรุงเทพ สังขละบุรี/กาญจนบุรี 9 

2. โรงเรียนตชด. สุนทรเวช สังขละบุรี/กาญจนบุรี 8 

3. โรงเรียนตชด. บานเรดาร สังขละบุรี/กาญจนบุรี 9 

4. โรงเรียนตชด. บานทิไลปา สังขละบุรี/กาญจนบุรี 6 

5. โรงเรียนตชด. วิจิตรวิทยาการ ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี 8 

6. โรงเรียนตชด. บานแมน้ํานอย ไทรโยค/กาญจนบุรี 7 

7. โรงเรียนตชด. เฮงเคลไทย ไทรโยค/กาญจนบุรี 14 

8. โรงเรียนตชด. มิตรมวลชน ศรีสวัสดิ์/กาญจนบุรี 8 

9. โรงเรียนตชด. บานตนมะมวง ไทรโยค/กาญจนบุรี 6 

10. โรงเรียนตชด.สุธาสินี ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี 5 

11. โรงเรียนตชด. บานถ้ําหิน สวนผึ้ง/ราชบุรี 9 

12. โรงเรียนตชด. ตะโกปดทอง สวนผึ้ง/ราชบุรี 10 

13 โรงเรียนตชด. บานปลอคคี่ สังขละบุรี/กาญจนบุรี 5 

14. โรงเรียนตชด.บานยานซื่อ กุยบุรี / ประจวบคีรีขันธ 8 

15. โรงเรียนตชด.บานเขาจาว ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ 9 

16.  โรงเรียนตชด.บานทาวังหิน ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ 8 

17. โรงเรียนตชด.นเรศวรหวยผึ้ง หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ 10 

18. โรงเรียนตชด.บานปาละอู หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ 11 

19. โรงเรียนตชด.นเรศวรบานหวยโศก แกงกระจาน/เพชรบุรี 11 

20.  โรงเรียนตชด.บานคลองนอย หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ 6 

21. โรงเรียนตชด.บานแพรกตะครอ หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ 10 

22. โรงเรียนตชด.บานปาหมาก สามรอยยอด/ประจวบคีรีขันธ 9 

23. โรงเรียนตชด.บานโปงลึก แกงกระจาน/เพชรบุรี 11 

 รวม 197 

 

 ที่มา: กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (2550).  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใน

ความรับผิดชอบของกองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน. หนา 6,



 77      

6.3 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติของโรงเรียน ซึ่งแสดงออกถึงสภาวะในการ

ปฏิบัติตามองคประกอบตางๆ ที่ทําใหบรรลุตามที่กําหนดไวในตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนว

พระราชดาํริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สารสนเทศที่ไดจะเปนประโยชนกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของตั้งแตระดับนโยบายจนถึงระดับผูปฏิบัติไดนําไปพิจารณาเปนแนวทางการปฏิบัติ

ตามภารกิจของหนวยงานนั้นๆ ในแตละระดับตอไป และเปนประโยชนตอองคกรทางการศึกษาที่มี

ภารกิจในการจัดการศึกษาไดนําไปประยุกตใชในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได 

 

ตอนที่ 4 การสรางคูมือประกอบการนําตัวบงช้ีการจัดการศึกษาตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปใช  

ผูวิจัยไดจัดสรางคูมือประกอบการนําตัวบงชี้ไปใชในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให

หนวยงานที่เกี่ยวของตั้งแตระดับนโยบายจนถึงระดับผูปฏิบัติ ไดแกสถานศึกษาที่นําแนวพระราชดําริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปใชจัดการศึกษา ไดนําไปใชเปนแนวทางปรับ

ประยุกตใชเพื่อการดําเนินการตอไป 

ในการดําเนนิการดังกลาวขางตน สามารถนําเสนอในรูปของตารางไดดังนี ้

ตาราง 4   แสดงขั้นตอนการพัฒนาตัวบงชีก้ารจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จ  พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ขั้นตอน กระบวนการ ผลที่ได 

ตอนที่ 1 การสรางตัวบงชี้ 

1. ศึกษาขอมูล 

    1.1 แสวงหาขอมูลใน

โรงเรียน 

 

 

เขาศึกษาสภาพการดําเนินงานในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 2 โรงเรียน 

 

 

ประเด็นหลักของการ

ดําเนินงานในโรงเรียน 

    1.2 สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ สัมภาษณที่ปรึกษาสํานักโครงการสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ประเด็นหลักของการนํา

แนวคิด และแนวปฏิบัติไป

กําหนดนโยบาย 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 
ขั้นตอน กระบวนการ ผลที่ได 

    1.3 สํารวจพระราโชวาท 

ปาฐกถา พระราชดํารัส 

โครงการตามพระราชดําริ 

ผูวิจัยสํารวจ พระราชประวัติ พระราโชวาท  

พระราชดํารัส พระราชกรณียกิจ   

และโครงการตามพระราชดําริ ที่เกี่ยวกับการศึกษา 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จาก

แหลงตางๆ     

ขอมูลเกี่ยวกับแนวพระราช ดําริ

ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ในมิติที่เกี่ยวของกับการ

จัดการศึกษา การพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  

   1.4 คัดเลือกพระราโชวาท 

ปาฐกถา พระราชดํารัส 

โครงการตามพระราชดําริ 

ผูวิจัยคัดเลือก พระราชประวัติ พระราโชวาท  

พระราชดํารัส พระราชกรณียกิจ   

และโครงการตามพระราชดําริ ที่เกี่ยวกับการศึกษา 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารจากที่ได

สํารวจมา  

พระราโชวาท ปาฐกถา พระราช

ดํารัส จํานวน 60 องค โครงการ

ตามพระราชดําริ จํานวน 8 

โครงการ 

2.  สังเคราะหเอกสาร 

    2.1 อานงานที่นํามา

สังเคราะห 

 

ผูวิจัยอานพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส 

โครงการตามพระราชดําริ ที่ไดคัดเลือกมาอยาง

ละเอียดโดยไมตีความหมาย 

 

รายละเอียดในเนื้อหาที่เปน

ประเด็นสําหรับใชในการแปล

ความ 

    2.2 กําหนดกรอบ

ความสัมพันธ 

ผูวิจัยวิเคราะหรายละเอียดแลวจับประเด็น

เทียบเคียงที่มีความหมายสอดคลองกันเปนกลุมๆ 

ตามประเด็น 

กลุมของประเด็นเทียบเคียงหรือ

ประเด็นอุปมาที่มีความหมาย

สอดคลองกัน 5 ดาน 

    2.3  แปลความหรือ

ตีความหมายเทียบเคียง 
ผูวิจัยแปลความหรือตีความหมายเทียบเคียง โดย

การนําประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา แปล

ความกลับไปกลับมา 

สาระที่เปนแกนหลักของกลุม

ตามประเด็นเทียบเคียง 

    2.4 สังเคราะหผลการแปล

ความหรือตีความหมาย

เทียบเคียง 

นําผลการแปลความหรือตีความหมายเทียบเคียง

มาสังเคราะหเพื่อใหไดภาพรวมของพระราโชวาท 

ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตาม

พระราชดําริ ที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

รายละเอียดของแนว

พระราชดําริทางดานการจัด

การศึกษาของสมเด็จพระเทพ

รัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี   

    2.5 สรางตัวบงชี้ นําผลการสังเคราะหแปลความหรือตีความหมาย

เทียบเคียงที่เปนภาพรวมทั้งหมดมาสรุปเปนตัวบงชี้

การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตาม

แนวพระราชดําริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี(ฉบับราง) 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 
ขั้นตอน กระบวนการ ผลที่ได 

ตอนที่ 2. ตรวจสอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 

นําใจความที่เปนประเด็นเทียบเคียง

จากพระราโชวาท ปาฐกถา พระราช

ดํารัส โครงการตามพระราชดําริ มา

สรางแบบสอบถามเพื่อให

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนว

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่

ผานการตรวจสอบและใหความเห็น

จากผูทรงคุณวุฒิแลว 

ตอนที่ 3. ศึกษาระดับการปฏิบัติ นําตัวบงชี้ที่ผานการตรวจสอบจาก

ผูทรงคุณวุฒิมาสรางแบบสอบถาม

หาความตรงและความเชื่อม่ันแลวให

โรงเรียนในกลุมเปาหมายระบุระดับ

ผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้ 

สารสนเทศที่เปนผลการปฏิบัติตาม

ตัวบงชี้ในระดับตางๆ และทําให

ทราบวาตัวบงชี้ที่พัฒนา ขึ้นสามารถ

นําไปปฏิบัติได 

ตอนที่ 4 การสรางคูมือประกอบการ

นําตัวบงชีไ้ปใช 
ผูวิจัยสรางคูมือประกอบการนําตัว 

ตัวบงชีไ้ปใช 
คูมือประกอบการนําตัวบงชี้การจัด

การศึกษาตามแนวพระราช ดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารีไปใช 
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บทที่ 4 
การนําเสนอขอมูล 

 
 ผลจากการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีดวยการสังเคราะหเอกสารที่เปนพระราโชวาท 

ปาฐกถา พระราชดํารัสและโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี และไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิจากนั้นไดนําตัวบงชี้ดังกลาวไปศึกษาระดับผล

ของการปฏิบัติในหนวยปฏิบัติ ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอผลการดําเนินการเปนตอนๆ ดังตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 การสรางตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดาํริของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบงผลการดําเนนิการไดดังนี ้

 1. ผลการสังเคราะหพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดาํรัสและโครงการตามพระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 2. ผลการแปลความหรือตีความหมายเทียบเคียงในประเด็นที่ไดจากการสังเคราะห  

พระราโชวาท  ปาฐกถา พระราชดํารัสและโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

 3. ผลการสังเคราะหจากผลการแปลความหรือตีความหมายเทียบเคยีงในประเดน็ทีไ่ดจาก

การสังเคราะหพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัสและโครงการตามพระราชดําริ  และผลการพฒันา

เปนตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 

 4. การสรุปองคประกอบในการจัดการศึกษาดานตางๆ และตัวบงชี้การจัดการศึกษาตาม

แนวพระราชดาํริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ตอนที่ 3 การศึกษาระดับผลการปฏิบัติตามตัวบงชีก้ารจัดการศกึษาตามแนว
พระราชดํารขิองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
 ตอนที่ 4 การสรางคูมือประกอบการใชตัวบงชีก้ารจัดการศึกษาตามแนว
พระราชดํารขิองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
 แตละตอนมีรายละเอยีดของการดําเนนิการดังตอไปนี ้
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ตอนที่ 1 การสรางตัวบงช้ีการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 1. ผลการสงัเคราะหพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัสและโครงการตาม
พระราชดํารขิองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  
 จากการอานพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดําริ และโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวของกับดานการศึกษาและการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และไดทําความเขาใจอยางละเอียด ไดประเด็นอุปมาหรือประเด็นเทียบเคียง

แลวนําประเด็นตางๆ ที่มีความหมายสอดคลองกัน ใกลเคียงกัน หรือไปในทิศทางเดียวกัน นํามาจัด

หมวดหมูหรือจัดเปนกลุม ทําใหเห็นแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการศึกษาของพระองค เปาหมายของ

การศึกษา ตลอดทั้งแนวการทรงงานของพระองค และองคประกอบในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัด

การศึกษา ซึ่งสามารถแยกออกเปนดานๆ ไดดังนี้  ดานหลักสูตร ดานการจัดการเรียนรู ดาน

คุณลักษณะของครู ดานคุณลักษณะของผูเรียน และดานการบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดของการ

สังเคราะหดังตอไปนี้ 

 พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จ
พระราชดําเนินไปในการอบรมครูโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ กอง
บังคับการ กองรอยที่ 5 ตํารวจตระเวนชายแดน ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส วันเสารที่ 26 กันยายน 2524 

กอนอื่นตองขอขอบคุณทุกๆ ฝาย ไดแก ฝายตํารวจตระเวนชายแดนที่ไดชวยจัดการใหกิจการ

โครงการดําเนินไปดวยดีเสมอมา ตั้งแตปพุทธศักราช 2523 และขอบคุณทุกทานที่มาชวยเปนวิทยากรใน

การฝกอบรมครั้งนี้ ซึ่งไดแกทั้ง 5 หนวยงานที่ไดกลาวมาขางตนตั้งแตเริ่มแรกนั้น ความคิดที่จะทําโครงการ

ในลักษณะนี้ก็เปนไปดังที่รายงานมา คือคิดวาในโรงเรียนตางๆ นั้น เคยเห็นวามีการทําโครงการอาหาร

กลางวันสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาอยูแลวหลายโครงการ สวนมากก็ไดผลพอสมควรทีเดียวแตยังมี

อีกหลายโรงเรียนที่ยังไมมีโครงการนี้ เพราะฉะนั้นการที่ใครจะเขาไปทําเพิ่มอีกก็คงไมเปนการทํางาน

ซ้ําซอนเปนแน ยิ่งมีมากยิ่งดี การที่จะทําโครงการใหนักเรียนไดรับอาหารเพิ่มเติมนั้น เปนของดี จึงคิดวาจะ

ทําอยางไรจะไดผล จากการที่ไดศึกษาตามที่เขาทํามา ก็มีการใหทุนแลวทางโรงเรียนไปจัดการทําอาหาร

ใหนักเรียน บางทีก็ใหเปลาหรือไมก็ใหในราคาที่ต่ําพอที่จะซื้อหากันได จึงมาลองคิดอีกทีหนึ่ง คือ อยากให

เปนพืชผักหรืออุปกรณแลวใหนักเรียนมาทําการเกษตร ซึ่งเปนวิธีที่ออมและยากขึ้นมาอีกทางหนึ่ง อาหาร

ที่จะใหรับประทานนั้นเปนอาหารที่ไดมาจากผลิตผลของนักเรียน ผูรับประทานเอง ซึ่งอาจจะไดผลชา แตก็

เปนวิธีหนึ่งซึ่งจะไดรับอาหาร และคิดวาจะไดรับประโยชนเปนผลพลอยไดที่สําคัญ คือ ความรูทางดาน

การเกษตร และดานโภชนาการซึ่งจะเปนวิชาติดตัวไปจนนักเรียนเหลานั้นเติบโตขึ้นเปนผูใหญ และได
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ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร วิชาการใหมๆ เหลานั้น อาจจะนํามาชวยในการครองชีพไดมากทีเดียว 

เมื่อคิดอยางนี้แลวก็ไดนําไปปรึกษาคนที่รูจักหลายๆ คน วาอยากจะทําโครงการและก็คิดวาถาจะทําไปทุก

หนทุกแหงเรื่อยๆ ไปทุกโรงเรียนคงจะไมไดผลอะไร หรือไดก็เปนผลกระจายไดรับโรงเรียนละเล็กนอย

เทานั้น จึงไดมาคิดวาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งก็ไดรูจักกันดีจากการที่ไดตามเสด็จพระราช

ดําเนินพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปในที่ตางๆ และก็ไดเห็นการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน

วางานเกี่ยวกับการสอนนักเรียนตามชายแดน เปนงานที่ตํารวจตระเวนชายแดนทําไดดีมาก และครูที่ทาง

ตํารวจตระเวนชายแดนคัดเลือกมาสอน ก็เปนคนที่มีสุขภาพดี มีความรู และมีจิตใจที่รักจะชวยเหลือ

นักเรียนที่ตนสอนอยู และการติดตอก็งาย เนื่องจากการที่ไปไหนๆ ก็จะมีตํารวจตระเวนชายแดนคอย

อารักขาอยูแลว ทําใหรูจักผูใหญหลายๆ ทาน ทําใหการติดตอประสานงานคงจะสะดวกดี จึงไดขอ

คําปรึกษาจากทางฝายวิชาการของหลายๆ หนวย เชน ทางเขตภาคกลาง ก็ไดมาจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของตางๆ ที่ได บางทีก็ไดจากการบริจาคบาง จากกรมสงเสริมการเกษตรบาง 

เอามารวมกันทําโครงการเชนนี้และทางภาคเหนือก็ไดจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และอาจารยหลายๆ 

ทานที่เขาไปแนะนําทางดานวิชาการใหแกครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งการที่จะเขา

ไปและการประชุมชาวบานก็ไดอาศัยทางฝายตํารวจตระเวนชายแดนเปนผูจัดการ เทาที่แลวมาปเศษนี้

รูสึกวาไดผลดี คือทําใหนักเรียนมีอาหารดีขึ้น และไดรับความรูทางดานการเกษตรในกรรมวิธีใหมๆ ไดเห็น

ความเสียสละของครูที่ไดชวยดูแลนักเรียนใหมีทั้งสุขภาพดีขึ้น มีวิชาการดีขึ้น ทั้งนี้ เปาหมายตางๆ ที่

รวมอยูมีหลายอยาง เชน อยากจะใหไดรับความรูทางดานวิชาการ ทางดานหนังสือดีขึ้น ทั้งใหมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง เมื่อมีสุขภาพรางกายแข็งแรงก็จะมีความสามารถในการศึกษาสูงขึ้นไปอีก หรือวามี

ความสามารถ มีแรงที่จะประกอบอาชีพไดดียิ่งขึ้น การที่จะทําใหนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงก็ตองขึ้นอยูกับ

การทํางานนี้ เชน ถามีผูสนับสนุนทางดานการเกษตรแลว เมื่อไดผลิตผลมาก็เอามาบริโภค ทําใหมี

รางกายแข็งแรง และในการอบรมครั้งนี้ ก็ไดทางฝายสาธารณสุขมาใหความรูเกี่ยวกับวิชาการที่จะสอน 

การสาธารณสุข การรักษาสุขภาพอนามัย ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่เปนเปาหมายของโครงการนี้เหมือนกันการ

ที่โครงการนี้สําเร็จไปดวยดี จะเห็นวาทุกๆ ทานที่เขามาชวยเหลือ มีความตั้งใจ ใชทั้งความรู กําลังแรง 

และกําลังใจ ที่จะใหงานดําเนินไปดวยดี และจะใหคนไดรับความสุขมากที่สุดจากความรูความสามารถ

ของเรา ขอขอบคุณและอนุโมทนาในความคิดและจิตใจที่เปนกุศลของทุกทาน ทั้งคุณครู ทั้งฝาย

ผูบังคับบัญชาตํารวจตระเวนชายแดน ทางดานการเกษตร เชน สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 

วิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส สํานักงานสาธารณสุข ศูนยปองกันกําจัดศัตรูพืช ศูนยพัฒนาที่ดิน ที่มา

ชวย ขอขอบคุณทุกๆ ทาน ขอใหผลงานตางๆ ที่ทานไดทํามานี้ ทั้งในโครงการนี้ซึ่งเปนสวนเล็กนอยสวน

หนึ่งในงานที่ทานมารวมดวยกัน … 

การสังเคราะห                                                                                       

พระราชดํารัสองคนี้พระองคไดมีแนวพระราชดําริใหเห็นถึงลักษณะการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู คุณลักษณะของครู  คุณลักษณะของผูเรียน  การบริหารจัดการ และ เปาหมายของ

การจัดการศึกษา 



  83                                                                                                                                                     

   

   
พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จ

พระราชดําเนินไปในการอบรมครูโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ณ คาย
ลูกเสือบานนาออย อําเภอเมือง จังหวัดสกลนครวันเสารที่ 21 พฤศจิกายน 2524 

         ...การเริ่มตนก็ดังที่ทานผูชวยผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดกลาวมาแลว คือ เรื่องที่มี

ความตองการอยากจะใหนักเรียนไดรับอาหารที่ดี บํารุงรางกาย และถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ ไดทดลองวา

แทนที่จะชวยในการทําเรื่องอาหารอยางเดียว ถาจะชวยในดานการเกษตรก็จะทําใหนักเรียนไดรับความรู

ทางดานเกษตรกรรมในตัวในตอนตนไดทดลองเขาไปทําในเขตจังหวัดภาคกลางกอน ในระยะนั้นไมไดทํา

ทั่วไปทุกโรงเรียน แลวทําตอไปในภาคเหนือ ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ ทั้งไดเลือกและไปหา

ขอมูล โดยการถามจากครูตามโรงเรียนตางๆ มีลักษณะของโรงเรียน เชน พื้นที่ จํานวนนักเรียน และ

สภาพทั่วไปของดินฟาอากาศ สภาพพืชธรรมชาติซึ่งมีอยูในที่นั้นและก็ส่ิงที่เขาเคยปลูกอยูเปนประจํา 

ปญหามีอะไรบาง จะไดนํามาคัดเลือกเอาเฉพาะโรงเรียนที่จะพอเขาไปติดตอไดงายเพียง 4-5 แหง ซึ่ง

นับวาไดผลดี ในระยะหลังจึงไดเชิญครูหลายๆ ทานมาอบรมเพิ่มเติมเพื่อซักซอมความเห็นวาจะไดปฏิบัติ

อยางไรตอไปวิทยากรตางๆ ที่ไดมาชวยก็มีอยูหลายหนวยงาน ซึ่งก็ขอขอบคุณเปนอยางมากมา ณ ที่นี้

ดวย ประการสําคัญที่จะขอกลาวคือ ในการอบรมครั้งนี้ พยายามเลือกหัวขออบรมที่เปนไปอยางทั่วๆ ไป 

ที่จะใชไดในที่ทุกแหง แตวาสภาพของทองถิ่นในแตละแหง แตละโรงเรียนของทานนั้น มีความแตกตางกัน

ออกไป ซึ่งทานคงจะตองนําส่ิงที่จะไดอบรมและความรูที่ทานมีอยูแลวไปใชตามแตจะเห็นสมควร และก็

ขอใหเห็นวาในการอบรมครั้งนี้ ถาทานมีขอเสนอแนะวาสมควรจะเพิ่มเติมเรื่องอะไร หรือที่อบรมมายังไม

ตรงกับความตองการหรือจุดประสงคของโรงเรียนของทาน ไมเหมาะกับสภาพพื้นที่ของทาน ขอใหชวย

บอกดวย เพื่อจะไดแกไขใหเปนประโยชนแกผูที่จะไดรับการอบรมในชวงหลังๆ ตอไป แลวจากนั้นก็ขอให

ทานผูที่มาเปนผูสังเกตการณ ซึ่งก็ลวนแตมีประสบการณในการทํางานกับนักเรียนมา คงจะเปนเวลานาน

พอสมควรแลว ถามีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ ทั้งยังไมเขาใจ ก็ใหชวยบอกเปนการสนทนาอภิปราย

แกไขปญหาตางๆ รวมกันดวย ขอใหทานมีความสําเร็จในกิจการงานตางๆ สําหรับทานที่อยูในโรงเรียนที่มี

สภาพยังไมคอยจะดีนักก็อยาไปมีความทุกขรอน หรือนอยใจ เพราะวาเทาที่แลวๆ มานี้ พออบรมไปบางแหง

คุณครูบางทานก็ไดเสนอขึ้นมาวา ที่อบรมหรือวาโครงการอันนี้ก็ดีอยู แตวามันทําไมไดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

เพราะวาทองที่ที่รับผิดชอบนั้น เปนทองที่ที่ยากลําบากมาก ดินก็ไมดี น้ําก็ไมมี ทําใหหมดกําลังใจ ขาพเจาก็

ขอวาบางครั้งก็อยาเพิ่งหมดกําลังใจ ถาทานมีขอขัดของตางๆ แลวก็สามารถทําใหดีขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเปนสวน

หนึ่ง และทานเปนผูที่ใหอะไรตอโครงการนั้นนับวาดี ก็เปนผลงานเทาๆ กันกับผูที่ทําแลวไดรับผลงานออกมา

เปนส่ิงของ หมายความวาเปนผลผลิตพืชหรือเปนนักเรียนมีสุขภาพดีขึ้น ขอใหอยาไปวัดกันที่ผลของวัตถุนี้

ออกมา แตใหวัดดวยตัวเองถึงความตั้งใจของแตละทาน... 

 การสังเคราะห 

 จากการสังเคราะหพระราชดาํรัสองคนีท้ําใหไดลักษณะของ คุณลักษณะของผูเรียน และการ

บริหารจัดการ 
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 พระราชดํารสั พระราชทานคณะผูปฏบัิติงานโครงการตามพระราชดําร ิในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน  ณ ศาลาดุสิดาลัย   สวนจติรลดา วันอาทิตยที่ 27 ธนัวาคม 2524 

        ...พูดถึงการสงเสริมเกษตรในโรงเรียนนั้น ความเปนมาก็อยางที่ไดยินมาแลว แตมีอยูขอหนึ่ง คือ

เมื่อนานมาแลวไดคุยกับครูโรงเรียนชั้นประถมที่หางไกลบางคนเลาใหฟงวาทางหลักสูตรที่ใหสอนเกี่ยวกับ

การเกษตร และครูเหลานั้นก็บนวา ไมรูจะสอนอะไรใหเปนประโยชน เพราะวานักเรียนเกงกวาครู เพราะวา

นักเรียนของโรงเรียนที่สอนอยูนั้นลวนแตเปนบุตรหลานของเกษตรกร ซึ่งมีความรูอยูแลวในดานวิชาชีพ 

สวนตัวครูเองนั้น ความรูในดานนี้อาจจะดอยกวานักเรียนเสียดวยซ้ําไป จึงทําใหไมมีความมั่นใจในการ

สอน ตอนนั้นไดฟงแลวกลับมาคิดวามันนาจะมีเรื่องสอนกันได คือคุณครูเหลานั้นพูดขึ้นมาก็นาจะถูก

อยางเต็มที่ เพราะวาในการเพาะปลูกเพื่อที่จะใหมีผลผลิตไดมากขึ้น และใหมีความเปนอยูที่มีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้นนั้น มีวิธีที่จะทําและสงเสริมกันได เมื่อเปนเชนนั้น ในระดับเกษตรกรแลว เจาหนาที่ฝายสงเสริม

การเกษตรซึ่งทํางานกันแทบตายจะมีประโยชนอะไร ถาทําแลวไมไดผลประโยชนอะไรเพิ่มเติมขึ้นมา สวน

เจาหนาที่การเกษตรนั้น สวนใหญก็สงเสริมในระดับเกษตรกร คือ ใหความรูทางวิชาการเทคนิคใหมๆ ที่จะ

ไดทําใหผลผลิตขึ้นมาในระดับผูใหญ ตอนนี้มาถึงระดับโรงเรียนหรือเด็กเล็กๆ นั้น การเรียนการสอนใหมี

ความรูตั้งแตยังเล็ก ใหรูถึงวิธีการใหมที่จะทําใหเพาะปลูกไดดีขึ้น เพื่อรักษาสุขภาพอนามัยใหดี ไมถูก

ผลรายตางๆ นั้นก็ควรจะทําได จึงมาปรึกษากับทานนักวิชาการตางๆ แลวมารวมกันคิดขึ้นเปนโครงการที่

คิดวาทําโครงการกับตํารวจตระเวนชายแดนจะไดผลที่ดี เพราะวาพูดถึงโรงเรียนที่มีอยูกระจายทั่วไปใน

ประเทศไทยนั้น โรงเรียนตางๆ มีหลายระดับ ระดับที่อยูใกลกับศูนยกลางที่พัฒนาอาจจะเปนในลักษณะ

หนึ่ง สวนพื้นที่บางแหงของประเทศ ซึ่งเรียกในปจจุบันนี้วาเขตชนบทยากจนนั้น เปนที่กลาวกันวาการ

พัฒนาเขาไปถึงไดยาก เพราะวาติดที่การคมนาคมไมสะดวกบาง พื้นที่เปนที่มีภัยอันตรายตางๆ ทําให

เจาหนาที่อยางปกติอาจจะเขาไปปฏิบัติงานไดยาก ฉะนั้นทางตํารวจตระเวนชายแดนก็ไดนึกปญหาขอนี้

อยูกอนแลว จึงไดตั้งโรงเรียนซึ่งอาศัยตํารวจตระเวนชายแดนเปนครูสอนนักเรียน ซึ่งสวนมากก็อยูในทองที่

ทุรกันดารและหางไกล เจาหนาที่นั้นไดพัฒนาในระดับพอสมควรแลว ก็สงโรงเรียนนั้นใหทางฝาย

การศึกษาที่มีหนาที่โดยตรงกับการจัดการศึกษาของชาติไดออกไปอยูในความดูแลรับผิดชอบตอไป ดังนั้น

ขั้นแรกที่อยูในสภาพยากจนยากลําบากนั้น ตํารวจตระเวนชายแดนก็ไดรับอาสาเขารับหนาที่เปนทูตดูแล

ใหการศึกษาแกนักเรียนในแถบนั้น ฉะนั้นถาไดนําวิชาการไปเพิ่มเติมในที่นั้นโดยตรงก็คงจะเปนประโยชน

ตอการพัฒนาประเทศ เพราะวาฝายครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ก็ลวนแตมีความรูและ

ประสบการณ ทั้งการสอนนักเรียนและการใชชีวิตอยูในเขตที่ทุรกันดาร ซึ่งนอกจากหนาที่ในการสอน

นักเรียนแลวยังจะตองทําหนาที่ชวยเหลือประชาชนในแถบนั้นทั้งหมดเห็นวาจะไดรับประโยชนในแงนี้ แต

ส่ิงที่จะตองขอฝากเอาไว คือทุกๆ คนก็เปนที่ทราบกันอยูแลววา ณ โรงเรียนที่ตํารวจตระเวนชายแดนไป

ปฏิบัติหนาที่เปนครูอยูขณะนี้ เปนโรงเรียนที่มีสภาพลําบากและสิ่งประกอบอะไรตางๆ อาจจะไมครบถวน

สมบูรณ เมื่อไดรับการอบรมซึ่งสวนมากก็เปนเรื่องทั่วไปๆ ที่จะใหเรา นักเรียนและชาวบาน ควรจะมี

ความรูเอาไวนั้น ถาถึงขั้นปฏิบัติอาจจะไมไดผลรอยเปอรเซ็นตหรือตามที่ตั้งใจไว คืออาจจะมีความตั้งใจดี 

อยากจะใหงานที่ทําสําเร็จลุลวงไปไดโดยดี แตพอทําเขาจริงแลวอาจจะไมไดมากเทาผูอื่น เพราะวา
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สถานที่มันขาดทุกส่ิงทุกอยาง ก็อยาพึ่งทอถอยหมดกําลังใจ ใหถือวาเรารูคนเดียววาเราไดทําอะไรลงไป

นั้นแลวที่จะเปนประโยชน และก็รับเอาที่ประโยชนที่ทําแลวในการประเมินผล ในชั้นนี้ก็ไมไดเปรียบเทียบ

วา ผักใครงอกงามมากกวา จะแคไหน ก็มีวิธีคิดหลายๆ อยาง ทั้งทางดานการชวยใหชาวบานดีขึ้นจาก

ศูนยเปนหนึ่ง เราก็ทราบวาเปนส่ิงที่นาภาคภูมิใจแลว ฉะนั้นขอใหตํารวจตระเวนชายแดนทุกทานมี

กําลังใจและทํางานใหสําเร็จลุลวงตามที่ตนปรารถนา ใหมีความสําเร็จตามที่ตองการทุกประการ ตอง

ขอขอบคุณทานวิทยากรทั้งหลายที่มาชวยดวยความเต็มใจ และจะทําใหงานทุกอยางของเราไดสําเร็จผล

ไปอยางที่นาพอใจทุกประการขอขอบคุณ 

 การสังเคราะห              

 เปนพระราชดํารัสที่แสดงใหเห็นถึง แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู คุณลักษณะของครูและ

การบริหารจัดการ 

 พระราชดํารัสในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปในการประชุมโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ หองประชุมกองบังคับการตํารวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 จังหวัดเชียงใหม วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2525 

ขอขอบคุณ และขอแสดงความชื่นชมยินดีแกทานทั้งหลาย ที่ไดมาชวยกัน รวมมือกันในการทํางาน

จัดการโครงการอันนี้ ซึ่งผลตางๆ นั้น ก็ไดทราบจากรายงานที่ทางตํารวจตระเวนชายแดนไดเขียนสงมาให 

ทราบวามีผลกาวหนาไปเปนอยางดีในบางแหง ในบางแหงก็มีอุปสรรคและขอขัดของหลายประการ 

โครงการอยางนี้คิดวาเปนงานที่ยากลําบากมาก เพราะในเรื่องของการเกษตร ทุกส่ิงทุกอยางขึ้นอยูกับ

พื้นที่และสภาพสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ซึ่งมีความแตกตางกันไป อยางที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้เปน

โรงเรียนตางๆ ซึ่งเปนของธรรมดาที่โรงเรียนยอมจะตั้งอยูในพื้นที่คอนขางจะดอยในแงของพื้นที่ทํา

การเกษตร เพราะวาพื้นที่ใดจะใชในการเกษตรไดดีนั้น ชาวบานยอมจะนําไปใชประโยชนอยางเต็มที่อยู

แลว ดังนั้นการที่ตองปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ยากลําบาก อาจจะทําใหมองดูเสมือนวาผลงานของผูที่

ปฏิบัติงานดูจะดอยลงไปบาง แตอันที่จริงแลวเทาที่อานจากรายงานจะเห็นวา ส่ิงที่ทําอยางนอยในดาน

ของการใหความรู ความคิดแกราษฎรที่จะประกอบอาชีพทํากินไดดีขึ้นนั้นไดผลขึ้นมามากกวาเดิม 

เพราะวาจะเห็นไดวานักเรียนในโรงเรียนหรือผูปกครองของทุกโรงเรียนซึ่งเปนโรงเรียนที่ปฏิบัติการนั้น มี

อาชีพประจําคือการเกษตร และก็อาจจะยังไมสามารถที่จะใชวิทยาการแผนใหมใหเปนประโยชนแกตนเอง

ไดมากที่สุด ทานตางๆ ที่มีความรู เชน ตํารวจตระเวนชายแดนเจาหนาที่เกษตรดานตางๆ เกษตรจังหวัด 

และอาจารยตางๆ ที่มาชวยนี้ก็สามารถที่จะแนะนําเพิ่มพูนความรู นอกจากชวยเกษตรกรซึ่งเปนหนาที่

ประจําอยูแลว ก็ยังสามารถที่จะถายทอดใหเด็กๆ รูหลักวิชา และมีจิตใจรักในผืนแผนดินที่จะทํามาหากิน 

ไดผลเล้ียงตน เล้ียงครอบครัว เล้ียงสังคมตอไป อยางนอยก็ไดแนวความคิด ไดปลูกฝงวิชาการตางๆ ซึ่ง

ในขณะที่เปนเด็กอาจจะยังไมไดนําไปใช หรือไมมีโอกาสนําไปใชไดอยางเต็มที่ แตก็ไดเห็นและไดซึมซาบ

เขาไปในจิตใจ ซึ่งตอไปถาเขามีโอกาสจะใชวิชาการสวนไหนใหเปนประโยชนก็คงจะนึกออกและนํามาใช

ได เชนในเรื่องของโภชนาการ หรือความรูในดานการกินการอยูนั้น ทางครูบาอาจารย ก็ไดแนะนําใหใช
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ของที่มีอยูทําและบริโภคได ตอไปจะไดมีโอกาสนําส่ิงที่มีอยูมาบริโภคบํารุงรางกายใหนักเรียนเจริญเติบโต

ดีขึ้น ในการประชุมครั้งนี้ ก็เปนโอกาสที่ผูใหญในสาขาตางๆ ไดมาพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คงจะได

เห็นปญหาและบางสวนที่แกไดก็คงจะแกไขไป อันไหนที่ยังเปนปญหาที่หนักอยู ก็คงจะหลีกเลี่ยงหรือวาง

ไวกอน และพอจะพิจารณาหาทางอื่นที่จะทําได ไดยินวาคงจะตองแบงพื้นที่ในการปฏิบัติการตามลักษณะ 

คือ ลักษณะที่โครงการไปไดดีแลว ลักษณะที่อยูในระยะปานกลาง และสวนที่ทําไมไดเลย เชน พื้นที่ที่

พื้นดินอยูในสภาพที่เลวขาดน้ํา ขาดปุย มีศัตรูพืชมากมาย ก็อาจจะใหความรูทางแนวคิด ทฤษฎีไปกอน 

แลวหาทางหางานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เปนการใหความรูไป อยางในบางแหงชาวบานที่ประกอบ

อาชีพในการเกษตรอยูในลักษณะไหน คงจะตองใชวิธีเสริมหรือเพิ่ม หาทางใหเปนแตละกรณีเฉพาะไป ... 

การสังเคราะห              

พระราชดํารัสที่แสดงใหเห็นถึงแนวพระราชดําริในดาน การบริหารจัดการ 

พระราชดํารัส พระราชทานในการประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ 
กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 4  จังหวัดสงขลาวันเสารที่ 6 มีนาคม 2525 

ขอขอบใจในความรวมมือของทุกคน เห็นไดชัดจากรายงานวามีความพิถีพิถันและละเอียดในงาน 

ไมทําสักแตวาเปนหนาที่ หาหนทางที่จะใหเด็กในรับผิดชอบอยูดีกินดีขึ้น ซึ่งจะเปนอนาคตของชาติ

บานเมือง อีก 10–20  ปขางหนา พวกนี้จะไดเปนหัวหนาครอบครัวและพลเมืองดีของชาติ ซึ่งเปนส่ิง

สําคัญมาก ขอบใจที่เปนคนชวยใหงานและเปาหมายที่ตั้งไวไดเห็นออกมาเปนรูปราง ไดรับความสําเร็จ

เปนขั้นๆ ไป 

การสังเคราะห                                

พระราชดํารัสที่แสดงใหเหน็ถึงแนวพระราดําริเกี่ยวกับ เปาหมายของการดําเนินงานพัฒนา                  

เด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกันดาร 

 พระราชดํารสัสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานใน
การประชุมโครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ ศาลาดุสดิาลัย สวนจติรลดา วันองัคาร
ที่ 29 มีนาคม 2525 

   ขอขอบคุณทุกๆ ทาน ที่ไดสละเวลามารวมกันพิจารณาวิธีการที่จะดําเนินโครงการนี้ตอไป และ

ขอขอบคุณผูมีจิตศรัทธาที่ไดบริจาคชวยเหลือใหโครงการนี้ ไดดําเนินไปได ในการเริ่มตนที่คิดโครงการนี้

ขึ้นก็ดวยพิจารณาเห็นวา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเปนโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในเขตทุรกันดาร ที่มีสภาพ

ยากกวาที่ตั้งโรงเรียนอื่นๆ ทั้งยังเปนถิ่นที่โดยทั่วไปแลวมีภัยอันตรายตางๆ ซึ่งยากที่หนวยงานปรกติที่

รับผิดชอบในดานการศึกษาจะสามารถดําเนินการไปไดอยางราบร่ืน ทาง ต.ช.ด. ซึ่งมีหนาที่ประจําอยูใน

ทองถิ่นนั้นๆ อยูแลว เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยปองกันบานเมือง ก็ไดชวยในดานการบริการประชาชน
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ในดานการศึกษาและดานการประกอบอาชีพอื่นๆ ไปดวยในตัว จึงเห็นวาควรจะสนับสนุน เพราะการ

ดําเนินการของโรงเรียนนั้นจะไดรับประโยชนไปถึงประชาชนที่อยูในทองถิ่นนั้นดวย และการที่มุงสงเสริม

ในดานการเกษตร เปนเพราะประชาชนในเขตที่ ต.ช.ด. ไดตั้งโรงเรียนขึ้นนั้น โดยทั่วไปทุกคนมีอาชีพ

เกษตรกรรมอยูแลว ถาไดโอกาสที่จะฝกหัดใหความรูแกเด็กในโรงเรียนก็จะเปนการเผยแพรความรูไปถึง

ประชาชนในทองถิ่นใหไดประกอบอาชีพใหมีรายไดดีขึ้น นอกจากนั้นพืชผลและกิจกรรมตางๆ ที่จะ

สงเสริมนั้นจะเปนแหลงสําคัญทางโภชนาการ ซึ่งจะชวยใหเด็กในโครงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น มี

ลักษณะนิสัยและมีความรูที่จะสามารถดําเนินชีวิตไดดีตอไป การที่ตอนแรกเริ่มตนที่พืชผักงายๆ เพราะใน

ตอนตนโครงการยังมีความยากลําบากอยูหลายประการ เปนการเริ่มตนทดลองก็ลองเอาสิ่งที่งายที่สุด 

ตอไปตอนระยะหลังนี้เมื่อไดรับความชวยเหลือจากทุกๆ ทานในที่นี้ จึงไดคิดขยายโครงการออกไป วาง

แนวทางออกมาเปนลายลักษณอักษร ดังที่อยูในแฟมที่ไดจัดเตรียมไวใหพิจารณาตอไป มีกิจกรรมหลายๆ 

อยาง ซึ่งคงจะตองเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสมของทองถิ่นนั้นๆ และนอกจากนั้นคงจะไดรวมกัน

กําหนดวา แตละคนควรจะปฏิบัติอยางไร ทําอยางไร ขอใหทุกๆ ทานชวยกันคิด หลายๆ ทานจะไดมี

ความเห็นตางๆ สงเสริมซึ่งกันและกัน ขอใหทุกทานจงประสบแตความสุขความเจริญตลอดไป 

 การสังเคราะห 

 จากพระราชดาํรัสองคนี้แสดงใหเห็นถึงแนวพระราชดาํริในดาน การจดักิจกรรมการเรียนรู 

คุณลักษณะของครู และคุณลักษณะของผูเรียน        

พระราชดํารัสพระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปในการประชมุ โครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ณ กองบังคับการกองรอย
ที่ 9 อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันอาทิตยที่ 18 กันยายน 2526 

...ตามที่ไดทราบกันแลววาโครงการนี้ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่อยูใน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ที่เลือกนักเรียนในโรงเรียนของตํารวจตระเวนชายแดนนี้ เพราะวานักเรียน

เหลานี้มีความเปนอยูที่แรนแคนและอยูในทองถิ่นทุรกันดารหางไกล จนกระทั่งมีความจําเปนที่ตํารวจ

ตระเวนชายแดนจะตองไปตั้งโรงเรียนและใหการศึกษา ในการดําเนินชีวิตของคนเรานั้น มีอยูหลายๆ ดาน

ดวยกัน ทั้งในดานการทํามาหากิน ในดานสุขภาพอนามัย และการศึกษา ซึ่งทานผูที่มารวมในการประชุม

ครั้งนี้ก็ตางมีความรูในดานตางๆ ซึ่งจะตองมาทํางานสงเสริมชวยเหลือพรอมๆ กันตามที่ทานไดปฏิบัติอยู 

ถึงแมวานักเรียนและผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่เรามาชวยเหลือนี้ จะมีพื้นฐานของ

ครอบครัวทําอาชีพเกษตรกรรมอยูเปนสวนมากและมีความรูในดานเกษตรกรรมอยูแลว แตวาการที่ทางฝาย

ราชการทั้งหลายที่อาสาสมัครเขามาชวยเหลือในครั้งนี้ ก็ยังเปนประโยชนในการเพิ่มพูนความรูและชวยกันแกไข

อุปสรรคตางๆ ที่ผูปกครองและนักเรียนเหลานี้ไมสามารถจะแกไขดวยตนเองได ทําใหไดรับผลดีตามเปาหมาย ที่

เห็นไดชัดๆ คือ ตองการใหมีความรูในการประกอบอาชีพเกษตรดีขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการที่บุคคลเหลานี้ มีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ มีความรูในการรักษาตนใหดียิ่งขึ้น ซึ่งอันนี้เปนพื้นฐานที่จะไดมีโอกาสปรับปรุงตนเอง
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ศึกษาหาความรู ดังโครงการสงเสริมคุณภาพของการศึกษา เปนการหาทางใหเกิดความเทาเทียมกันในโอกาสที่

จะไดรับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ในเมื่อบุคคลที่เคยอยูในสภาพแรนแคนและยากจน สามารถพัฒนาตนเองขึ้นได

นั้น ก็จะมีสวนทําใหประเทศมีความมั่นคงและพัฒนาขึ้นตอไป ฉะนั้น จึงขอสรุปวาการที่ทุกๆ ทานมาชวยกันคิด

แกปญหาและก็ฟงขออุปสรรคขอบกพรองในสวนที่แตละคนรับผิดชอบ แลวก็หาทางประนีประนอมแกไขรวมกัน 

ก็จะมีประโยชนแกโครงการและทําใหเปาหมายของโครงการสําเร็จลุลวงไปได ขอใหทุกๆ ทานที่มารวมนี้มี

กําลังใจและปลื้มใจในผลงานที่ทํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในที่นี้ฝายตํารวจตระเวนชายแดนซึ่งถือวาเปนตัวแทนของ

โครงการ คือ เรามีการอบรมครูหรือมีวิทยากรที่มาใหแนวความคิดตางๆ แลวตัวครูเหลานี้จะเปนแกนในการ

ถายทอดตอไปเพราะฉะนั้นถือวาเปนบุคคลที่สําคัญ ซึ่งเทาที่ปฏิบัติงานมาตามโครงการนี้เราก็จะถือวาทุกทาน

มีผลงานที่ดีเดน เพราะวาทั่วๆ ไปจะไมสามารถดูไดวาคนไหนทํางานเปนอยางไร เปรียบเทียบจากผลที่ออกมา

จากทางโรงเรียน เพราะวาพื้นฐานของแตละโรงเรียนไมเหมือนกัน ความลําบากทางดานธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมทางสังคมก็ตางกัน เพราะ ฉะนั้นการพัฒนาแตละแหงจะตองมีลักษณะเฉพาะ     
    การสังเคราะห         

 ไดแนวพระราชดําริในดาน  คุณลักษณะของครู  คุณลักษณะของผูเรียน และดานการบริหาร

จัดการ 

 พระราชดํารัสพระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปในการประชุม 
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน  ณ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต 5 อําเภอแมรมิ จงัหวดั
เชียงใหม วันจันทรที่ 23 มกราคม 2527 

ขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกๆ ทาน ที่ไดสละเวลามารวมประชุมในครั้งนี้งานตางๆ ซึ่งทําไปเปนเวลาหลาย

ปแลว มีการเปลี่ยนแปลงและมีความคืบหนา สมควรที่ผูที่เกี่ยวของ รวมมือและผูไดมาชวยเหลือกันจะไดมาพบ

กันบาง เพื่อที่จะแถลงวา แตละคนไดปฏิบัติงานอะไรไปบาง และมีความคิดเห็นอยางไร จะไดใหอีกฝายหนึ่ง

ทราบวามีคนที่ไดทํางานไปถึงไหนบาง และมีโอกาสทําอะไร ซึ่งการมาพูดดวยกันพรอมๆ กันนี้ มีประโยชนที่วา

งานจะไดไปในรูปและมีแนวทางเดียวกัน ไมใชวาตางคนตางทํา กระจัดกระจายกันไป ซึ่งการทํางานตางคนตาง

ทํานั้นก็มีขอเสียอยูบาง คืออาจจะทําใหเกิดความไมเขาใจกันได ถิ่นที่นี้เปนเขตที่ฝายหนึ่งรับผิดชอบและอีกฝาย

หนึ่งเขาไปปฏิบัติงาน อาจจะถือวาเปนการกาวกายงาน แตไดเขามาพบกันพรอมกัน จะไดรูวา ฝายหนึ่งยังมีขอ

อะไรตองการชวยเหลือจากอีกฝายที่เขาไปปฏิบัติงาน และตองการใหอีกฝายทําอะไร จะไดชวยกันคิด ชวยกัน

ทํา งานทุกอยางตามหนวยงานที่ไดมาประชุมพรอมกันนี้ ลวนแตเกี่ยวพันดวยกันทั้งส้ิน คือเริ่มตนอยางที่คงจะ

ทราบกันแลว คือเราไดสงเสริมใหนักเรียนในโรงเรียน มีความรูในเรื่องของการเกษตร นักเรียนโดยสวนมากมาจาก

ครอบครัวเกษตรกร ยอมมีความรูพื้นฐานอยูบางแลว ที่เราไปสอนเพิ่มเติมนั้น ก็จะใหความรูหรือวิธีการเปน

เบื้องตนอยางที่เราไปหาเกษตรกรแลว ก็ไปช้ีแจงวาบางอยางนั้นแตกอนตามธรรมเนียมของเกษตรกรเคยทํากัน

มากอนแตวาไมเขากับยุคกับสมัยหรือวามีวิธีอื่นที่ดีกวา แทนที่จะไปสอนเฉพาะแตเกษตรกรซึ่งเปนหัวหนา

ครอบครัวหรือเปนผูใหญ เราก็ไดอาศัยที่ของโรงเรียนซึ่งเปนที่ที่บุตรหลานของเกษตรกรเหลานั้นไดมารวมกันอยู
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แลว ก็เปนความสะดวกในการที่จะใหความรูและอบรมใหซึมซาบเขาไปตั้งแตอายุยังนอย สวนผลิตผลที่ไดจาก

การเกษตรนั้น อาจจะมีไมมากเพราะวาแตละแหงแตละโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนก็เรียกอยูแลววาโรงเรียน คือเปน

สถานที่สําหรับนักเรียนมาพบกับครูและครูก็ไดสอนวิชาการตางๆ ตามหลักสูตร ไมใชเปนที่สําหรับทําไรทํานา ก็

ยอมจะไมมีความพรอมทีเดียวในการที่จะทําใหออกมาเปนพืชผลอะไรมากมายกายกอง แตวาจะมีที่บางพอจะ

ทํา ถือวาโรงเรียนนี้เปนแหลงเหมือนจะเปนที่สาธิตหรือแสดงนิทรรศการ หรือเปนหองสมุดหรืออะไรก็ตามที่ให

ความคิด แนวความคิดอยางใหม แทนที่จะสอนกันเฉพาะในหองเรียนหรือดวยวาจาก็มีการปฏิบัติเขามา และ

ของที่ไดก็เปนผลพลอยได ก็เอามาทําอาหารใหเด็กนักเรียนในโรงเรียนไดรับประทาน ซึ่งโดยทั่วๆ ไปแลวนี้ ใน

ชนบทใดหรือบานบางหมูบานก็ไมไดมีทุกคนที่จะมีอาหารการกินพรอมบริบูรณ หรือวาไมมีความรูที่จะบริโภค

อาหารใหถูกตามหลักสุขภาพอนามัยที่ดี งานนี้ก็จะชวยทําใหอาหารแตละมื้อที่ทําออกมามีคุณคาทางอาหาร

เพิ่มมากขึ้น ก็ไดทางเจาหนาที่ที่จะไปแนะนํา ถารูวาอาหารอยางไรจะมีประโยชน ครูไดทราบแลวก็ไดคอยดูแล

ทําใหนักเรียนเทาที่จะทําได เด็กก็จะไดอันนี้เปนนิสัยวาเมื่อมีอาหารก็พยายามที่จะหาใหดีที่สุด อาจจะไมไดดี

รอยเปอรเซ็นตทุกคน แตก็ใหไดรับความรูไวกอนวา ถามีอยางนี้ที่ถูกที่ควรเปนอยางไร การไปทํานั้นทาง

เจาหนาที่ก็เหมือนไดมีโอกาสที่จะหาขอมูล หาความรูดวยวาการสงเสริมเรื่องอาหารจะทําไดอยางไร จะไดเปนที่

พอใจของนักเรียน จึงจะเปนตัวแทนของเกษตรกร ชาวบานที่ตอไปมีหนาที่ที่จะสงเสริมอยูแลว นอกจากนั้นเมื่อมี

ใครชวยในดานการประกอบอาชีพการบริโภคใหรางกายแข็งแรงแลว ก็จะเปนปจจัยในการที่จะทําใหผูเรียนรับ

การศึกษาไดดียิ่งขึ้นเพราะมีกําลังรางกายกําลังใจ ในการที่จะศึกษานี้ วิชาการศึกษาก็มีความกาวหนาพัฒนาไป

เรื่อยๆ ตามหลักสูตร จึงไดขอรองผูที่มีสวนเกี่ยวของทางดานการศึกษามาชวยเสริมในโครงการนี้ที่จะทําให

นักเรียนไดรับความรูเต็มที่ และก็จะไปเปนประโยชนตอโครงการศึกษาและตอชุมชนหรือทองที่สืบไป และ

โรงเรียนที่จะตั้งอยูนี้ก็ถือวาเปนโรงเรียนที่อยูในเขตทุรกันดาร เพราะวาตามหลักของโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนจะไปตั้งอยูในที่ที่เปนเขตรับผิดชอบของตํารวจซึ่งก็ตองถือวาเปนเขตที่มีความยากลําบากอยูหนอย เมื่อ

ชวยนักเรียนแลวโรงเรียนจะเปนจุดศูนยกลางนัดพบอยางหนึ่ง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นตอไปก็อยากจะให

ครูโรงเรียนนั้นเปนประโยชนตอหมูบานและสวนรวมดวย คือยกตัวอยางเชนเราไปเสนอเกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพอยางไร ก็ทั้งในดานพืชพันธุ และแหลงน้ํา ก็นึกใหชาวบานในนั้นไดประโยชนดวย และหลักทั้งหมดก็เปน

อยางนี้ ก็ขอใหทุกทานที่เขารวมประชุมนั้น มีกําลังใจและมีจิตใจที่ผองใส มีรางกายที่สมบูรณสามารถที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ตอไปไดเปนอยางดี 

การสังเคราะห         

    ไดแนวพระราชดําริในดานลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ การบริหารจัดการ 

 พระราชดํารัส พระราชทานในการประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ 
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ 3   พฤษภาคม 2527 
  
 การประชุมกันครั้งนี้ไดมีหนวยงานตางๆ เขารวมปรึกษาหารือกันมากกวาครั้งอื่นๆ เพราะวางานนี้ได

ดําเนินไปในวงที่กวางขึ้น จึงเห็นวาแทนที่ตางคนตางปฏิบัติไดมารวมกันหารือกันวาสวนไหน ดําเนินไป
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ดวยดีแลว งานสวนไหนยังมีขอที่ขัดของอยูหรือวาบางครั้งอาจจะเปนขอที่สองฝายหรือหลายฝายยังเขาใจ

ไมตรงกัน จะไดมีโอกาสพูดแสดงความคิดเห็นของทุกๆ ฝาย และขอที่จํากัดหรือขอที่ลําบากการ

ปฏิบัติการที่ผานมาแลวเปนทีทราบกันแลววา ในโครงการนี้เริ่มตนที่ตองการชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน

อาหารบริโภค หรือไดบริโภคที่ไมถูกตองเม่ือเปนอยางนั้นทําใหสุขภาพรางกายไมแข็งแรง ไมสามารถที่จะ

ทําการงานหรือศึกษาตอได จึงไดชวยเด็กดานนี้ และแนวทางที่ชวยเหลือทางออมไปในดานการเกษตร 

แทนที่จะเอาอาหารไปใหเฉยๆ ไดอบรมใหนักเรียนมีความรูในดานเกษตร ซึ่งเปนอาชีพหลักของไทยอยาง

หนึ่ง เมื่อเปนอยางนั้นและทํามาไดดี เห็นวาการศึกษานั้น สามารถที่จะทํางานใหตอเนื่องกันได โดยการ

หาวิธีอยางไรใหนักเรียนไดรับความรูที่ถูกตองไดรวดเร็วเปนแนวทางอยางหนึ่งที่จะศึกษาหาวิธีการตอไป

ได การที่ใชโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้น ก็มีสวนหนึ่งที่ดีอยูที่วาจํานวนของโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนนั้นไมมากนัก และอีกประการหนึ่งหลักสูตรที่วางไวก็ไมตายตัวสามารถที่จะปรับไดตามสภาพของ

ทองถิ่นและสภาพของนักเรียนของผูปกครองโดยที่การ อาศัย  สติปญญาและความสามารถของครูผูสอน
เปนอยางมาก เมื่อทางฝายที่มาชวยเหลือมีความเห็นอยางไรก็สามารถที่จะเสนอแนะและปรึกษาหารือกัน

ได ดีกวาที่จะไปในที่ๆ มีหลักสูตรซึ่งดีอยูแลวเหมาะสมตายตัวแลวโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนก็

หมายถึงเปนโรงเรียนในที่ๆ หางไกลยังไมสามารถที่จะเปดโรงเรียนปกติได งานตางๆ ที่แลวมานับไดวามี

ความกาวหนาเปนอยางดี เนื่องดวยทุกๆ ฝายที่เขามาทํางานไดชวยเหลือกันจริงจัง โดยที่รวมมือกันไมได

ถือวาอันนี้เปนงานของคนนั้นคนนี้ชวยเหลือกัน ก็นับวาสวนนี้ทําใหงานกาวหนามาเปนอยางดี ขอขอบคุณ

ทุกๆ ทาน และขอใหการที่ทานมาชวยนี้ เปนผลใหทานมีความกาวหนาและเกิดความคิดที่ดีในการ

ปฏิบัติงานประจํา ซึ่งเปนงานสวนตัวใหกาวหนาอีกตอไป จึงขอใหทุกทานมีความสุขความสําเร็จในทุกๆ 

ดานตลอดไป  

 

 การสังเคราะห 

 ไดแนวพระราชดําริในดาน หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู และการบริหารจัดการ 

พระราชดํารัสพระราชทานในการสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและ
โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ณ คายลูกเสือสกลนคร บานนาออย อําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร วันเสารที่ 17 พฤศจิกายน 2527 

  ในการประชุมลักษณะนี้ทุกๆ หนก็ตองกลาวขอบคุณทุกๆ ทาน ที่ไดมารวมในการสัมมนา และการที่

จะดําเนินการตอไปในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการสงเสริมคุณภาพทางการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัด ต.ช.ด. โครงการนี้ไดเริ่มตนมาเปนเวลานานแลว 3-4 ป เนื่องดวยที่คิดในตอนแรกคือ

โรงเรียน ต.ช.ด. นี้ เปนโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในพื้นที่ที่ซึ่งมีความยากลําบาก เปนพื้นที่ที่ ต.ช.ด. รับผิดชอบอยู

และทาง ต.ช.ด. ไดชวยเหลือประชาชนเทาที่จะทําได โดยการตั้งโรงเรียนและใหความรูแกประชาชนใน

ทองที่ ซึ่งนับวาเปนประชาชนในเขตยากจนหรือมีภัยอันตราย เมื่อไดเปนโรงเรียนที่สมบูรณ การดําเนินการ

ไปไดตามระเบียบทางราชการแลว ก็มักจะโอนใหอยูในความรับผิดชอบของเจาหนาที่บานเมือง ที่มีหนาที่
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โดยตรง ไดแก สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ ในชวงที่ยังมีความทุรกันดารหรือมีปญหาตางๆอยูนั้น 

ทาง ต.ช.ด. ก็ไดดูแลรับผิดชอบ จึงไดคิดวาบุคคลซึ่งเปนนักเรียนในโรงเรียนนี้ เปนคนที่ควรไดรับการ

สนับสนุนชวยเหลอืสงเสริม โดยการที่เราทั้งหลายพอมีทางจะชวยไดโดยผานทาง ต.ช.ด. จึงไดตั้งโครงการ

ขึ้น เริ่มตนก็มีความมุงหมายที่จะใหเด็กในความดูแลนั้นมีอาหารรับประทานที่จะใหสุขภาพอนามัยแข็งแรง 

พรอมที่จะไดรับความรูและเปนพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของประเทศตอไป โครงการที่จัดมานับวาไดผลดี

พอสมควร เนื่องดวยความรวมมือของหลายทานหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งผูเปนครูที่อยูใกลชิด

นักเรียนอยางจริงจัง ความจริงการประชุมมาพูดจากันพรอมหนาแบบนี้ ที่สกลนครเคยทําแลวแตก็ไมไดทํา

มาเปนเวลานานอยางนอย ๒ ป แลวก็ขาดไป แตวาเมื่อไปที่ทางภาคเหนือและภาคใตก็ไดจัดประชุมอยาง

เดียวกันนี้และไดไปเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนหลายแหงดวยกัน ทั้งทางภาคเหนือและภาคใต 

จุดมุงหมายที่ไดเลาใหครูที่โรงเรียนและในการสัมมนาเชนเดียวกันที่ภาคเหนือ ภาคใต และภาคกลางก็

ประชุมกันที่กรุงเทพฯ ก็ไดพูดอยางเดียวกันคือ เราตองการชวยใหนักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัย

บริบูรณแข็งแรง รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และถูกตามสวนประกอบที่จะบํารุงรางกาย เวลาไปก็

ไปดูและยังไดเสนอแกพวกเจาหนาที่เคหกิจเกษตรวา ใหไปชิมตามบานของนักเรียนวาเขาชอบอาหารใน

ลักษณะไหน แลวเราก็ทําตามลักษณะที่เขาชอบ แตวามีสวนประกอบที่จะเปนประโยชนแกรางกาย

มากกวาที่เขาทํากันอยูเปนประจําแลว นอกจากนั้นก็ไดสอนเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยถือวาโรงเรียนนี้

เปนศูนยกลางของชุมชนแหงหนึ่ง ถาเราสามารถทําใหคนรุนใหมในสังคม คือนักเรียนที่อยูในโรงเรียนและ

พวกผูปกครองที่จะมาดูมาชวย มาเห็น มีความรูทางดานเทคนิคทางการเกษตรอยางใหมที่ทางราชการ

ตั้งใจจะสงเสริมแตก็สงเสริมตั้งแตในวัยเด็กวัยเรียน เมื่อเขาเติบโตเปนผูใหญเขาจะไดมีการไดรับการ

ฝกหัดใหทําตามแบบแผนอยางใหม ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกวาที่เคยทํามา หรือวาจะไดมีความคุนเคย

ในการติดตอกับทางราชการ เมื่อมีขอขัดของอะไรจะไดปรึกษาหารือกันไดอยางงายขึ้น และผูปกครอง คน

ในหมูบานเอง เมื่อมีปญหาขอขัดของอะไรก็จะไดรูไดแนวาจะมีที่ที่จะมาหาได ไดแกที่โรงเรียน ซึ่งครูจะได

เปนสวนที่จะชวยเหลือไดมาก ตอนที่อยูทางใตก็ไปที่โรงเรียน ซึ่งมีบริเวณคอนขางจะกวางใหญกวาที่อื่น

และเปนที่ภูเขา ไดแนะนําวาในการเพาะปลูกอาจจะเปนการแสดงวิธีการเพาะปลูกในสภาพภูมิประเทศ

อยางนั้น พอดีมีที่หนึ่งพอจะทําแหลงน้ําได ทางชลประทานอาจจะพิจารณาดูวาจะทําไดหรือไม เมื่อไหร 

อยางไร และทางโครงการเราพอที่จะมีทุนในการชวยเหลือ เรื่องทําแหลงน้ํานี้มีหลายแหงที่จําเปน เราไมได

ทําใหญโต ทําเล็กๆ พอที่จะใชในบริเวณนั้น แตทุกครั้งก็มีการตกลงกับชาวบานวาในการที่เราจะทํานั้น

เปนการชวยกันทํา สมมุติวาถาจะเอาเต็มที่อยางที่เคยทํามา ไดแกมีคาจางแรงงาน ทางราชการทําทุก

อยางนั้น เราก็ไมสามารถที่จะหาเงินทองงบประมาณมาทําไดทันทวงที ถาเราชวยกันทําชวยกันเสียสละ

เพื่อตนเอง มาชวยกันทํา แลวเจาหนาที่ชวยแนะนํา หาวัสดุใหอยางนั้น ก็จะทําไดรวดเร็วขึ้น ก็ตกลงกันไว

อยางคราวๆ วาที่ไหนที่ของใครไดน้ําและอีกที่ไมไดนั้น อาจจะตองมีการแลกที่แบงสรรปนสวนกันใหม จะ

ยอมหรือเปลาถาไมยอมอาจจะลําบาก เพราะวาที่ทํานั้นก็ตองการจะทําใหเกิดประโยชนแกทุกๆ คนใน

ชุมชน ไมใชเกิดประโยชนแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ดูทุกคนจะเขาใจดี สวนเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนนั้น ก็ไดบอกกับครูเอาไววา ส่ิงใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งใกลโรงเรียนนั้น 

เปนหนาที่ของนักเรียนที่จะดู ขอใหครูคอยแนะนําใหเด็กไปคอยดูสังเกตการณแมแตการกอสราง สมมุติวา
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ทําบอน้ําเล็กๆ ก็ใหเด็กสังเกตการณและจดจําทํารายงาน หรืออะไรก็ตามไปถามคนที่เขามาทํา เจาหนาที่

ที่มาทํานั้นเขาทําอะไรบาง เพื่ออะไร ขั้นตอนเปนอยางไร อันนี้เพื่อจะฝกหัดนักเรียนใหมีความเคยชินใน

การรับรูส่ิงที่เกิดขึ้นในเขตของตัว หมายความวาอะไรที่เกิดขึ้นในบานตัวเองรวมกันรับผิดชอบดวย ไมใชวา

ปลอยใหคนอื่นที่เขาเปนคนนอก ไดแกเจาหนาที่ตางๆ เขามาจัดการอะไรทุกๆ อยาง แลวถาเกิดความไม

พอใจขึ้นจะประทวงตอภายหลัง อันนี้ก็ใหเขาเปนผูฝกหัดความชางสังเกตไปดวย สรุปวาในการทําอะไรทุก

ขั้นตอนมันก็มีประโยชน ใหทําอะไรที่มันไมเสียหาย และใหนักเรียน คนในทองที่ไดรับผลโดยตรงในระยะ

กอนที่จะมานี่…บอกวาบานเมืองเราตั้งแตโบราณ มีธรรมเนียมเชื่อถือกันมาวา พระเจาอยูหัวเปนเสมือน

พอของประชาชน เปนผูปกครองพื้นที่ทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นมีอะไรทานก็ยอมตองรับรูรับผิดชอบดวย ซึ่ง

มาถึงสมัยใหมนี้ พวกเราทุกคนที่เปนขาราชบริพารและเปนคนที่ทํางานอยูกับทานก็ถืออยางเดียวกัน ทาน

ก็ถือดวยวา เราทุกคนเปนพลเมืองของชาติ ซึ่งคนไทยถือวาคนไทยทุกคน มีหนาที่ที่จะทําใหบานเมืองเรา

เจริญมั่นคงตามความสามารถเรา ไมวาจะเปนวิถทีางใดอยางใดอยางหนึ่ง พระเจาอยูหัวก็เหมือนกัน ทาน

ก็ถือวาทานเปนคนไทย ถาทานไปเห็นไปรูไปดูอะไรที่มีขอบกพรอง ที่ทานควรจะแกไขได หรือทานมี

ความคิดอะไรใหมๆ ขึ้นมา ซึ่งแตละคนก็อาจจะมีความคิดได ก็ไดมาบอกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวของ

กับงานนั้นจริงๆ เจาหนาที่ของรัฐบาลที่มีหนาที่อยู ถาการที่งานทุกอยางเปนโครงการพระราชดําริ ดํารินี่

ไมไดหมายความวาไมไดแปลวาคําส่ัง ดําริแปลวาความเห็นความคิด ถาความคิดเห็นของพระเจาแผนดิน

เปนอยางนี้ เมื่อบอกใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเขาฟงแลว ทานบอกวาเขามีสิทธิที่จะเห็นดวยหรือไม

เห็นดวย ถาเห็นดวยก็ทําไป เพราะบางอยางเขาอาจจะยังไมทันนึก หรือวาทานทําอาจจะมีคนที่เคารพนับ

ถือทาน มาชวยรวมมือกันมาก เขาก็อยากจะทํางานสวนรวมมันก็ไดผลดี เหมือนกับเปนผูประสานงานให 

แลวถามีขอขัดของที่จะทําตามอยางทานแนะก็ไมตองทําหรืออาจทําไปอีกอยาง เปนการปรับปรุงทั้ง

ความคิดพระราชดําริ ทั้งความคิดเห็นของผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งทานเองก็ไดไปเห็นทุกสวนของ

ประเทศ ซึ่งอาจจะมีการเปรียบเทียบ มีขอคิดเห็นตางๆ มาก เปนขอมูล เดิมทานก็เรียนรูมาจากเจาหนาที่

บานเมืองที่รับผิดชอบโดยตรง คอยๆ เรียน คอยๆ ถามไป จนเกิดความรูและก็มีความคิดตางๆ ของตัวเอง 

ก็เอามาแนะนําให และปญหามันก็อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของงบประมาณ ที่วาพระราชทานพระราชดําริใน

การทํางานอะไรขึ้นมาแลวมันไมไดอยูในแผนงบประมาณประจําป จึงทําไมได ตั้งงบประมาณ หรือทําส่ิง

นั้นไมได ถาเปนส่ิงที่รอไดก็รอจนปงบประมาณหนา แตกอนนี้บางอยางที่ทานอยากจะทําจริงๆ ไมสามารถ

จะหางบประมาณสาํหรับปนั้น ในการทําโครงการ ทานก็จะเอาเงินสวนพระองคหรือวาเงินที่มีผูบริจาคโดย

เปนเอกชนบริจาคเรียกวาเงินชาวบานมิใชเงินงบประมาณหลวง ก็เอามาทําบาง ในปจจุบันนี้ทางราชการก็

กันเงินไวสวนหนึ่งสําหรับโครงการในพระราชดําริ ที่จะทําส่ิงใดที่ทรงคิดขึ้นและเปนประโยชน ก็มีเจาหนาที่

ทางราชการคอยพิจาณาอีกวาอันนั้นจะเหมาะสมและจะดําเนินการไปอยางไรเมื่อเขางบประมาณนั้นแลว 

ตอไปถางานไดผลดี ก็จะเขางบประมาณปกติของปตอไป ก็ตองอธิบายใหเขายืดยาวแบบนี้ ก็ดูจะเปนที่

พอใจของผูถาม ดีวามีเวลาคุยกันนานกับคนถาม ถาไมมีเวลาก็คงจะอธิบายแบบนี้ไมได เพราะไมรู

เหมือนกันวาจะอธิบายสั้นๆ อยางไรใหมันกระชับ เพราะวาถึงจะเปนคําถามที่คนถามบอยพอถามทีหนึ่งก็

แตงคําตอบขึ้นมาเองใหม ถามอีกก็ไมไดจดจําวาจะตอบแบบไหน ก็คงตองรวบรวมคําตอบแลวเขียนให

กระชับเพื่ออธิบายสักครั้ง เพราะเวลาถูกถามจะไดชี้แจงไดทันที นี่คิดวาถึงเวลาที่จะไปดูกิจการอื่นแลว… 
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การสังเคราะห                                         

ไดแนวพระราชดําริในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานคุณลักษณะของผูเรียน และดาน

การบริหารจัดการ 

พระราชดํารัส พระราชทานในการประชุมสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันและโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันอังคารที่ 
18 ธันวาคม 2527 

...แตแรกก็ไมไดคิดวา การประชุมสัมมนาจะเปนส่ิงสําคัญ เพราะวาปกติผูที่ชวยกันในระยะแรกที่

ดําเนินการโครงการ ก็เปนคนที่เจอกันอยูเสมอ มีอะไรก็บอกกันโดยตรง หรือบอกผานผูอื่นหรือใชวิธีการ

ส่ือสารอื่นๆ เชน โทรศัพท จดหมาย แตมาในระยะหลังผูที่เขารวมในโครงการมีจํานวนมากขึ้นการบอกกับ

คนคนหนึ่งถึงความคิดที่มีอยู แลวใหผูนั้นไปถายทอดตอเพียงอยางเดียวก็ไมพอ และผูที่เขารวมในการ

ประชุม คือเขารวมในโครงการทุกๆ ทาน ก็เปนผูที่มีความรูและมีความคิดตางๆ ซึ่งถาจะปลอยใหความคิด

ตางๆ ที่มีอยู อยูแตลําพังตอผูที่คิดแตผูเดียว หรือวาอยูในแวดวงของทาน โดยที่ไมไดเผยแพรไปใหผูอื่นที่

รวมทํางานอยางเดียวกันทราบ ก็จะเปนเรื่องที่นาเสียดาย และการปฏิบัติงานก็มิไดเปนไปอยางที่ควร การ

ที่จัดสัมมนาขึ้นนี้ ก็มีจุดมุงหมายวา ถาใครรวมทํางาน ซึ่งเบื้องตนการเขียนโครงการ การดําเนินการ

อาจจะไมไดทําอยางละเอียดนัก เพราะวาเริ่มกันเปนการภายใน เปนการทดลองเทานั้น เมื่อขยายตัวออกก็

ตองมีวิธีการเพื่อไมใหโครงการบานปลาย คือกลายเปนโครงการครอบจักรวาลที่ไมไดทําประโยชนใหแก

ใครไดอยางแทจริง มีแตชื่อโครงการ เพราะฉะนั้นจึงตองมาดูวา มันมีขอบกพรองอยางไร ซึ่งขอบกพรอง

หรือขอขัดของที่จะทําไมไดตามที่คิดไวจะตองมีอยูแนๆ และในโอกาสการสัมมนานี้ เปนเวลาที่ผูประสบ

อุปสรรคหรือมีขอขัดของหรือมีความคิดที่แตกตางออกไป จะไดเสนอความคิดเห็น ถาความคิดเห็นนั้นเปน

เรื่องที่ยังทําไมไดก็คงจะตองรอไวกอน หรือถาความคิดเห็นนั้นเปนส่ิงที่ปฏิบัติไดทําได แตวาเหมือนกับมี

อะไรบังไว คนอื่นยังไมไดคิดถึง ก็ควรจะนํามาปฏิบัติ หรือหลายทานอาจจะมีความคิดอื่นที่พอจะทําได 

บางความคิดอาจจะดีแตวาไมไดเขากับโครงการหรือแตกตางจากโครงการไป ทานผูนั้นอาจจะไปทําส่ิงที่

เห็นวาถูกวาควรตามลําพงัผูเดียว หรือวาไปชักชวนผูอื่นใหทําจัดเปนอีกโครงการไปได ก็ไมไดเสียหายอะไร 

ที่พูดทุกครั้งคือ เรื่องของการเริ่มตน จัดเปนโครงการนี้ ที่เลือกเอาโรงเรียน ต.ช.ด. เทานั้น ไมไดเอาโรงเรียน

อื่นๆ ทั่วไป อาจจะดูเหมือนฝนตกไมทั่วฟา แตวาคนเราในฐานะที่ไมใชรัฐบาล หรือผูมีสวนเกี่ยวของที่จะมี

อํานาจในการสั่งงาน  หรือบริหารประเทศชาติบานเมืองโดยตรงนั้น  จะทําอะไรก็ยอมมี
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ขอบเขต จริงๆ แลวคนเรามีขอบเขตทั้งนั้น อยางแมแตคนๆ หนึ่งนั้น บางคนเขาก็พูดถึงวาจะตองมีความ

เมตตากรุณาชวยเหลือทุกอยาง ทั้งคนทั้งสัตว ไปอยางไมมีขอบเขต ถือวาตองชวยเหลือทุกๆ คน ทั้งโลก 

ไมจําเปนตองเปนคนเปนสัตวเปนอะไรก็ตองชวยหมด ความจริงก็เปนความคิดที่ดี ถาเราคิดไวในใจ คือ

ตองมีความเมตตาตอทุกคนที่ตกทุกขไดยาก ทุกอยางถือวาชีวิตเหมือนกัน แตวาพอทําไปในเชิงปฏิบัติ

แลว ความไมมีขอบเขตนั้น มันทําไมไดเสมอไป เพราะวาคนเราก็มีขีดขั้นจํากัดในความสามารถ 

เพราะฉะนั้นเขาจะจํากัดเปนสวนๆ ไป เชน แบงเปนประเทศ คนที่มีหนาที่อยูในประเทศไทย ก็เปนอันวา

รับผิดชอบเหตุการณในบานเมืองของเราคือ เมตตาคนในขอบเขตที่เราจะทําได คือ เรามีหนาที่ เราเปนคน

ไทยเกิดมาแลว ก็เอาเฉพาะขีดมาวา เราจะชวยเหลือเพื่อนรวมชาติ ชวยคนไทยก็แลวกัน แลวตอมามี

หนาที่เฉพาะที่จะดูแลในตําบล หรือในอําเภอ ในหมูบาน ก็ตองเอาเปนวา เรามีความรับผิดชอบในสวนที่

เราจะทําได อยูในความรับผิดชอบโดยตรงหรือวาในความสามารถ ถามีความสามารถเกินกวานั้น ก็

อาจจะขยายการชวยเหลือไปได ก็เปนการดีทั้งนั้น เมื่อตอนเริ่มตนนั้น ก็ยังไมแนใจวาความคิดนั้นจะทําได

แคไหน คอนขางจะมั่นใจวาเปนความคิดที่ดี แตวาในทางปฏิบัติแลวถึงดีก็จะตองมีวิธีดําเนินการ คือ

ดําเนินการไปไดแคไหน อยางไร ถาทํามากไป หรือคิดแตจะทําอะไรไปหมดทุกๆ อยาง ก็อาจจะไดผลที่ไม

ดี เพราะจะบาน แลวจะควบคุมไมได จึงคิดเลือกสุมผูที่จะรับความชวยเหลือ มาคิดถึงโรงเรียน ต.ช.ด. ซึ่ง

ในตามหลักแลว การศึกษานี้อยูในความดูแลของฝายศึกษา สวน ต.ช.ด. ที่เขามาเกี่ยวของกับการศึกษา 

เพราะวาเปนผูดูแลความสงบเรียบรอยของที่บางแหง ที่ยังไมมีความสงบเรียบรอย ผูคนตกทุกขไดยาก 

ยากจนมาก ในที่สุดก็เปดเปนโรงเรียนเพื่อสอนบุตรหลานของคนในเขตนั้น ซึ่งยังไมมีที่จะเลาเรียนตามที่

ควร และมีสิทธิในฐานะเปนคนที่อยูในผืนแผนดินไทย เขาก็ไดปฏิบัติงานมา ถือวางานนี้เปนงานที่

ชวยเหลือคนยากจน และจํานวนโรงเรียนที่มีอยูก็จํากัด สําหรับหนวยงานนี้มีโรงเรียนในความรับผิดชอบ

ไมมากนัก เมื่อเทียบกับหนวยงานหลายๆ หนวย ฉะนั้น จึงเปนคุณสมบัติที่เลือกปฏิบัติการ ในตอนแรกก็

มุงในเรื่องของสุขภาพอนามัย เพราะถือวาคนเรา ถาไมมีสุขภาพที่ดีมีความเจ็บไขไดปวยแลว จะทําอะไร

มันก็ทําไมไหวไมมีเรี่ยวมีแรง คนที่อดๆ อยากๆ ไมมีอาหารจะบริโภคตามที่ควรนั้น ก็ยอมจะมีสุขภาพไม

แข็งแรงเจ็บงาย เจ็บงายจะทํางานอะไรก็ไมไหว ก็ไมมีเงินที่จะซื้อขาวกัน ก็ยิ่งเจ็บกันไปใหญ ตัวอยางนี้

เห็นไดชัด ผูที่ปฏิบัติงานอยูในทองถิ่นตางๆ ที่ไดมาประชุมสัมมนากันที่นี่ เชื่อกันวาทุกทานคงจะตองเห็น

ส่ิงเหลานี้มาแลว โดยที่ไมตองอธิบายกันมากมาย พอพูดแคนี้ก็คงเห็นภาพวา มีหลายคนในคนจํานวน

มากในบานเราที่มีสภาพเชนนี้ อยางในกรณีไดโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนาง

เจาฯ ไปในที่ตางๆ นั้น สวนมากทานก็ไปในที่ๆ ทุรกันดาร และผูคนยังยากจนอยู ยังเคยไดกลาวกับคนใน

ตางประเทศวา ความจริงเมืองไทยก็ไมไดดอยกวาบานเมืองอื่น แตเวลาไปที่ไหนแลว ไปมีความรูสึกวาที่

อื่นๆ เขาดี ไอนั่นก็ดี ไอนี่ก็ดี ดีไปหมด นั่นนะ เพราะวาเราไปในฐานะแขก เจาภาพยอมมีความปรารถนาที่

ใหไดดูไดเห็นส่ิงที่ดีที่สุดประการหนึ่ง และการที่ไปนั้นก็ไปอยางสบายใจ เขาวาดีก็ดี เขาใหดูที่ดีก็ดียิ่งดี

ใหญ ใครอยากจะเห็นส่ิงที่ไมดีบาง ทุกคนก็อยากจะเห็นแตส่ิงที่ดีๆ ส่ิงที่ดูแลวสบายใจมากกวา... 

เพราะฉะนั้น เมืองไทยเปนเมืองเดียวที่พวกเราจะปดหูปดตาไมเห็นส่ิงที่รายได ไปที่อื่นแลวใครเขาใหดูดีก็

ดูไปเถอะ ไมตองไปดูเพื่อวาอยากจะไปดูของเลวๆ ของคนอื่นเขา ตอนที่ไปโดยเสด็จพระราชดําเนินนั้น 

สวนมากก็เห็นในสิ่งที่ยังตองปรับปรุงอยูแทบทั้งนั้น อยางที่เวลาไปเปดหนวยแพทย และไดถามประวัติผูที่



  95                                                                                                                                                     

   

   
เจ็บไขไดปวย ไดซักประวัติแลวกี่รอยกี่พันรายนั้น โดยมากจะเกิดอยางเดียวกัน คือเมื่อเจ็บไขแลว ที่ทางที่

มีอยูก็ตองขายไปเปนคารักษาตัว จากคนที่เปนชนชั้นปานกลางก็กลายเปนคนที่ยากจนขนแคน เปนคน

เดือดรอนไป คนเหลานี้ก็ไมมีแรงที่จะทํางาน เมื่อไมมีแรงทํางานก็จน จนก็เหมือนกับเปนคนขี้เกียจ มันก็

เปนลูกโซไปอยางนี้ ก็เลยนึกถึงเรื่องสุขภาพอนามัย สวนในดานการเกษตรนั้น ถือวาคนสวนมากมีอาชีพ

ในการเกษตร การที่จะโยงเรื่องการเกษตรกับสุขภาพอนามัยนั้นทําไดงายเพราะเปนเรื่องเดียวกัน ถาเรา

สามารถสงเสริมใหเขาไดเพาะปลูก และมีผลิตผลเพื่อที่จะเลี้ยงชีพในขั้นตนนั้นเพื่อบริโภคเอง รับประทาน

เองไดถูกตองนั้น ก็จะทําใหเขาไดมีความเปนอยูที่ดีขึ้นการที่คิดอยางนี้ก็มีคนเขาวาจะไปสอนอยางไร 

เกษตรกรเขายอมเกงกวา เพราะมีอาชีพอยางนั้นอยูแลว แตวาก็มีวิชาการใหมๆ ที่ทางราชการจะสงเสริม

ไดแทนที่จะสงเสริมในรุนผูใหญ ก็สงเสริมในเด็กๆ เปนการแนะนําใหมีการเขาถึงทางราชการใหมากขึ้น 

สวนในดานการศึกษานั้น โรงเรียนเปนแหลงใหญที่จะเขาไปทํากิจกรรมตางๆ ได เพราะถือวาทุกคนตองไป

โรงเรียน และมีการศึกษาภาคบังคับมานานแลว การที่ทําใหคนเรียนหนังสือไดอานออกเขียนไดนั้น ก็เปนการ

ทําใหเกิดความสามัคคีขึ้นในชาติ และการติดตอส่ือสารกันได ในการที่เราทําโครงการนี้ ไมเฉพาะโครงการเดียว 

ประโยชนก็โยงกันไปหลายๆ อยาง แตวาที่จะตองเขมงวดหนอย คือมีคนถามวา ทําไมตองทําเฉพาะอยูแต

โรงเรียน ต.ช.ด. คนนั้น คนนี้ จะโยงไปทําโนนทํานี่ ทําไมถึงวารังเกียจเดียดฉันทพวกเขาหรืออยางไร ก็ตองบอกวา

ไมไดรังเกียจใคร แตวาที่เอาแคนี้ ดวยเหตุผลที่กลาวขางตน คือไมอยากจะใหบานปลายกระจายไป จนหลุดมือ

ไมสามารถที่จะดูแลได อยูนอกเหนือความสามารถ คนไหนมีความสามารถมากก็ทําไดมาก คนไหนมี

ความสามารถนอยก็ทําไดนอย ก็พยายามเอาเฉพาะที่ที่จะทําไดเทานั้น ตัวอยางที่ทําโครงการนี้ แลวเอาไปชวยที่

อื่นไดเห็นงายๆ ในภาคนี้เอง เชนที่เขาลาน ซึ่งเปนศูนยของสภากาชาด ที่ดูแลพวกอพยพชาวเขมร อยูที่จังหวัด

ตราดนั้น การดําเนินการใหการศึกษาเยาวชนที่อยูในศูนยนั้น ก็ทําไดโดยยาก แตในขณะนี้ก็ไดพยายามขอความ

ชวยเหลือจากครู ต.ช.ด. ซึ่งก็มีความชํานาญอยูในการสอนผูที่เปนเผาตางๆ เชน โรงเรียน ต.ช.ด. ที่มีอยูแลว สอน

คนที่มีวัฒนธรรมตางๆ กัน สวนหลักสูตรนั้นทางวิทยาลัยครูจันทบุรี ก็ชวยรางขึ้นมาโดยที่ดูความตองการของ

ชุมชนเปนพิเศษ ไดเขามาคนควาวิจัย เพราะเปนการทําที่ถูกหลักวิชาการ เปนตัวอยางอยางหนึ่งที่อาศัย

ความคุนเคยในแวดวงที่ชวยกัน... 

การสังเคราะห                  

ในการสงัเคราะหพระราชดํารัสองคนี้ทาํใหไดเห็นแนวพระราชดําริในดาน การจัดกิจกรรม

การเรียนรู คุณลักษณะของผูเรียนและในดานหลกัสูตร   

พระราชดํารัสในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงปดการประชุมโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันและโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา  ณ คายพระรามหก อําเภอ
ชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี วันศุกรที่ 29 พฤษภาคม 2530  

การที่ผูรับผิดชอบในฝายตางๆ ของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการสงเสริม

คุณภาพการศึกษา ไดมาประชุมและรับการอบรมในลักษณะนี้ นับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะ
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ผูบริหารในระดับโรงเรียน คือทานที่เปนครูใหญตางๆ ก็จะไดรับความรูจากวิทยากรที่มาแสดงใหฟง และมี

โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังจะไดเสนอใหผูบังคับบัญชาและผูบริหาร

ฝายตางๆ ไดรูถึงปญหาที่เกิดขึ้นในแตละโรงเรียนไดอยางถี่ถวน เพราะการดําเนินโครงการนี้เราจะตอง

คํานึงอยูเสมอวา สถานที่แตละแหงคือโรงเรียนแตละโรงที่รวมในโครงการนั้น มีลักษณะที่แตกตางกัน ไม

เหมือนกัน ลวนแตมีลักษณะเฉพาะตัว ความรูตางๆ ที่ไดจากการอบรมบางอยางก็อาจจะนําไปปฏิบัติ

ไมไดโดยตรงเพราะไมเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ แตเมื่อไดรับความรูไปก็ยอมไดประโยชน อาจสามารถ

นําความรูไปปรับปรุงใหเหมาะสมเขากับพื้นที่ได หรือแมแตพื้นที่บางแหงที่ไมเอื้ออํานวย เชน ไมอํานวย

ตอการทําการ เกษตร ก็อาจจะนําความรูไปปรับปรุงใชในการสอน ใหความรูกับนักเรียนและผูปกครอง   เพื่อให

ทราบเอาไวและไดปฏิบัติเมื่อมีโอกาส ดังนั้นจะเห็นวาเราไดบริหารงาน และมุงมีเปาหมายอยางเดียวกัน

คือ ตองการจะใหเยาวชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของตํารวจตระเวนชายแดน มีโอกาสในการไดรับการ

ดูแลและการชวยเหลือ เพื่อใหสามารถพัฒนาขึ้นเปนกําลังของประเทศได โดยที่วาแตละคนทําอยางดีที่สุด

ไป สวนผลที่จะเกิดขึ้นนั้นก็ขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ อยาง ที่จะทําไดภาย ในเวลาอันส้ัน และเราก็ไดทําดวย

ความระมัดระวังกันมาโดยตลอด ตั้งแตป 2523 ที่เริ่มตนโครงการ และไดกระทําการทดลองในสถานที่บาง

แหงเปนเฉพาะตั้งแตกอน พ.ศ. 2523 แลว สวนที่เกิดขึ้นเปนผลดีนั้นก็เนื่องมาจากการที่ทุกๆ ทานได

รวมมือกัน และไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปนแนวทางที่จะปฏิบัติงานกันตอไป ซึ่งก็แนนอนวายังมีปญหา

และอุปสรรคตางๆ อีกมาก ขอใหทานทั้งหลายมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

การสังเคราะห           

 ไดแนวพระราชดําริในดาน การบริหารจัดการ   

พระราชดํารัส พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดําเนิน ไปทรงเปดการประชุม
ผูวาราชการจังหวัด และผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เรื่อง 
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และทรงบรรยายเรื่องพระราชภารกิจและ
พระราชกรณียกิจ อันเกี่ยวกับงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน  ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล วันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2530  

ขาพเจามีความยินดีที่ไดมาเปนประธานเปดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมผูวา

ราชการจังหวัดและผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เรื่องการดําเนินงานโครงการ

อาหารกลางวันในวันนี้  และยินดีมากที่กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญในการพัฒนาเยาวชน จาก

รายงานของทานนายกรัฐมนตรี จะเห็นไดวา เรื่องของอาหาร มีความสําคัญตอการพัฒนาเยาวชนของชาติ

ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเปนพื้นฐานตอการพัฒนาประเทศที่สําคัญยิ่ง และการที่กระทรวงศึกษาธิการได

เรงรัดใหโรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียน ดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดมี

อาหารกลางวันรับประทาน เปนการดําเนินงานที่ถูกตอง และควรไดรับการสนับสนุนเปนอยางมาก 

โครงการอาหารกลางวันนี้ ถาจําไมผิดกระทรวงศึกษาธิการไดริเริ่มดําเนินงานมาตั้งแต พ.ศ. 2495 ทราบ

จากมีผูเลาใหฟง และอานจากหนังสือบาง เพราะวาเปนเรื่องที่มีขึ้นกอนขาพเจาเกิด ถึงแมจะไมประสบ
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ผลสําเร็จมากเทาที่ผูริเริ่มโครงการปรารถนา แตก็ไมไดหมายความวาการดําเนินงานที่แลวๆ มาในแตละ

ยุคแตละสมัยลมเหลว หากแตความพรอมในดานตางๆ ในแตละยุคแตละสมัยนั้นแตกตางกัน ขาพเจาจึง

ขอยกยองกลุมบุคคลผูที่ไดริเริ่มใหมีโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในสมัยนั้นวาเปน

ผูที่มีสายตาไกล มองเห็นปญหาที่จะเกิดขึ้นภายหนาไดอยางถูกตอง ทานเลขาธิการ สปช. ไดมาเลาใหฟง

ถึงโครงการ และไดขอใหมาบรรยายพิเศษเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันและโครงการ

อาหารกลางวันในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้น กอนอื่นก็ไดไปตรวจดูสถิติของกองโภชนาการ กรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทําขึ้นในป พ.ศ. 2525 พบวาสถิติเด็กกอนวัยเรียน 6 ลานกวาคน ขาด

อาหารเสีย 3 ลาน ในวัยเรียน 9 ลานเศษ ขาดไปสัก 4 ลานเศษ รวมแลวเกือบ 50 เปอรเซ็นตขาด

สารอาหาร ที่นายกรัฐมนตรีกลาวรายงานไปนั้น เขาใจวาเปนสถิติ พ.ศ. 2529 หรือตอนที่เสร็จส้ิน

แผนพัฒนาฉบับที่ 5 ซึ่งจะเห็นไดวาภายในระยะเวลาชั่วแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพียงแผน

เดียวนั้น ภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียนลดลงอยางมาก  ถาดูแนวโนมของตัวเลขจากรายงานและ

สถิติที่ไดกลาวมาแลวนี้ จะเห็นไดวาถาเราทําโครงการที่ดีและรวมมือกันอยางดี ในชวงเวลาของแผน 6 นี้ 

ภายในระยะเวลาอีกไมนานนัก ภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน ซึ่งเปนปญหาอยู อาจจะบรรเทาลง

มากจนถึงระดับที่พนจากภาวะการมีปญหา เพราะฉะนั้นการที่ทานทั้งหลายไดหยิบยกเอาปญหาสําคัญนี้

ขึ้นมาดําเนินการอยางจริงจังนั้น ดวยความรวมมือจากทุกฝาย นับวาเปนกุศลสําหรับเด็กไทยในชาติของ

เรา ขอใหการประชุมครั้งนี้จงประสบความสําเร็จ และขอใหการประชุมไดสามารถสงผลกับเด็กๆ ใหไดมี

อาหารรับประทานกันถวนหนาสมอยางที่ไดตั้งใจไว สําหรับการบรรยายนั้น ผูที่จัดไดขอใหขาพเจา

กลาวถึงโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ไดลองจัดทําขึ้นในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

ระยะเวลาการบรรยาย บอกวาใหอยูในระยะเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งไมใหขาดใหเกิน ไดทําเอกสาร

ประกอบการบรรยายไวแตเอกสารนี้ยังไมสมบูรณนัก เพราะเปนการถอดเทปจากที่ไดพูดในที่ประชุมครั้ง

กอน ไมไดเปนที่ประชุมในระดับสูงถึงระดับทําเนียบเหมือนครั้งนี้ จึงเปนการพูดคุยกันเลนๆ เปนคําพูด

มากกวาเปนรายงานการเขียน เวลาเขาถอดเทปมานั้นขาพเจาไมไดตรวจทาน ไมไดแกไขเปนภาษาเขียนที่

ถูกตอง ขอความบางตอนอานแลวอาจจะไมเขาใจเพราะเวลาพูดกับเวลาเขียนตางกัน พูดก็อาจทําทา

ทําทางประกอบพูด ซึ่งผูฟงจะทราบไดโดยที่ไมตองอาน แตเมื่ออานเฉยๆ แลว อาจจะมีบางตอนที่ขาดไป

บางก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย สําหรับแบบอยางของโครงการอาหารกลางวันนั้น ยังไมแนใจวาจะเปน

แบบอยางที่ผูอื่นจะนําไปใชได อาจจะเปนเพียงแนวคิดแนวหนึ่ง อีกอยางหนึ่งขาพเจายอมรับวาไมสูสันทัด

นักในการเขียนโครงการใหเปนระเบียบที่เหมาะสม ใหทุกคนอานตามแผนโครงการนั้นนําไปปฏิบัติได การ

กําหนดวัตถุประสงคของโครงการใดๆ นั้นวาที่จริงก็เปนเรื่องงาย จะเอาอยางโนนจะเอาอยางนี้ก็ได แตจะ

มีปญหาตรงที่วาการเขียนวิธีดําเนินงาน อยางตัวขาพเจาเองไมมีความชํานาญและประสบการณในงาน

เลย อันนี้หมายความวาไมไดเคยเปนครูอยูในชนบท ตองกินตองนอนอยูที่โรงเรียนและทํางานนั้นซ้ําซาก

ทุกวัน  อยางนี้ถาเรากําหนดสิ่งหนึ่งส่ิงใดใหผูที่ทํางานอยูทุกวันตองเปนผูปฏิบัติตามสิ่งที่เรารางขึ้นมานั้น 

เขาจะปฏิบัติไดหรือไม หรือเขาจะเห็นดวยหรือยอมรับหรือไม อันนี้ก็เปนปญหา เพราะถาเขาฝนใจทําก็

หมายความวา งานนั้นไมสําเร็จไปแลวครึ่งหนึ่งกอนที่จะทํา สวนผลที่คาดวาจะไดรับนั้นก็คาดไดยาก 

เพราะวาเทาที่เห็นนักเรียนที่รวมในโครงการที่เคยทํามาก็มีสุขภาพรางกายที่ไมดีนัก เราจะทําใหดีขึ้นได
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เทาไร อันนี้ก็ยังไมคอยแนใจ และส่ิงที่หวังวาจะใหเด็กมีความรูทางการเกษตรที่จะไปประกอบอาชีพได ก็

ไมแนใจนัก จะใหผูปกครองเขามาชวยเหลือก็ไมใชงายดาย  เพราะฉะนั้น ตอนที่เริ่มทําโครงการครั้งแรก

นั้น ยังเปนความสงสัยและไมแนใจในตนเอง อาจจะตองขอพูดยอนสักนิดหนึ่งใหเห็นชัดๆ วาเปนอยางไร

มาอยางไรจึงไดมาสนใจเรื่องการเกษตรกับเรื่องอาหาร ในชวงสิบกวาปมานี้ ไดมีหนาที่การงานที่ตอง

ออกไปในทองที่ชนบทหลายแหงหลายจังหวัด มีอยูครั้งหนึ่ง ก็คงจะสิบกวาป ในชวงนั้นขาพเจาเองยังไม

สําเร็จการศึกษา ไดไปเห็นโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ไมดีก็ทําใหฉุกคิดขึ้นมาวา อยางเราๆ 

นั้นมีโอกาสที่ดีมาก มีอาหารการกินที่ดีทุกอยาง อยากไดอะไรก็ไดและยังมีโอกาสไดรับการศึกษาเลาเรียน

อยางเต็มที่ ซึ่งนักเรียนเหลานั้นจะไดรับการศึกษาคงจะไปไมถึงระดับที่เราได สวนที่เราไดรับก็เปนการ

พิเศษแลว เพราะฉะนั้นในเมื่อเราเปนบุคคลพิเศษไดโอกาสดีกวาคนอื่น ก็เทากับประชาชนทั้งชาติ

สนับสนุนมา ใหทุนมาใหศึกษาไดถึงระดับอุดมศึกษา ก็จะตองมีหนาที่ที่จะตองทําอะไรตอบแทน เพื่อใหผู

รวมชาติที่สนับสนุนเราไดมีโอกาสที่ดีขึ้นกวานี้ ก็เปนความคิดอยางเด็กๆ ที่คิดเรื่อยมา แตก็ไมไดทําอะไร 

ชวยไดอยางมากก็เอาตนไม ผลไม ไปปลูกเผื่อเขาจะไดเก็บมารับประทานไดบาง แลวก็ลองติดตอองคการ

การกุศลที่ทราบวามีโครงการใหทุนสําหรับทําอาหารกลางวันใหเด็ก ก็จัดการไปติดตอให ก็ปรากฏวา

โรงเรียนนั้นไดรับทุน พอปตอมาไมไดรับทุนก็สงสัยวาทําไมไมไดรับก็ไปติดตอทั้งทางครู และทางองคการ

วาทําไมใหปเดียวแลวไมใหอีก ก็ไดความวาเขาสงฟอรมไปใหโรงเรียนกรอก โรงเรียนเขาใจวาเปนของ

พระราชทานไมตองกรอกก็ได ไมตองทําตามฟอรมนี้ ไมตองติดตอเองเพราะหนแรกนั้นเราติดตอให หนที่

สองเขาก็นึกวาจะติดตอใหอีก พอดีไปลืมทิ้งไวเสีย เขาก็เลยไมไดติดตอก็เปนอันวาปที่สองไมได โครงการ

ก็ไปชี้แจงใหเขาใจวาถาจะไดตองทําอะไรบาง แลวตอมาก็ทิ้งจริงๆ ไมไดไปติดตอที่นั่นอีก ที่นั่นก็เปนที่ที่

เขาไปถึงไดโดยยาก ไมใชงายนัก ก็นึกถึงวาควรจะชวยเหลือ คิดวาจะทําอยางไร พอมาถึงอีก ๒-๓ ป

ตอมาไดทราบถึงโครงการที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ จัดหาวัสดุการศึกษาเพื่อชวยโรงเรียนในสังกัด

ตํารวจตระเวนชายแดน เขามาชวนรวมโครงการ โดยตอนแรกก็ชวนใหไปดูภาพยนตรที่จะเก็บสตางคเพื่อ

โครงการนี้ แตก็บอกวาไมอยากดูภาพยนตรดวยแคนั้น อยากจะทราบวาเขาทําโครงการอยางไร ทาง

อาจารยและตํารวจตระเวนชายแดนก็เลยมาอธิบายใหฟงขาพเจาก็สนใจ และไดชวยกันทําโครงการนั้น

ดวย ในขณะเดียวกันก็กลับยอนมาคิดถึงเรื่องอาหารการกินของนักเรียนขึ้นมาอีกโดยคิดขึ้นมาไดวา เราจะ

ลองทําอะไรลงไปอีกสักทีหนึ่งแลวสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดคือโรงเรียนในสังกัดตํารวจตระเวนชายแดนซึ่ง

เหมาะสมหลายอยางคือ ประการแรก เราก็ทําเรื่องของการหาวัสดุอุปกรณส่ือการสอนอยูแลว และตํารวจ

ตระเวนชายแดนนั้นก็ไดเปนผูถวายอารักขาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และก็เปนเพื่อนเลนกันไปดวย

กับขาพเจาเมื่อครั้งขาพเจายังเด็กสนิทสนมคุนเคยกันเปนอยางดี เรื่องโรงเรียนของตํารวจตระเวนชายแดน

นั้นก็เคยไปไดเห็นมาตั้งแตเล็กๆ เริ่มเจ็ดแปดขวบ ก็เคยไดเห็นโครงการนี้มาแลว และอีกอยางหนึ่งก็ถือได

วาเปนโครงการที่อยูในพื้นที่ทุรกันดารยากลําบาก ในสมัยนั้นไมเหมือนกับปจจุบัน สถานการณบานเมือง

ไมปกติ ไมสงบสุขอยางหนัก ครูธรรมดาเขาไปสอนหนังสือนักเรียนในบางทองที่ก็ทําไมได ตองใชตํารวจ

ตระเวนชายแดนซึ่งเปนผูที่มีอาวุธ และตอสูเพื่อความสงบสุขได ก็ตอสูไปพลางสอนไปพลางก็ไดโรงเรียนก็

เกิดมาดวยลักษณะนี้  แลวตอมาผูบริหาร ผูใหญในตํารวจตระเวนชายแดน ก็ไดตั้งโครงการโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนขึ้นมา ทั้งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพครูโรงเรียน ไดโครงการของสมเด็จพระศรีนครินท
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รา บรมราชชนนีที่ทรงชักชวนคนตางๆ ใหรวมกันบริจาคเงินสรางโรงเรียนตามถิ่นทุรกันดารและดําเนินการ

ตอมา หลักสูตรก็ใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาเปนหลัก แตวาไมตายตัวนัก ถาเราจะเพิ่มเติมอะไรยอม

ทํางายกวาที่จะไปทําในโรงเรียนที่มีหลักสูตรตายตัวเปนกฎบังคับเหมือนกันทั่วประเทศ การทําในตอนแรก

ก็ใชวิธีปรึกษากับเพื่อนฝูงซึ่งมีหลายสาขา ทั้งที่จุฬาฯ และที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีความรู

ทางดานการเกษตรวาเราจะลองทํางานกันดู จึงไดสงแบบสอบถามไปตามโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

ขอสําคัญจะไมกลาวถึงไมไดคือติดตอกับตนสังกัดเสียกอน ขออนุญาตทําอยางนี้จะเห็นดีดวยไหม ทาง

ผูบริหารตํารวจตระเวนชายแดนก็บอกวาเห็นดีดวย และถาจะสงคนไปทําโครงการ ไปแนะนําหรือติดตาม

ผล ทางตํารวจตระเวนชายแดนจะจัดให เรื่องพาหนะการเดินทาง การที่จะไปกันก็ไปเฉพาะเวลาวางสุด

สัปดาห ไมเคยใชเวลาราชการไปทํา และก็ไมบอกผูบังคับบัญชาที่ไหนดวย เนื่องจากยังไมแนใจวา

โครงการจะสัมฤทธิ์ผลหรือเปลา  ในเมื่อดูแบบสอบถามมาแลวก็พิจารณากันวา เอาสัก 3 โรงเรียนทดลอง

ดูกอนเอาโรงเรียนที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพราะวาอยูใกลที่จะไป

ติดตามผลไดงายและโรงเรียนอยูในสภาพปานกลางไมถึงกับดีมาก เพราะถาดีมากเขาจะโอนใหขึ้นสังกัด

กระทรวงศึกษาทันที ถายังแยอยู บางครั้งกําลังของเราที่จะเริ่มทําก็ยังนึกไมออกวาควรจะทําอยางไรกับ

โรงเรียนที่มีสภาพไมดีนักก็เอาสามโรงเรียนทดลองกอนพอทําทาวาจะไปได มีการตื่นตัวก็เรียนใหผูหลัก

ผูใหญครูบาอาจารยทานทราบกัน ซึ่งก็มีการตอวานิดหนอยวา ทําอะไรทําไมถึงไมปรึกษาเปนการปดบัง

กัน หรือเห็นวาทานจะไมชวยเหลือหรืออะไรทํานองวาจะเกิดมีชองวางระหวางวัยขึ้นมาหรือยังไง ก็อธิบาย

ใหทานฟงวาไมใช คือก็บอกวาพวกเราเปนเด็ก ทําอะไรถาสมมุติวาเปนการสรางวิมานในอากาศ และยัง

ไมดีจริงก็ไมกลาเรียนรบกวนผูใหญ แตตอนนี้เห็นวาคงจะพอไปไดก็คิดจะทําใหดีขึ้นตอไปก็ขอคําแนะนํา

จากทานผูใหญหลายทาน ทีนี้ทานก็ไดชวยเหลือเขามาทั้งผูใหญทางดานมหาวิทยาลัย ทั้งทางดาน

กระทรวงศึกษา ทางบานเมืองและอื่นๆ ไดมารวมกันจัด เราจะจัดของไปให เชน เมล็ดพันธุ อุปกรณ

การเกษตร อุปกรณการครัว และก็มีเครื่องใชสอย เครื่องปรุงตามความจําเปน และทางหนวยราชการ

บางครั้งก็ชวยเสริมของเหลานี้ใหไปดวย  ในการทําโครงการสิ่งที่สําคัญมากอยางหนึ่งคือการจัดการอบรม 

การวิ่งหาวิทยากรก็ไมใชวาทําไดโดยงาย เพราะระยะตนก็มีหลายทานที่เห็นวานี่คบเด็กสรางบานหรือ

เปลาทําแลวอาจจะไมไดผล บางทานก็ออกตัวไปวาการทําลักษณะนี้คืออบรมระยะสั้นทานทําไมเปน เคย

แตอบรมเปนเรื่องราวไปเลย ก็ตองหาคนที่จะพอรวมมือทํากันคราวๆ ก็ลองทีละนิด ดีบางเสียเสียบาง เงิน

ทองก็ออกเองบาง และบางทีไปซ้ือของที่รานเขาก็ยกใหไมคิดเงินก็มี แลวก็มีคนที่เอาสมทบใหบาง พอใน

ระยะตอมาก็มีกระทรวงตางๆ เขาชวยและไดรับทุนจากองคการเอกชนแหงหนึ่งของเยอรมัน ที่มาใหทุน

ผานทางกรมวิเทศฯ ซึ่งพอเมื่อมีทุนจากขางนอกการที่จะทําตามระเบียบก็ตองรัดกุมมากยิ่งขึ้น มีการทํา

ระเบียบการเงิน มีการบันทึกบัญชี และมีรายงานสงเขาทุกป รายงานนี่ก็ทําทั้งการตรวจเยี่ยม ทั้งออก

แบบสอบถามใหครูเปนผูกรอก ซึ่งพอมาในระยะหลังก็มีการประชุมกันทุกปหรือในปหนึ่งก็หลายๆ หน แบง

ไปตามภาค ทําใหหลักสูตรเปนกิจจะลักษณะยิ่งขึ้น แตเดิมพอมาถึงก็มานั่งคิดเอาเองวางั้นเถอะ วาควรจะ

มีอะไรบาง มีเรื่องพืช เรื่องปุย เรื่องคุณและโทษของยาปราบศัตรูพืช เรื่องอาหารโภชนาการ คิดเอาเอง

ทั้งนั้น     ตอนหลังนี่ก็ไมคอยมีแลว ตองมีการทําใหถูกเรื่องถูกราวมากขึ้น อันนี้ที่วามาคราวๆ ก็ใหเห็นวา

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนนั้นไมใชของใหม เปนของที่มีมาตั้งแตดั้งเดิม 30 กวาปแลว และที่ทํา
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ขึ้นใหมอันนี้ในลักษณะนี้ก็ดูเหมือนจะมีคนทํามาบางแลว แตไมทราบวาเปนใครที่ไหน ไมไดไปคนควา คือ

มีการใหพืชใหพันธุ ส่ิงของตางๆ ใหไปทําเอาเอง และก็ใหเด็กไดบริโภค ซึ่งอาจจะเปนการใหอยางออมๆ 

ไมถึงจุดประสงคอยางรวดเร็วนัก และการใชทุนยอมนอยกวาที่จะใหเปนตัวเงินทุกอยาง แตถึงอยางไรก็

ตองใหเปนตัวเงิน เพราะในระยะตนยังหมุนเวียนไมไดทั้งหมด ก็ตองมีการหมดไปและก็ใหใหมเปนปๆ 

อยางการใหอาหารกลางวันในที่นี้ คิดอยางเขาขางตัวเองคือไมไดมีอาหารครบทุกอยางหรือครบทุกหมวด

อยางที่เรียนมาตั้งแตสมัยกอน วิชาไหนที่เรียนมาตั้งแตเด็กๆ เก็บเอามาใชเอามาทําหมด อยางนี้กระทรวง

นาจะภูมิใจวานักเรียนคนนี้เรียนมาก็ไดเอามาใช ทั้งอาหารหาหมูหรือสุขภาพอนามัย แตพอเอาเขาจริงก็

ไมได คือปลูกอะไรส่ิงที่ปลูกออกมาก็ไมไดเปนอาหารที่ครบไดทั้งหาหมูทุกแหง แตบางที่ก็อาจจะเรียกวาดี

ขึ้นจากเดิมคือไมมีอะไร มีกลวยก็กิน มีมะละกอก็กิน ทําขาวโพดตม ถั่วตมกินเสริมขึ้นมา อันนี้บางทีคน

เขาเรียกอาหารกลางวัน บางทีเขาก็บอกวาเรียกไมได แลวแตที่จะคิด อยางการตั้งเปาหมายก็ไมไดตั้งเลย

วาตองใหนักเรียนมีรับประทานทุกวัน ก็เพราะวาไมแนใจวาทางโรงเรียนจะทําไดมากนอยแคไหน ยิ่ง

โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเกษตรแลว พูดงายๆ วา ที่ที่ดีเขาก็นําไปเปนพื้นที่เพาะปลูก ไมดีเขาก็

บริจาคสําหรับตั้งโรงเรียน สําหรับอาคารสถานกอสราง ใครเขาจะไปใหทางโรงเรียน แตบางแหงก็เปนที่ดี

เพราะฉะนั้นก็ไมเหมือนกัน พอเริ่มตนเราก็จัดหาเมล็ดพันธุผัก ปุยไปให มีการบอกครูวาใหทําปุยคอกปุย

หมักไวใชบางเพราะเปนของหางายในพื้นที่ แนะใหทําประเภทถั่วตม ขาวโพดตม ของธรรมดาๆ เริ่มตั้งแต

เดือนละครั้ง สองสามอาทิตยครั้ง เพราะวาเมล็ดพันธุผักที่ใหบางทีเขาก็เอาไปลงหมดยังไมไดวางแผน

ชัดเจน ที่วาจะใหพืชผลออกมามีตลอดปได นี่ก็เขาปที่ 7 ที่ 8 แลว สวนใหญจะทําสัปดาหละสองสามวัน

ขึ้นไป หมายความวาอาจมีผัดมีแกงมีผลไมบาง บางโรงเรียนก็มีครบทั้งอาทิตย แตวามีหลายแหง เชน บน

ดอย บนเขายังทําไดไมมากนัก และสวนใหญเด็กก็กลับไปรับประทานที่บาน สวนบางแหงที่ดินไมดีแตครู

เขาพยายามทํา โดยไปขอที่ที่ผูปกครองทําอยูหรือวาที่เปนที่สาธารณะไมไดเปนเขตของโรงเรียนก็ไปทํา มี

แหงหนึ่งเหมือนกัน มีครูมาเลาวาไปหาที่วางเปลาทําการเกษตรได แตไมมีใครใชมาทําเกษตร ชาวบานก็

ใหแตพอทําไดดีแลวชาวบานขอคืน ครูเขาเสียใจมากบอกวาพอทําไดอยางนี้ พอทําไดดีแลวเขาก็มาเอา

คืนไป ก็บอกครูไปวาก็เปนการชวยและมีประโยชน ที่ที่ไมมีใครเขาทําได เรามาทําไดก็มาเอาคืนไป ถือวา

เปนการไดผลในการพัฒนาชุมชน ครูก็มีผลงานฝากไวกับแผนดินแลว อยาเสียใจวาทําโครงการนี้ไมสําเร็จ 

ที่ทําไปนี้ ไดบอกตั้งแตตนแลววาไมไดมีการรางโครงการใหชัดเจนมา ตอนแรกนึกวาการเกษตรขั้นพื้นฐาน

ใครๆ ก็ทําได ความจริงเปลาเลย พอทําไปแลวปรากฏวามีปญหา ตั้งแตสงเมล็ดพันธุไปให เมล็ดพันธุที่ซื้อ

ก็โดนเขาหลอก เอาเมล็ดที่มีความงอกต่ําตั้งแตศตวรรษไหนไมทราบมาใหเพราะไปซื้อตามทองตลาด 

สงไปถึงครู ครูเขาก็ตอวาจนรับไมทัน ตอนหลังก็ไดของดีเพราะวาทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหการ

สนับสนุน และทางกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งกรมสงเสริมการเกษตรใหการสนับสนุนมากก็เลยได

ของดีไป พอเอาไปเพาะงอกดี แตเนาหมด มาทราบทีหลังวาในดินมีเชื้อรา เรื่องการเกษตรนี่เคราะหดีที่ครู

ทางโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนหลายทานมีความคุนเคยกับการเกษตร เรียกไดวาเปนลูกทุงมากอน 

จึงทําไปไดบาง ตอมาไดพบปญหาตางๆ  ครูเขาก็คิดวาควรจะมีการอบรมใหละเอียดขึ้น
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 ก็ไปขอแรงจากวิทยากรตางๆ ทั้งทางมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรกรรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

และคนอื่นๆ อีกหลายทาน มาจัดคอรสฝกอบรม ในการฝกก็มีการทดสอบความเขาใจวาไปไดแคไหน ก็

อยางที่บอกไววานี่พูดเกี่ยวกับทั่วไป เวลาแตละโรงเรียนมีปญหาแตละอยาง ก็ตองมาพูดเปนเรื่องๆ 

แลวแตสถานที่ และบางแหงทําไมไดเลยก็เปนการใหความรูแกเด็กๆ ไวไมเสียหลายไป ยังนึกไมออกวา

ควรจะทําอยางไรก็มี อยางเรื่องอาหารก็มาพูดกันถึงเรื่องเล็กๆ เรื่องงายๆ เชน ฟกทองที่มีอยูมากมายนั้น

จะทําอยางไรไดบาง เพราะเปนของที่ปลูกงาย เก็บไวไดนาน เอามาตมโรยเกลือรับประทานได ไมตอง

ถึงกับเอามาทําฟกทองแกงบวด ถาไมมีมะพราว ไมมีน้ําตาล รอไปรอมาพอดีฟกทองเนาทําไมไดอยางนี้ก็

มี ถึงตอนนี้ก็กลาวไดวาความสําคัญของงานที่เคยทํามาคือการติดตามแกปญหาของแตละแหง ไมใชวา

ตามไปดูผลงานที่กําหนดไวอยางเดียว พอไปดูก็ไปเจอของใหมๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ สําหรับการประเมินผลของ

โครงการ พอทําไปแลวเพื่อจะไมใหเสียทรัพยากรมาก ทําโครงการก็ควรมีการประเมินผลของโครงการ ก็ได

มีการนํามาฝนเฟองในเรื่องนี้เหมือนกัน จนกระทั่งคิดวาเอามาทําเปนวิทยานิพนธถาจะดี ทําไปทํามา

เกือบจะสอบไมไดแลวถามัวคิดอยูในเรื่องนี้ เพราะวาเปาหมายที่ประเมินไดลําบาก เพราะวาเปาหมายใน

โครงการมีหลายอยาง ไปเจออะไรใหมๆ ก็บอกวานั่นเปนเปาหมายไปหมด เปาหมายแรกที่นึกไวแตตนก็

คือ อยากใหทรัพยากรมนุษยของชาติคือเด็กนักเรียนทั้งหลายมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีกิน อันนี้ก็

อันหนึ่ง ยังมีการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรอีกอยางหนึ่ง ก็ไมแนใจวาการประเมินที่เราทําอยูจะ

ไดผลหรือเปลา ที่ยังทําอยูงายๆ และเก็บตัวเลขไปเรื่อยๆ คือการชั่งน้ําหนัก การวัดสวนสูงและเอามา

เทียบกับตารางที่กระทรวงสาธารณสุขทําไวสําหรับนักเรียนในวัยตางๆ วาควรจะมีน้ําหนักหรือสวนสูง

เทาใด บางแหงที่ไปทําก็ดูเหมือนจะมีการเจาะเลือดอยูหนหนึ่ง แตเสร็จแลวเจาตัวนี้ก็ไมไดเปนเครื่องชี้ถึง

โครงการวาสําเร็จไมสําเร็จไดมากเทาไร พอประเมินออกมาแลวก็บอกโครงการฯ นี้ไมดี เด็กยังผอมอยู ครู

เขาก็ใจเสียเพราะวาที่เราไปใหเขาทํานี่ก็เปนการเพิ่มงานเขาอยูแลว ไปวาเขามากเขาจะนอยใจเอาได 

เพราะเคยแลวเคยถูกนอยใจมาแลว เวลาตอนประชุมครูใหญเขาก็นอยใจบอกวาพอประชุมดูเขาดอยกวา

คนอื่น ก็โรงเรียนแขวนอยูขางหนาผาแทๆ เดินขึ้นเดินลงยังลําบากแลวยังจะใหปลูกอะไรอีก โนนก็

โรงเรียนโนน พื้นดินเพาะปลูกเขากวางใหญ เขาทําก็ดูเขากาวหนาผูใหญก็ชมเขา นี่ไมมีใครชมเลยอยางนี้

ก็มี ก็ไปปลอบกันวาไมไดคิดวาจะใหไดผลผลิตเปนของเปนจํานวนนับได เพียงแตเราแขงกับตัวเองวาแต

เดิมโรงเรียนแขวนอยูขางเขา ทุกคนแทบจะอดตาย แตพอมีการเอาใจใสดูแลขึ้นอีกหนอย ตอนนี้อาจจะดี

ขึ้นนิดหนึ่งหรือไมดีขึ้นเพราะอะไรเราไมวากัน  สวนตัวขาพเจาเองก็เปนคนใจออน ฟงอะไรมาจะทําหรือจะ

พูดอะไรก็ไมคอยกลาเทาไหร กลัวคนเขาจะเสียกําลังใจเพราะเราก็นั่งอยูหางจากสถานที่เกิดเหตุตั้งไกล 

จะทําอะไรไปนั่งวาตําหนิติเตียนคนที่เขาอยูกันเปนปๆ ก็ไมยุติธรรม ก็ไดแตแนะไปนิดหนอย สวนการ

ประเมินก็เก็บจากตัวเลข ใหแบบสอบถามใหครูนั่นแหละเขากรอก เขาเก็บตัวเลขเอง ประเมินมา 150 

กวาโรงเรียนนี่ก็พอทําได และก็มาอานดูวามีขอไหนที่เราพอจะแกไขได อันไหนที่รูสึกวายากก็เก็บเอาไว

กอน คือสรุปวาปญหายังมีเรื่องคน เรื่องสถานที่ ยังมีเรื่องเรียกวาพฤติกรรมในการกินอีกอยาง เรื่องนี้ใน

เรื่องสุขภาพอนามัยถือเปนเรื่องใหญเหมือนกัน ครูเขาบอกวา นักเรียนเขาเปนนักเรียนชาวเขา หลายเผา

กินก็ไมเหมือนกัน จะทําอาหารอะไร อันนี้คนโนนก็ไมกิน คนนั้นชอบ คนนี้กินไมเปนก็ลําบาก ครูบางคน

บอกวาใหเด็กนั่งกินถั่วฝกยาวผัด จนหนาจะยาวออกมาเหมือนถั่วฝกยาวอยูแลว ทนไมไหวแลว บาง
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โรงเรียนนี่เคยไปเห็นนักเรียนอดนัก และเห็นคนในหมูบานอดดวย ไมไดเห็นนักเรียนอยางเดียว ก็

เนื่องมาจากการทําโครงการนี่เราตองรูวา การเขาไปทําโครงการในหมูบาน แลวไปเที่ยวไลจับคนที่เราคิด

วาเราอยากทําโครงการเอามาทํานั้น ยากมาก โรงเรียนเปนสถานที่ที่นาสนใจดี เพราะวาไดรวบรวมคนเขา

มาใหเราเสร็จแลวเราเขาไปดูเห็นคนไหนดีไมดีก็สาวเขาไปถึงครอบครัวได ไดไปทํานมถั่วเหลืองใหโรงเรียน

ในหมูบานที่สภาพทางบานสุขภาพอนามัยไมดี ตอนแรกเขาก็รับประทานกันดี แตพอมาหลังๆ สุขภาพไมดี

ขึ้น ไปสืบดูไปสอบถามดู ปรากฏวาเขาเบื่อๆ จะตายอยูแลว อยางเด็กเล็กๆ เขาก็รับประทานดี แตเด็กโต 

ป. 4 ป.5  เขาโตแลว มานั่งกินนมถั่วเหลืองอยูก็ขายหนา บานก็อยูใกลกับโรงเรียน เขากลับไปรับประทาน

ที่บานเขาสะดวกกวาอยางนี้ก็มี ก็เลยชวยกันกับทางเกษตรทําเรื่องอาหารจานเดียว แตวาคนอื่นๆ ก็มาลอ

วา คนที่สงเสริมใหทําอาหารจานเดียวนี่มองรูปรางก็รูวารับประทานอาหารหลายจาน ไมจานเดียวแนๆ ก็

บอกวาจานเดียวนี่ไมไดแปลวารับประทานแลวเติมไมได เพียงแตวารับประทานแลวไดอาหารที่มีคุณคา

ครบทุกอยางอยูในจาน หรือตอนหลังอาจเปลี่ยนชื่อเปนอาหารชอนเดียวถาจะดีกวาอาหารชุดอยางของ

ฝร่ังมีเนื้อมีหมูมีไกมาชัดๆ ของเราเพื่อปองกันการเขี่ยทิ้ง การไมถูกปากก็หั่นรวมกันไปใหเปนชิ้นเล็กๆ มุง

แตในเรื่องโภชนาการ รสชาติ สีสันและความประหยัด หลีกเลี่ยงการทิ้งเสียของ ซึ่งอันนี้ก็ไดไปคุยกับพวก

เคหกิจการเกษตร เพราะวาบางครั้งเราอาจจะตองขึ้นเยี่ยมตามบานไปลองชิมอาหารเขาดู ขอดูสักนิดถา

ชาวบานเขาไมไลเปดลงมากอน เพราะอยูๆ ลุกขึ้นไปขอขาวเขากิน นั่นแหละไปขอขาวเขาแลวชิมวา

อาหารอยางนี้รสถูกปากเขาหรือยัง หรือไมถูก แลวเรามาปรุงของเราไดเหมือนของเขาแตใสสารอาหารที่

ถูกตอง อันนี้ก็ลองดู ในบางแหงไดผล เชนเด็กชอบรับประทานรสเผ็ดก็ตองใหอาหารจานนี้มีรสเผ็ดนําหนา 

ก็มีเรื่องอีกอยางคือเรื่องที่แบงโรงเรียนเปนกลุม อยางโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ทําอยางนี้จะวา

ปญหานอยก็ได เพราะมีอยูรอยสองรอยกวาโรงนั้น เราติดตามไปแลวแกปญหาของแตละแหงตาม

ลักษณะสิ่งแวดลอม ตามเงื่อนไขของสถานที่นั้นก็อาจทําได แตก็เหนื่อยอยูดี เพราะฉะนั้นก็ตองลองนึก

เหมือนกับวาเด็กนักเรียนชั้นหนึ่ง แบงออกหลายหอง เด็กคนนี้มีสติปญญาความเฉลียวฉลาด ความวองไว 

ในการรับการศึกษาไมเทากับอีกคนหนึ่งหรือพื้นฐานการศึกษาตางกัน วิธีการปอน การใหความชวยเหลือก็

ตองตางๆ กันดวย เราจะใหตางๆ กันทุกโรงเรียนรอยกวาโรง หรือสมมุติกระทรวงจะทําเปนหมื่นๆ คงจะไป

แตละแหงทําแตละแหงไมได แตควรจะมีแผนอะไรที่วาแบงอยางกวางๆ คือกลุมที่มีความพรอมมาก หรือ

ปานกลาง พรอมนอยหรือดีนอยดีมาก กลุมพัฒนา กําลังพัฒนา ลักษณะนี้แลวเราก็ใหความชวยเหลือ

หรือใหการปฏิบัติไปแตละแหงตามลักษณะของกลุม แตบางครั้งอันนี้มานึกดูใหถี่ถวนอีกที การดําเนินการ

อาจมีปญหาเหมือนกัน เพราะวาเกิดขึ้นจากคนนอยใจอยางที่วามาแลว ครูบางคนอาจจะนอยใจก็ไดวาไป

จับเขาอยูในกลุมที่ดอย ทําใหเกิดมีปมดอยได หรือไมบางคนอาจอยากอยูกลุมดอย เพราะวาตองการ

ความชวยเหลืออยางพิเศษ คือทําอยางนั้นชินแลวก็มี คนเราก็มีตางๆ กันหลายอยาง เรื่องการประเมินผล

ก็ตองเก็บไวกลาวทีหลัง แตก็เตือนอยูเสมอวาทําไปนั้นถาเราทําดี ผลที่ไดรับนั้นก็คือความภูมิใจและเปน

กุศลใหแกตัว เหมือนการสะสมบุญไว เรื่องการเกษตรในเรื่องโครงการอาหารกลางวันก็คงจะมีแคนี้ ขอ

สําคัญคือเปนการทําแบบสมัครเลน เพราะฉะนั้น 7-8 ปก็ไดเทาที่เห็น ซึ่งก็นานมากถาเปนงานราชการ

ปานนี้เขาก็ใหออกไปแลว  ทีนี้จะขอตั้งขอสังเกตไวบางถึงประสบการณตางๆ ที่ไดรับขณะที่ทําโครงการคือ 

ขอหนึ่งในเรื่องของการเขียนโครงการ ประการแรกการดําเนินงานนั้น ถาไมเปดทางใหกวางไวก็ทําให
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ผูปฎิบัติลําบาก เชน เวลาเราเขียนโครงการวาควรจะมีแนวอยางนี้ คนหนึ่งอาจบอกวาทําไดไมยาก อาจจะ

เอาใจเรา แตพอไปถามอีกคนทีหลังพอเราไปแลว เขาก็บอกวาทําไมถูกไมรูจะทําอยางไร เชน โรงเรียนบาง

แหงก็มีครูหลายคนอยูก็จริง แตวาพอจะทํา ก็ถามวาขั้นตนคือการขุดดินใครจะทํา เด็กๆ ก็ขุดไมไหวเพราะ

บางโรงเรียนมีอุปสรรคในการทํางานคือเด็กเล็กมาก พอโตเขาก็ออก เด็กคงจะทําไมไหว ครูก็ไดแตมองตา

กันปริบๆ วาครูตองทําละทีนี้ บางคนก็บอกวาแปลงตั้งใหญใครจะไปขุดไหว ครูบางคนก็บอกวาเขาเอก

ภาษาไทยเขาไมเคยขุดดิน ทําไมเปน และจริงๆ ก็นาเห็นใจเพราะถาเราไปสํารวจแบบนี้แลว ก็กลับมาเรา

มาเขียนรายงานวาครูมีทัศนคติที่ไมดีตอการทํางานหนัก ก็ไมยุติธรรมนัก เพราะการเกษตรไมใชการใช

แรงงานอยางเดียว เปนศิลปะดวย ไมใชมีแรงมากๆ ถาขุดมากก็จอบหัก ตองมีศิลปะ อยางจะวาดภาพก็

ตองรูจักวิธีการจับพูกัน คุมมือใหวาดใหสวยงามถูกตอง อานหนังสือพิมพเมื่อสองสามวันเขาวา

เกษตรศาสตรไมใชคณิตศาสตรก็ถูกของเขา ตองมีศิลปศาสตรเขาไปปนดวย นอกจากฝมือความรู ตองมี

จิตใจดวยถึงสําเร็จ ที่วาจะเขียนอานตามตําราอยางที่ฝร่ังเขาชอบ ดู อิท ยัวร เซลฟ นั้นคงจะทําไดยาก

เพราะเปนศิลปะ ตองอาศัยจิตใจ อาศัยสมาธิถึงจะทําได เราก็อาศัยอันนี้ฝกอบรมใหเขา ในขณะเดียวกันก็

ตองดูวาไมใหครูแตละคนทํางานหนักเกินความสามารถเขาไป ซึ่งอันนี้ก็ลําบากเพราะคนไมไดออกมา

เหมือนกันเปนพิมพเดียวกัน เราก็ตองทําใหดีที่สุด ในเรื่องฝกอบรม เรื่องแรงและความสามารถของทาง

โรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดนนั้นปญหาไมมาก เพราะสวนใหญตํารวจตระเวนชายแดนก็เปนผูชาย ฝก

มาใหมีพละกําลังมากและทํางานหนักๆ ได และมักถูกฝกอบรมจากตนสังกัดมาแลวในเรื่องการชวยเหลือ

ประชาชน วิชาเกษตรเปนวิชาประกอบซึ่งเขาจะมีความรูอยูบางแลว เรื่องที่สองคือเรื่องของครู คือเทาที่ทํา

มาจะเห็นไดชัดวา ครูทุกคนเปนเจาของบาน เปนเจาของโครงการ เปนโรงเรียนของตัวเอง ทางครูตํารวจ

ตระเวนชายแดนก็เขมแข็งมีวินัย พอตกลงจะทําโครงการเกษตรเขาก็มารวมแรงรวมใจกันขุดดินพรวนดิน 

เอาเด็กมาชวย อันนี้เห็นวาอยูที่การมีมนุษยสัมพันธของครูแตละคนเหมือนกัน ถาครูคนไหนมีมนุษย

สัมพันธดีมากๆ ชาวบานมาชวยเองหรือวามีหนวยชลประทานทํางานอยูขางๆ หรือกรมทางทําอยู เขาก็มา

ชวยกัน ครูบอกวาไหนๆ มาชวยแลวก็ชวยขุดตรงนี้อีกนิดหนึ่งก็มาชวย หรือวามาทําพอไดพืชผลแลวก็เอา

ไปขายชลประทานอีก เจาหนาที่ก็ซื้อกัน ของที่อาจจะมีมาก เหลือจากที่เด็กจะรับประทาน ความจริงตอน

เริ่มโครงการไมตองการใหขายของ ตองการผลิตเพื่อบริโภคเองมากที่สุด ไมใหทําเพื่อการคา แตภายหลัง

เมื่อของบางอยางมีมาก จึงอนุโลมใหขายได ปญหาที่ตองยอมรับวามีอีกอยาง คือบางครั้งเขาฟองกันมา

วาทําไมเกษตรตําบล เกษตรอําเภอที่ควรจะชวยไมเห็นมาชวย อนามัยก็ไมเห็นมาชวย สอบถามไปได

ความวาครูไมสนใจนี่ ตนไมที่หนวยปาไมขนเอาไปใหกี่ปๆ ก็อยูในถุงอยางนั้นแหละ ไมไดเอาลงดินหรือทํา

อะไรสักที พอไปถึงก็บอกยังไมวางยังไมทํา ซึ่งอันนี้ก็อาจจะจริงเพราะครูแตละคนก็มีโครงการโนนนี่มาใส

มากแลว ไมมีเวลา เกษตรก็โกรธคราวหนาไมมาแลวไมให แตครูบางคนที่สนใจดานนี้โดยตรง บางทีไปหา

ถึงอําเภอไปหาเกษตรอําเภอปรึกษากัน ชักชวนกันมาที่โรงเรียนเอาประมงมารูจักมาทําโครงการ ชวนปศุ

สัตวมาชวยทํางานอยางเปนกันเอง ชาวบานเห็นก็มีศรัทธามาชวย ถาครูมนุษยสัมพันธไมดีก็ไมอยางนี้ 

อยางที่ทานนายกฯ กลาวตั้งแตตนบอกไววาใหผูวาราชการจังหวัดแตละแหงเปนผูนําโครงการ เพราะเปน

ผูที่ใหญที่สุดในทองที่ ถาสมมุติไปเจออยางนี้ทานผูวาฯ ก็แยเหมือนกัน ก็ตองเห็นใจทานผูวาฯ ดวยวา ถา

แตละโรงเรียนๆ ไหนถาไมสนใจ คนอื่นเขาก็ไมอยากเขาไปทํางานให คนที่ไมอยากทํางานแมผูวาฯ ส่ังเขา
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ทํา เขาก็อาจจะทําไปเพราะนายสั่ง แตไมไดทําดวยใจรักก็ลําบากเหมือนกันก็เดิมเขาทํางานอื่นอยูแลว

สวนชาวบานนั้นถาจะไปคิดใหพอแมผูปกครองตองมีภาระมาชวยก็ลําบาก เพราะพอแมตองทํามาหากิน 

แมแตลูกเขาเองก็ตองทิ้งไวบานผูกเอาไวก็มี หุงหาอะไรไวใหนิดเดียวแลวก็ไปทํามาหากิน กลับบานจนมืด

จนค่ําจะหาเวลามาทํางานในโรงเรียนไดยาก บางแหง เชน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบํารุง 

ลูกคนโตมาโรงเรียนยังตองอุมนองคนเล็กมาโรงเรียนดวย ครูก็เลยบอกอยางนี้สรางโรงเลี้ยงเด็กดีกวา พอ

ลงมือทําไดพักหนึ่งชาวบานก็มาชวย เมื่อผูปกครองเขาศรัทธาครู ก็มาชวยทํากัน เรื่องครูถาครูนอยๆ อยาง

ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีครูคนเดียวมีผูชวยคนสองคน ปญหาเรื่องความไมสามัคคีกันไมคอยมี 

แตมาในระยะหลังครูตํารวจตระเวนชายแดนเองไดอัตราเพิ่มขึ้นและทางกรมการฝกหัดครูชวยมากในการ

สงนักศึกษาฝกสอนมาสอนในโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ถามีคนมากนักอยางนี้แลว ก็อาจมี

ปญหาการไมสามัคคีกันในโรงเรียนก็เปนไปได ตอนนี้ยังไมมีอะไร แตกวาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

จะมีปญหา ก็คงเจริญมากและโอนให สปช. ไปทําแลว อันนี้ก็ไมเปนปญหากับทางตํารวจตระเวนชายแดน 

สวนเรื่องที่สามเปนเรื่องสําคัญคือเรื่องการบริหารงาน ขาพเจาเปนคนทําโครงการนี้ก็ไมไดเปนคนบริหาร

เอง เพราะโรงเรียนอยูในสังกัดของตํารวจตระเวนชายแดนแตวาขาพเจากับตํารวจตระเวนชายแดนก็มี

ความสัมพันธที่ดี คือพูดอะไรกันไดตลอด ปรึกษาเรื่องกันได อยางทางตํารวจตระเวนชายแดนเองก็มี

กองบัญชาการระดับเขต กองกํากับ กองรอย แลวถึงจะถึงโรงเรียนระดับครูใหญ อยาง สปช. เองก็คงมี

กระทรวงและ มี สปช. สปจ. สปอ. ครูใหญลงมาแตละขั้นตอนก็ตองมีการผานมาในเรื่องบริหารงาน และ

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ต.ช.ด. ภารกิจใหญของเขาไมใชเรื่องการจัดการศึกษา เปนเรื่องการปองกันประเทศ 

การดูแลทุกขสุขของประชาชนโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นผูบริหารจะแบงเวลาของตัวใหกับการศึกษาอยาง

เดียวก็ยาก จะเห็นไดจากของที่สงไป เมล็ดพันธุ อุปกรณตาชั่ง เราไปสอบเอาที่ครูวาทําไมไมทํา เขาบอก

ทําไมทัน เพราะเมล็ดพันธุที่สงไปไดรับไมทันฤดูปลูก ซึ่งบางครั้งไปตรวจ (ทางตํารวจตระเวนชายแดนเขา

ไปตรวจกันเอง ขาพเจาไมไดไปตรวจ) ปรากฏวาของมาติดอยูที่กองรอยบาง เขาไมถึงบาง เพราะไมใชเขา

งาย ๆ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบางแหงไมมีทางถนนเขาไปถึง มีแตทางเทาเดินซึ่งเดินไมไดทุก

ฤดูกาล บางฤดูถูกขังอยูในนั้นเอง คนที่จะเขาไปตองดูวาเมื่อไรชองจะเปดใหเขาไดอยางนี้ก็มี การทํางาน

อันที่ซึ่งขาพเจาเองพยายามคิดอยูเสมอ และในการสัมมนาก็คุยกันไววา ตองคอยนึกวาโครงการนี้อยาให

กลายเปนวาอยูที่ความชอบหรือความถนัดของผูตั้งโครงการฯ หรือผูบริหารโครงการ อยางขาพเจาชอบ

สนใจเกษตร สนใจโภชนาการก็จะทําอันนี้เปนหลัก หรือวาในผูบริหารบางคนที่พูดกันวาชอบกีฬา โรงเรียน

ในสังกัดถาใครเลนกีฬาดีๆ ก็ไดหนาไดตา ชอบศิลปะดนตรีใครเลนดนตรีเกงก็ไดหนาไดตา จะตองดู

จัดลําดับความสําคัญเหมือนกัน อยางโครงการเกษตรนั้นในบางแหงแมแตในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนดวยกันเอง ก็จะมีที่วาความสําคัญหลัก ไมใชอยูที่การเกษตรอยางเดียว เราก็ตองคอยๆ พิจารณา

ไป ประการตอมาคือเรื่องของโครงการวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทําขนาดไหน อันนี้พยายามระวังมาก 

กลัวถึงขนาดที่วาใครจะบริจาคอะไรไมใชวาจะรับเขามาทุกราย บางครั้งตองขอบคุณยังไมมีความจําเปน 

หรือบางโครงการก็ตองงดกอนคือเก็บไวทําคนเดียว เปนแหลงส่ิงของ เปนแหลงเงินคนเดียว หากใหคนอื่น

เขามามีอิทธิพลเราคุมนโยบายไมอยู  บางทีก็มีเรื่องวาคนหวังดีแตวาไมเขาใจ เชนเอาลูกไกพันธุไขพันธุดี

ไปใหโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนระดับธรรมดา ระดับปานกลางเลี้ยง การเลี้ยงไก เล้ียงหมูแบบ
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ชาวบานก็ปลอยไปๆ ไดผลิตผลออกมาอาจจะไมไดมาก แตวาก็ไดพอเด็กไดกินโดยไมตองลงทุนมากนัก 

แตวาไดของดีพิเศษไป การดูแลรักษาก็ยากไปตามความดีของของ ก็ตองมีกรงเลี้ยง กรงเลี้ยงบางครั้งไมได

บริจาคไวเพราะนึกเอางายๆ วามีแลว ทางงบประมาณก็ไมไดจัดเอาไว ครูตองควักกระเปาเอาเองซื้อกรง 

เพราะครูก็เกรงใจไมกลาวาอะไร พอถึงอาหารไก ถาอาหารไมดีไมถูกตองก็ตายอีก ก็เอาเงินเรี่ยรายกันใน

ระหวางครู จะเรี่ยรายคนอื่นก็ไมมีใครให เอาไปเลี้ยงไก กวาจะเลี้ยงไกใหสําเร็จไกไมตายแตครูเกือบตาย

ไปหลายคน ตอนหลังก็ไดไปตรวจพบเขาจึงเลิกไปได  ทีนี้ก็ถึงเวลาสรุปแลว ครบชั่วโมงพอดี หักเวลาที่

ทานนายกฯ พูดกับเวลาเดินมาก็คงจะตองจบเรื่องตอนนี้จริงๆ แลว เรื่องราวจะพูดก็มีอีกมากเชนเรื่อง

รายงานก็ไดทําแบบสอบถามทุกปในแบบสอบถามก็มีทั้งชื่อครู อายุครู และประสบการณสอน อันนี้สําคัญ

มาก เรามีครูสอนมาตั้งแต 20-25 ปมาแลว อายุมี 20  กวาๆ จนกระทั่งถึง 50 กวาๆ เกือบเกษียณก็มี ปกติ

ก็มีความชํานาญมาก วุฒิการศึกษาตั้งแตจบ ม.ศ. 3 ถึงจบปริญญาก็มีตางๆ กัน ก็ใหเขาเขียน เรื่องนี้อยู

กับความเขาใจในแบบสอบถามวาเขาเขาใจกันอยางไรใหเขาประเมินเอง มีระดับดีมาก ดีพอใช ตอง

ปรับปรุงใหไดผลและใหบรรยายเปนขอความถึงความสําเร็จของโครงการ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

รางกาย สุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดานนําความรูไปประกอบอาชีพของนักเรียนทั้งหมูบาน ให

บรรยายโครงการยอยที่ทํามาแลว แผนการดําเนินการ ความรวมมือจากบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ ปญหา

และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินการและขอเสนอแนะ ความตองการ อันนี้เขียนไดอยางไมตองมี

กรอบ อยากพูดอะไรก็พูดได ก็ไดนํามาประเมิน บางอันที่จะแกไขไดก็แกไป บางอันที่แกไมไดก็เก็บไวกอน 

เก็บไวคิด หรือบางครั้งก็เอาไวไดรูจักวาครูคนไหนเปนอยางไร จึงรูจักคนที่ทํางานดวยมากและเอางานพวก

นี้มาเขียนเปนแผนที่บาง เขียนเปนตารางตามวิชาสถิติบาง และดูวามีผลมีปญหาอยางไร และผลสําหรับป 

30 นี้ ก็ดําเนินการทําแผน เขียนแผนการดําเนินการเสร็จเมื่อประมาณอาทิตยหนึ่งมานี่เอง เพราะฉะนั้นจะ

เตรียมเปนเอกสารที่จะมอบใหยังไมได ความสําเร็จตางๆ ที่ทํามาจะเห็นไดอยางชัดวาอยูที่การปฏิบัติงาน

ของทุกๆ คน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูทําอยูใกลนักเรียนมากที่สุด คือครู ฉะนั้นเมื่อทุกครั้งในการประชุมก็ได

ขอบคุณคุณครูตางๆ ที่ไดทํางานและเจาหนาที่ทุกฝายที่ไดมาชวยเหลือกันทุกหนวยราชการ ตอนหลังก็มี

เปนสิบหนวยงานขึ้นไป ไดมารวมงานกัน เพราะฉะนั้นหวังวาการประชุมที่ทางรัฐบาลไดจัดขึ้นครั้งนี้ 

คงจะมีสวนอยางใดอยางหนึ่งที่ไดใหแนวทางที่ดีบาง คงจะเปนแนวทางอยางที่ทําอยูกับตํารวจ

ตระเวนชายแดนนี้ทั้งหมดคงไมได เพราะที่ทํามานี่ถาชอบใจก็ทําไปไมชอบใจก็ไมทํา แตถาเปน

รัฐบาลทําแบบนี้ไมได ตองทําสม่ําเสมอ ฝนตกตองทั่วฟา ก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก แตถายากแลวไมลงมือ

ทําอะไรสักอยางก็คงจะยากอยูอยางนี้ อันนี้ก็ขออนุโมทนาในความตั้งใจที่ไดทํามา สวนที่ได

บรรยายมาหนึ่งชั่วโมงนี้ อาจจะมีสวนที่เปนประโยชนไดบาง ทั้งๆ ที่กอนมาก็ลําบากใจมาก ไมใช

วาไมชอบใจไมอยากมา  แตเห็นวาทุกทานนั ้นเปนผูหลักผูใหญกันทั้งนั ้น  ผูที ่นั ่งอยูในที่นี ้มี

ประสบการณในการทํางานกันคนละนานๆ เราเปนใครจะมาทํารู เปนผูชี้แจงวาควรจะทําอยางโนน

จะทําอยางนี้ ซึ่งบางทานที่เปนคนใหสติชวยเหลือมาตั้งแตตนก็มีนั่งในที่นี้ ที่กลาวมาอาจไมไดยก

ขอสําคัญมากลาว เพราะวาพอเริ่มตนพูดก็เปะปะไปหนอย แตอาจจะมีหลายทานที่ทําใหพอนึกออ

กวา ในการทําโครงการควรจะเปนอยางไรบาง เรื่องนี้ถาจะมีประโยชนบางก็ดีใจแลว ที่เปนสวนนิด

หนึ่งในการที่ไดชวยรวมมือกับทางราชการ  
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การสังเคราะห                  

ทําใหเหน็ถงึแนวพระราชดําริในดานคุณลกัษณะของผูเรียน ดานคุณลกัษณะของครู และ

ดานการบริหารจัดการ           

พระราชดํารัสในการประชุมทางวิชาการ วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร วันที่  7  ตุลาคม  
2530  ความตอนหนึ่งวา  

 
...หากเราจะอธิบายใหคนฟงงาย ๆ วาวิชานี้คืออะไร  ตามความเห็นนั้นก็ยกอันนี้ขึ้นมาไดเลยสวน

ใหญเราอยูฝายการศึกษา  ก็เอาการศึกษาเปนหลักในการทํางานพัฒนา  การศึกษาตองจัดแหลงใหคนมา

เรียนรู  คือ  โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย  เรามีการศึกษาภาคบังคับ  ใหนักเรียนตั้งแตอายุ  7   ปบริบูรณ  

เรียนจนจบชั้นประถมศึกษา  แตกอนถึงอายุ  15   ป เดี๋ยวนี้ก็คง  12 – 13   ป  คนอายุชวงนี้ถาเปนคนไทย

ก็ตองเขาศึกษาในโรงเรียน   ตองมาประจําในสถานที่ราชการคือ  โรงเรียนแลวครูหรือบุคลากรทาง

การศึกษาที่มีอยูก็จะจัดใหผูที่เขามาเรียนนั้นฝกอาน  เขียน  คิดเลข  มีความรูตาง ๆ เพื่อที่จะมีพื้นความรู

ที่จะไปศึกษาในระดับสูงขึ้นตอไป  หรือวาจะออกมาประกอบอาชีพได  เปนพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของ

ประเทศเมื่ออานออกเขียนไดแลว  ก็จะหาความรูใสตัวดวยตัวเองไดตอไป  การเรียนรูมีหลายอยาง  

โรงเรียนสอนหรือไมก็เขาฝกอบรมตาง ๆ ที่ทางราชการหรือหนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น  ทีนี้ขอพูดนอกเรื่องนิด

หนึ่งวา  คําวา  ไปอบรม  นี้ใหระวัง  อาจสื่อความที่เขาใจผิดได  เพราะเมื่อวานพี่เล้ียงของหลานสาวเลาให

ฟงวา  บอกหลานสาวของขาพเจาที่อายุ  3   ขวบวาจะไปอบรมการเรียนของ มสธ. ตองไปอบรมขั้น

สุดทายแตวาตัวหลานยังอยูนราธิวาส พี่เล้ียงบอกวา  พี่ขอลาไปอบรมนะ  หลานอายุ  3  ขวบถามวา  พี่

ทําอะไรไมดีหรือ  ทําอะไรผิดหรือ  ถึงตองไปอบรม  เลยตองบอกไปวาเรียนก็อานเอกสารของทางราชการที่

จะติดตอในลักษณะอื่น ๆ ได  เมื่ออานเอกสารของทางราชการไดก็ทําใหรูเรื่องอยางเดียวกัน  ยึดถือ

หลักเกณฑและกติกาเดียวกัน  ทําใหรวมตัวกันอยูได  ปกครองกันไดอยูเย็นเปนสุข  ยึดถือกติกาหลัก

ปฏิบัติอันเดียวกัน  คนตองยึดถือส่ิงเดียวกันพอสมควรถึงจะอยูกันไดตองมีอะไรรวมกัน...เทาที่ขาพเจามี

ประสบการณอยูบานเรื่องโครงการจัดอาหารใหนักเรียนนั้นก็ทํากับกลุมของโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน  ถึงเวลาอาหารก็จะไดรับประทานกัน  ถาเปนโรงเรียนที่ทําได  แตก็ทําไดบางโรงเทานั้น  มี

บางสวนที่แมในเวลานี้ก็จัดเลี้ยงไดเพียง  3  วัน  หรือเล้ียงไดแตอาหารเสริมก็มี  การทํางานมีหลาย

ขั้นตอน  แมจะมีโครงการไมถึง  200  โรงแตก็มีระดับตาง ๆ กัน  ตอนเริ่มทําโครงการนั้นแทบจะไมมีอะไร

เลย คอย ๆ สรางมา  ไมใชวามีโรงเรียนในโครงการเยอะพรวดเดียวตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จพอสมควร 

ในชวงที่เริ่มทํางานไปแลวพอควร  มีโรงเรียนสังกัด  สปช.  เสนอวานาจะไปชวยทางโรงเรียน  สปช.  บาง

โดยทําโครงการรวมกัน  ก็ปฏิเสธไป  ที่ปฎิเสธไมใชวาไมชอบไมอยากยุงเกี่ยวกับ  สปช.  หรือวาไมอยาก

ยุงกับนักเรียนอื่นนอกจากโรงเรียน  ตชด.  แตวาพวกที่เรียนวิชานี้และครูในที่นี้คงจะเขาใจ  เพราะการทํา

โครงการหรือการทํางานอะไรสักอยางตองมีขอบเขตของงาน  มากนอยแคไหนยอมขึ้นกับกําลังของเราทั้ง

กําลังเงินที่มีอยู กําลังสติปญญา  กําลังความสามารถทุก ๆ อยางหรือทรัพยากรทั้งหมดที่เรามีนี่เอง  ตอง
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คิดวาทําไดแคไหน  เทาทีประเมินก็ทําไดแคไมเกิน  200  โรงเรียน  ก็ขอเพียงแคนี้  เมื่อตอนเริ่มตนนั้น  

200  โรงก็ยังไมเอา  ยังเอง  ไมรูอะไรสักเทาไร  จึงขอแค  3   เทานั้น  2 – 3  ปแรกทําแค  3   โรงเรียน  

แลวคอยขยายงานออกไปในเวลาตอมาดวยเหตุนี้  จึงปฏิเสธ  สปช.  ไป  แตก็ไดไปดอม ๆ มอง ๆ  อยูบาง

เหมือนกัน  ก็ให ๆ ไปบางคือใหเด็กเขา  ใหสวนตัว  ไมใชเปนโครงการเปนเรื่องเปนราวอะไร  ก็ทําให

โรงเรียนสังกัด   สปช.  หลายโรงเรียนเหมือนกัน  โครงการอะไรตาง ๆ  นั้นจะขยายขอบเขตครอบจักรวาล

ยอมเปนไปไมไดอีกอยางหนึ่งถือวาตัววาเปนเอกชน  รัฐบาลก็อีกอยางหนึ่ง  รัฐบาลตั้งโครงการอะไรไป

แลว  ก็ตองแบบฝนตกใหทั่วฟา  ตองทําเหมือนกันหมด  ใครเปนคนไทย  ใครเปนครูในเมืองไทยตองไดรับ

บริการจากรัฐบาลเทาเทียมกันหมด  แตสําหรับเอกชนก็แลวแตกําลังศรัทธา  และกําลังที่เขามีอยูวาจะทํา

ไดแตไหน  นี่ก็เปนอีกขอคิดหนึ่ง 

ตอไปขอพูดถึง  เรื่องอนามัยทั่ว ๆ ไปในโรงเรียน  ครูจะเปนคนทดสอบและศึกษา  ก็กลาย เปน

หนาที่ของครูไปอีกอยาง  ที่ทํากันสวนใหญก็มีเรื่องชั่งน้ําหนัก  วัดสวนสูง  แลวนํามาเทียบในตารางของ

สาธารณสุขที่พิมพอยูในสมุดพก  วาเด็กคนนี้สูงกวาเกณฑ  ต่ํากวาเกณฑ  แตการดูสุขภาพทั่วนั้นถา

เจาหนาที่อนามัยไมมารวมชวยดวยก็อาจจะลําบาก  เพราะน้ําหนักนอยไมจําเปนวาสุขภาพไมดี  แต

น้ําหนักมากอาจจะไมดีก็ได  และยังมีปจจัยอื่น ๆ  รวมดวย  เชน  เรื่องของสารอาหารเทาที่จะเที่ยวไป

เจาะเลือดใคร ๆ  ทั้งหมดนี้ก็เคยปรึกษากันวา  เอาเฉพาะเด็กน้ําหนักต่ําวาเกณฑ  ถาเจาะเฉพาะพวกนี้ได  

ดูซิวาเราควรจะเสริมเขาทางไหน  หาทางชวยเหลือเขาอยางไร 

นอกจากนั้น  เราอาจดูปจจัยอื่น ๆ ประกอบดวย  เชน  ดูลักษณะภายนอกวาเปนอยางไร  มีเรื่อง  

ตา  ผิวหนัง  เรื่อง  TOP  HIT  ก็คือ  หิด  เหา  ฟน  ฟนนี้เปนเรื่องสําคัญ  เพราะมีงานวิจัยรองรับวาเด็ก

จํานวนมากที่ขาดอาหาร  สาเหตุมาจากฟนไมดี  เคี้ยวไมไดก็คงจะเปนเรื่องทันตอนามัย  หรือทันตกรรม

ชุมชน  พวกนี้เขาชวยได  สวนตาไมดี  ครูอาจจะแกปญหาใหไปนั่งแถวหนา  พาไปหาหมอโรงพยาบาล  

อนามัย  และยังประสานงานกับอนามัยวาใครเจ็บปวยยังไงบาง  แมแตโรงเรียนมัธยมก็ทําใหลักษณะนี้  

ไดไปดูโรงเรียนที่เขาทําบัตรสุขภาพนักเรียน  พอเปดเทอมมา  เขาก็เชิญทางอนามัยมาตรวจนักเรียน  

เดือนพฤษภาคม  ม.1  มิถุนายน  ม.2  ไลขึ้นไปแบบนี้แลวทําบัตรสุขภาพ  ถาเปนโรคเจ็บไขเล็ก ๆ นอย  ๆ  

ทางโรงเรียนอาจจะตองติดตามไปถึงบานถานักเรียนขาดเรียน  เพื่อดูวาเปนอยางไร  ตองพานักเรียนไป

เขาโรงพยาบาลหรือไม  นี่ก็เปนบริการของฝายการศึกษาทางดานสาธารณสุขหรือทางดานสุขภาพอนามัย 

เรื่องอนามัยยังมีอีกอยางหนึ่ง  คือ  เรื่องสรางภูมิคุมกัน  หรืออธิบายอยางชาวบานก็เรื่องการฉีดยา

ปองกันโรคตาง ๆ เชน  วัณโรค  คอตีบ ไอกรน  บาดทะยัก  โปริโอ  สําหรับเด็ก ๆ  โรคเหลานี้มียาปองกัน

ซื้อไดผลมากทีเดียว  แตปรากฏวายังครอบคลุมไปไมไดทั่วถึง  เปนหนาที่ของฝายสาธารณสุข  แตอยาง

ที่วาไวคือ  ปญหาเรื่องการติดตาม  ถาคนไหนไมไดคลอดที่โรงพยาบาลก็จะไมไดรับบริการพวกนี้  การที่

จะติดตามอีกทีก็ลําบาก  บางครั้งการเขาไปในบางพื้นที่ก็ลําบากมาก  ถารวมนักเรียนมาไวดวยกันที่

โรงเรียนก็จะทําไดงายขึ้น  แตก็ยังลําบากอยู  เพราะอายุที่ถูกตองเหมาะสมที่ควรไดรับภูมิคุมกันเหลานี้คือ  

วันกอนวัยเรียนตั้งแตขวบสองขวบ  เรื่องนี้ทางโรงเรียนอาจจะชวยไดดวยการใหความรูนักเรียน  และ

ผูปกครองที่มาติดตอกับทางโรงเรียน  เปนการประชาสัมพันธใหวา  นองของนักเรียนจะตองไดรับ

ภูมิคุมกันการบริการพวกนี้มีปญหาอะไรครูก็พอจะชวยสอดสองได 
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สมัยนี้มีอนุบาลของรัฐหลายแหงทั่วไปในชนบท  พวกนี้ก็จะไดรับบริการดานอนามัย  อนุบาลชนบทนี้

รับงานตอมาจากของมหาดไทย  คือ  งานพัฒนาชุมชน  ซึ่งตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กไวหลายแหง  มี

จุดมุงหมายหลัก  คือ  จะใหพอแมไมตองเปนหวงลูก  มีคนเลี้ยงดูอยางดีระหวางที่ไปทํางานและเด็กไดผล

ประโยชน  คือ  ไดรับการดูแลที่ถูกตองดีกวาอยูทางบานในแงนี้เคยคุยกับ  ผอ.ปจ.  ทานหนึ่ง  ถามความ

คิดเห็นสวนตัวของทานวาทานเห็นยังไง   เขาพูดกันมากวา  พอตั้งอนุบาลชนบทขึ้นมาก็ขัดกับ

กระทรวงมหาดไทยที่ทําศูนยเด็กเล็ก  แยงลูกคากันวายังงั๊ย  ทานบอกวามัวแตนึกถึงเรื่องหนวยนั้นหนวยนี้

ขัดกัน  สมมุติวาตั้งแตเกิดไปจนกระทั่ง  4  ขวบ  ก็มอบหนาที่ใหศูนยเด็กเล็กดูแลไปเลย  แลวก็  4 – 5  

ขวบเปนวัยเขาโรงเรียน  เปนอนุบาลขนบทไป  อยางนั้นก็สินเรื่อง  ตอนนี้ก็ประสานงานกันอยูแลวในเขตที่

รับผิดชอบ  ก็ไมมีปญหาอะไร 

ทีนี้พูดถึงอีกหลักหนึ่งคือ  เรื่องงานเกษตร  เราจะพูดวาเรายกโรงเรียนเปนศูนยกลาง  งานเกษตร

ที่มาประสานมีบทบาทตรงที่วาสอดคลองกับวิชาชีพของราษฎรจํานวนมากของเมืองไทยจะเปนสวนใหญ

หรือเปลา  เพราะขณะนี้เปอรเซ็นตของผูที่อยูในภาคเกษตรก็ลดลงแลว  เพราะเรามีภาค อุตสาหกรรม  

ภาคบริการที่กาวหนาขึ้น  ขาพเจาชอบวิชาเกษตรวามีประโยชนกับนักเรียนมากในหลาย ๆ ระดับ  เพราะ

แมแตเด็กเล็กหรือเด็กประถมวัยศึกษา  ถึงจะอยูโรงเรียนในเมือง  ซึ่งเด็กไมไดอยูในครอบครัวเกษตรกรก็

ทําได  งานเกษตรนี้เห็นชัด ๆ เลยวา  ชวยใหเด็กไดออกกําลังกาย  ขุดดิน  พรวนดิน  ไดเคลื่อนไหว  แลว

ก็อยูกับธรรมชาติ  ไดดูการเจริญเติบโตของพืช   สวนมากเด็กก็จะตื่นเตนมาก  ถาปลูกอะไรในกระถาง

แลวดูในกระถางแลวดูการเจริญเติบโต  ไดรูจักกับส่ิงที่สรางสรรคอยูกับธรรมชาติ งานเกษตรนี้โยงกับ

วิชาการตาง ๆ  ไดดี  เชน  สปช.  (กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต)  ก็ไดรูจักส่ิงแวดลอมหรือธรรมชาติ

วิทยา  ในแงวิทยาศาสตรก็ไดการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร  แลวซึมทราบไปโดยธรรมชาติเปนตัวอยาง

ได  แลวยังอาจจะเกี่ยวกับศิลปะก็ไดโดยการที่วา  ใหเด็กวาดรูปตนไมเหลานั้น  หรือเกี่ยวกับการรองเพลง  

แตงเพลงใหสอดคลอง  หรือเกี่ยวกับภาษาไทย  เกี่ยวกับอะไรก็โยงไดทั้งนั้นสําหรับเด็กในครอบครัวของ

เกษตรกรก็ชวยไดมากเชนกัน แตคุณครูบางทานเคยพูดใหฟงวาลําบากใจ  เพราะเด็กเกิดในครอบครัว

เกษตรกรทํางานเกษตรเกงกวาเขาแน ๆ ครูยังไมคอยรูอะไร  นักเรียนเคยทําอยูมากแลว  ก็ยังไมคอยเห็น

ดวยนักเห็นใจคุณครูวาจะตองมานั่งทําอะไรที่ไมชํานาญ  ใหปลูกตนไม  ใหสอนเกษตร  ไมเคยเรียน  ไม

เคยทําเลย  จะมาทํา  ใหสอนคณิตศาสตรแลวใหมานั่งทําก็ยาก  แตพูดถึงวาถาสอนไดประโยชนแน ๆ  

เปนลักษณะเดียวกับเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร  ไดแก  เกษตรจังหวัด  เกษตรอําเภอ  เกษตรตําลบ  

ไปสงเสริมเกษตรกรซึ่งเขาทํามาเองดวยมือ  จริง ๆ  ในทางปฏิบัติ  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเอง  

บางครั้งก็ รูในแงสู เกษตรกรไมได  แตในบางแงเขาอาจจะนําความคิดใหม ๆ  มาใหเกษตรกรได

เชนเดียวกัน  ไดไปดูที่เขาฝกหัดเกษตรตําบล  เดี๋ยวนี้เกษตรตําบลทุกคนจะจบ  ปวช.  หรือ  ปวส.  

เกษตรกรคนชํานาญ ๆ ยังปลิดเอาสวนรอบ ๆ ชอที่ติดลําตนออกทําใหชอออกมากไดแลวเสียไป  เขาก็

บอกวาจะทํายังไงใหแกปญหานี้ได  นักวิชาการก็มาชวยคิด  ทดลองดูซิ  เอามาหนึ่งที่ใสแลวยืดชอก็

ทดลองไปชอสองชอดูทาทางจะไดผลดีคอืทําไปคิดไปก็ชวยกันไดทีนี้เจาหนาที่ฝายวิชาการมีความรูดีกวารู

วาควรใชฮอรโมนชนิดไหน ยาชนิดไหน เขาก็แนะนําได  รวมทั้งแงอื่น ๆ  เขาก็ชวยสงเสริมดวยจนเวลานี้

กลุมเกษตรกร  กลุมแมบานเกษตรกร กลุมยุวเกษตรกร  กาวหนาไปมาก 
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จากประสบการณที่ผานมาถาเปนโรงเรียนในระดับประถมปลายก็เริ่มสงเสริมไดแลว  เทาที่เคยนํามา

ทดลองดู  เขาสามารถทําแปลงปลูกพืชหมุนเวียน   ปลูกตนไม   ขยายพันธุพืช   ทําปุยหมัก  เก็บเมล็ด

พันธุ   ปราบศัตรูพืช   หรือเสียบยอดตนไมขยายพันธุเปนอาชีพไดทีเดียว   ถาเริ่มทําตั้งแตเด็ก ๆ  มีความ

ชํานาญก็สบายเรียกวาหากินไดเลย  โรงเรียนที่สอนนั้นสังเกตดูแตกอนในหมูบานที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู   

พวกชาวบานไมไดทําของพวกนี้  ไมไดปลูกผลไม   แตพอโรงเรียนเริ่มทํากิจกรรมพวกนี้   เมล็ดพันธุผักที่

เหลือจากโรงเรียนเขาก็แจกใหเด็กกลับบานไป  เดี๋ยวนี้ตามหมูบานเหลานี้มีผักรับประทานเองเกือบทุก

ครอบครัว  และทุกครัวเรือนก็มีไมผลปลูกเอาไว  วิชาเกษตรนี้  หากไดไปเห็นเองก็คงจะดีมาก  ทําใหเขาใจ

ย่ิงขึ้น  จะขอยกตัวอยางเปนอุทาหรณไวบาง เด็กคนนี้ชื่อ นายแวฮามะ  อายุประมาณ 25 ป จบ ปวช. 

เกษตร หางานทําไมได เทาที่ดูถาจําไมผิด ในตอนนั้นคนจบเกษตรมีสถิติตกงานมากกวาเพื่อน  แวฮามะ

จบมาหางานําไมได จะไปเปนลูกจางราชการตางๆ ก็สอบไมไดสักทีหาบริษทัรับลูกจางก็ไมไดอีก ทํายังไงดี 

นายคนนี้เปนสมาชิกยุวเกษตร แลวก็เรียนจบเกษตรมา ทํางานดานเกษตร เชน เสียบยอดเกง ก็ไปสง

ประกวด ปนี้ประกวดระดับจังหวัด ชนะที่ 1 แลวตอไปประกวดระดับภาค ระดับประเทศออกไป แตที่

สําคัญคือ อาจารยทางมหาวิทยาลัยเขาใหกําลังใจ บอกวาอยางทอถอยเพียงเพราะเปนคนจน เขาก็เลยมา

ทําเสียบยอดขาย จนเดี๋ยวนี้ไดเงินมาซื้อสวนเล็กๆ เปนของตัวเองก็คิดทําสวนตอไป แปลงจากคนจนไมมี

อะไรเลยมาเปนเจาของสวนและอาจจะเปนคหบดีในที่สุดเปนคนมีฐานะคนหนึ่งได  ไดไปเห็นเกษตรกร

หลายทานที่มีฐานะดี มีความขยันขันแข็งมาแลว นายคนนี้ก็กําลังเริ่มตน ก็ยังไมทราบวาจะไปไดดีแคไหน 

แตเมื่อเขาเริ่มตนดี แมวาเขาจะไมใชคนที่ปราดเปรื่องนัก การเรียนก็ปานกลาง ฐานะก็ไมดี แตวาตอไปนี้

เขาก็คงเริ่มตนดวยดีแลว นี่ก็เปนความกาวหนาของเยาวชนคนหนึ่ง...จะขอยกตัวอยางเรื่องการทํานมถั่ว

เหลือง ที่เคยทํามา ความจริงเคยยกมาหลายงานแลวและรูสึกจะเคยคุยในหองเรียนดวยวา เห็นไหม

ประสบความสําเร็จ อาศัยเชื่อวาตัวเองมีบุคลิกความเปนผูนํา ไปทึกทักเอาเอง ก็ประชุมเด็กแลวบอกวานี่

นะพวกเธอ ผอมแหงแรงนอยกันมากเลย เราตองแกปญหานี้จะจัดมาใหเสร็จ ใหรับประทานนมถั่วเหลือง 

ขอใหเห็นแกฉันเถอะ ใหรับประทานเขาไปไมตองทําอะไร แครับประทานก็พอแลว ตอนแรกบางคนถึงกับ

อาเจียน เพราะไมถูกปากอยางยิ่ง แตเด็กพวกนั้นก็ดี พยายามกล้ํากลืนรับประทานไป บางคนทานไปทาน

มากลับชอบรับประทานแลวติดใจเอากลับบาน ก็ภูมิใจ รูสึกจะมาคุยดวยวาเห็นไหมประสบความสําเร็จใน

โครงการแลว ...สวนขาพเจาไปเกี่ยวของกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้นที่หลังมาก เมื่อราว พ.ศ. 

2522 ไดทราบจากอาจารยของภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาฯ วาพวกเขาไปชวยเรื่อง

จัดหาอุปกรณการศึกษาใหกับโรงเรียน ตชด. ก็สนใจ เพราะตั้งแตเด็กๆ เวลาตามเสด็จ ไปที่ไหนก็ชอบไป

เลนกับ ตชด. อยูประจําแลว คุยเคยกันดี เขาทําอะไรก็อยากจะรวมดวย ก็ไปรวมกับคณะครุศาสตร  จุฬาฯ 

ชวยจัดหาทุน จัดหาอุปกรณตางๆ ซื้อของไปให อยางนี้เปนตน  ตอมาราวๆ พ.ศ. 2523  เกิดความคิดถึง

เรื่องอาหาร เพราะไปไดเห็นนักเรียนไมใชนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน นักเรียนธรรมดา

หลายแหงรูสึกวา อดๆ อยากๆ ก็ไปขอทุนมา ขอมูลนิธิเขามีโครงการชวยเหลือแตก็ดุจะไปไดบางไมไดบาง 

เขามีคนทําอยูบางแลว ทีนี้ลองนึกเลนๆ กับเพื่อนวา เราลองอยางนี้ดีไหม เราใหพวกนักเรียนทําการเกษตร 

แลวเอาพืชผลที่ไดมาประกอบอาหารกลางวันใหนักเรียน แทนที่เราจะใหเงินทําโครงการอาหารไปเลย แต

วาหลักใหญคือ จะชวยสงเสริมเกษตรดวย ในเวลานั้นก็คิดเริ่มกัน แลวจะไปทํากันที่ไหนละ โรงเรียนของ
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กระทรวงศึกษาธิการก็มีหลักสูตรแนนอน แต ตชด. นี่ยืดหยุนได ไมใชหนวยหลักที่ใหการศึกษา(แตเดี๋ยวนี้

ก็ใชหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงตามระเบียบอยางมากเปนระบบขึ้นมากแลว) ก็เลยไปติดตอกับ

ทางตํารวจตระเวนชายแดนวาเราลองทํากันไหม ก็มีพรรคพวกจากคณะครูศาสตร จุฬาฯ และจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชวยกันหาทุน รวมทั้งแคะกระปุกไปเองดวย ใครจะชวยก็ไปชวย เชนดาน

แรงงาน พาหนะ ตชด. ก็ชวยจัดการใหไปก็ไป ไปลองเริ่มทํากันดู ตอนแรกออกแบบสอบถามไปกอน 

อยากจะดูวาสภาพทั่วๆ ไปเปนอยางไร ก็เลือกได 3 แหง ที่มีสภาพดีกวาที่อื่น เพราะวาจะไดไปได ถาทําที่

แยๆ ก็จะลําบาก จึงเริ่มทดลองดูตอนแรกไมบอกใคร พอตอนหลังเห็นวาเปนวิธีที่ไปได ก็เริ่มบอกใหผูใหญ

ทราบ เลยถูกตอวานี้ทําไมตองปดบังกันดวย ก็เรียนทานเหลานั้นวา ทําอะไรออกไปนี่ก็ไมรูวาจะไดผล

อยางไร หากชิงเขียนโครงการวางแผนไป โดยที่ยังไมไดมีความรูอะไรเลย ก็เปนการหลอกผูใหญ ถาผูใหญ

รวมดวยก็จะเปนเชนคบเด็กสรางบานและเด็กก็เสียคนไปดวย เพราะกลายเปนคนทําอะไรแลวไมมี

หลักเกณฑม่ันคง ก็จะถูกวา แลวตอนนั้นก็ยังอายุนอย ตองมีเวลาที่จะอยูในโลกนี้อีกนาน หากอยูจน

กลายเปนคนที่ไมไดรับการเชื่อถือ มันก็แย เพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็เพื่อตัวเองดวย นี่เปนขอหนึ่ง ทาง

ผู ใหญหลายๆท านที่ ข าพ เจ า ไปบอกไปปรึกษา  ก็ ได ให ข า ราชการมาช วยปฏิบั ติ ง าน  เช น 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรก็มาชวย  ขาราชการจากสํานักพระราชวั ง  สวนผู แทนของฝาย

กระทรวงศึกษาธิการที่มารวมประชุมก็เห็นวาควรจะชวยมาก ทานไดไปปรึกษากับภรรยาของทานที่อยู

กรมวิเทศสหการ ทําใหไดทุนจากหนวยงานเอกชนของเยอรมนี ที่ไดใหทุนมาจนถึงบัดนี้ ชวยเหลือเรื่องทุน

ซึ่งเราก็ทํารายงานสงไปทางกรมวิเทศสหการก็ไดชวยดูแลตอ ตอนหลังทานที่รวมมือชวยเหลือไมไดชวยใน

นามของหนวยงานอยางเดียวเทานั้น หากแตชวยกันสวนตัวดวย หรือกรมสงเสริมการเกษตรนั้น ตอนแรก

เขาก็ไมไวใจซักไซไลเลียงมากมาย กลาวคือ ไมไดใหความรวมมืองายๆ ซักมาวาทํายังไง  ผลที่สุดเขาก็มา 

แลวมาเสนอวิธีการวางรูปแบบใหเปนระบบ ดีกวาที่ทํามาอยูกอน แลวยังมีอาจารยจากหลายๆ สถาบันมา

ชวยในงานสรุปประเมินผล งานสถิติ ซึ่งดูอยางคราวๆ แลวก็คงตอบไดวา จุดประสงคก็เพื่อจะหาแนวทาง

ที่จะชวยการพัฒนาชุมชนโดยใหโรงเรียนเปนสวนที่จะนําในการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูดาน

การเกษตร ซึ่งเราก็ไมไดใหความรูนี้เพียงดานเดียว ตอนแรกใหเกษตร ตอมาใหโภชนาการดวย ใหความรู

เรื่องปลูกอยางไรใหแมแตเรื่องการกําจัดศัตรูพืชมีขอดี ขอเสีย อันตรายอยางไร การใชปุย และกําหนด

หลักสูตรแยกไปตามสภาพแตละทองถิ่น… 

 

การสังเคราะห             

ไดแนวพระราชดําริในดานคุณลักษณะของผูเรียน ดานคุณลักษณะของครู ดานการจัด

กิจกรรมการเรยีนรู ดานหลักสูตร และดานการบริหารจัดการ 
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 พระราชดํารสั เนื่องในวโรกาสปดการสัมมนาครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน ณ หองประชุม กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กรุงเทพมหานครวนัศกุรที่ 
29  เมษายน 2531  

ขาพเจามีความรูสึกยินดี ที่ไดมาในพิธีปดการประชุมสัมมนาครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน ในครั้งนี้เหมือนกับทุกๆ ป ที่เคยจัดการประชุมสัมมนากันมา ก็ไดเห็นวา บรรดาครูใหญโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน มาประชุมพรอมกันในการสัมมนา ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

แลกเปลี่ยนวิธีการ เทคนิคในดานการสอน และจัดการกับส่ิงที่เกิดขึ้นในเขตหมูบาน อันเปนความ

รับผิดชอบ ไดมีโอกาสพูดกันถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการทํางาน ซึ่งถาไดปรึกษาหารือกัน คิด

คนหาวิธีแกไขก็จะดําเนินการไปได ปญหาอุปสรรคตางๆ ก็จะคอยๆ บรรเทาลงไปดังที่เปนอยู ถาคิดยอน

ไปก็จะเห็นวา กิจการงานตางๆ ที่ทํามาไดมีความเจริญกาวหนาดีขึ้นมาก ทั้งนี้ก็อาจกลาวไดวา 

ความสําเร็จสวนใหญก็อยูที่การปฏิบัติงานของทุกๆ ทานที่เปนครูใหญและผูใตบังคับบัญชาที่ทํางานกันมา 

ก็ทราบอยูเองแลว ในการทํางานนี้จะเห็นไดวา มีหลายๆ คณะบุคคล  ตั้งแตทานผูบังคับบัญชา ผูแทน

หนวยราชการตางๆ และหนวยที่เปนเอกชน ไดมาพรอมใจกันชวยใหงานนี้ สําเร็จลุลวงไป เทาที่ทํางาน

เฉพาะงานนี้ก็ 3 ปแลว ทําใหนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งอยูในเขตทุรกันดารหรือวามี

ปญหาอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนความจําเปนที่ทางตํารวจตระเวนชายแดน จะตองทําหนาที่เปนผูให

การศึกษาแกเยาวชนของประเทศ เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา นอกจากที่จะตองใหความรู ทํางานในดาน

การเรียนการสอนแลว หนาที่ของตํารวจก็ยังคงอยู คือหนาที่การดูแลรักษาความสงบของอาณาบริเวณนั้น 

และหนาที่อื่นๆ ของตํารวจก็ยังอยูยังตองปฏิบัติพรอมกันไปดวย จึงเปนส่ิงที่นาชมเชยมาก ที่ทานผู

บัญชาการฯ ไดกลาวมาเมื่อสักครูนี้ถึงโครงการที่คิดจะปฏิบัติตอไป คือเรื่องของการใหการศึกษาแก

นักเรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเพิ่มเติมขึ้น  และโครงการที่จะชวยฝกอาชีพนักเรียนนั้น ได

ปรึกษากับหัวหนาหนวยราชการหลายๆ ทาน ที่ไดอยู ณ ที่นี้ดวย ถึงแนวทางผลได ผลเสีย ของการที่จะทํา

ใหนักเรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไดรับการศึกษาเพิ่มขึ้น ขอที่อาจจะเปนอุปสรรคตางๆ ก็ได

พูดกันเรียบรอยแลว พอสรุปไดวาที่กลาววาเปนโครงการนั้น เปนการเขียนไวเพื่อเปนแนวทางเทานั้น แต

หลักคือ นักเรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทั้งหลาย นามีโอกาสมากขึ้นในการพัฒนาความรูให

มีมากขึ้น กลาวงายๆ คือในขณะนี้นักเรียนจบชั้นสูงสุด คือชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีนักเรียนบางสวน อาจจะ

มีความสามารถและสติปญญาที่จะไดรับความรูเพิ่มเติมยิ่งกวานี้ เราจะมาชวยกันวาจะทําอยางไรใหผูที่

สมควรไดรับการศึกษาเพิ่มขึ้นแตมีอุปสรรค มีขอขัดของบางประการ ที่เขาจะไมสามารถไดรับการศึกษา 

ใหคนเหลานี้ไดมีโอกาสในชีวิตเพิ่มเติมขึ้น ก็อาจจะเปนทั้งในลักษณะที่สงเขาโรงเรียน ไดมีโอกาสเรียน

เพิ่มเติมในโรงเรียนมัธยม และมีทางที่จะชวยเหลือใหเรียนได กับอีกอยางหนึ่ง คือทางโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน อาจจะตองไดสอนเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งในกรณีหลังนี้ก็ขึ้นอยูกับครูบาอาจารยทุกทานอีก ที่

จะตองเหนื่อยหรือตองลําบาก ตองปฏิบัติงานมากขึ้น ทั้งนี้ก็ดูแลวแตโอกาส ไมใชวาจะตองทําเดี๋ยวนี้ทุกๆ 

รายไป เพียงแตอยูในวิจารณญาณของทานวา นักเรียนผูใดสมควรจะไดรับความชวยเหลือ พิจารณาเปน

รายๆ ไป เหมือนอยางที่หลักของโครงการที่เราทํากันมาอยูเสมอ คือแตละโรงเรียนคิดเปนหนวยโรงเรียน 
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เราก็ถือวาไมเหมือนกัน เพราะวาแตละโรงเรียนตั้งขึ้นดวยเหตุผลตางกัน ตั้งอยูในภูมิประเทศที่ตางกัน 

ส่ิงแวดลอมที่ตางกัน ยอมเอามาเปรียบเทียบกันไมไดวาใครดีกวาใคร อันนี้ถาเราคิดยอยลงมาเปนตัว

นักเรียน เราก็ตองดูวาคนไหนเราควรจะพัฒนาชวยเหลือไปในทางใด สําหรับโครงการเกี่ยวกับเรื่องการ

ประกอบอาชีพก็เชนกัน ในปจจุบันก็มีอยูแลว และก็ไดขอความชวยเหลือจากทางดานกลุมอาชีวศึกษา

เพิ่มเติมขึ้นอีก เพื่อที่จะใหนักเรียนที่อยูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งตอไปจะเปนประชาชนใน

หมูบานที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู ไดมีความสามารถในการประกอบอาชีพ  สามารถเลี้ยงตนและพึ่งตนเองไดดี

ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็จะทําไดโดยลักษณะตางๆ กัน เชนเดียวกันในโอกาสนี้ขอใหครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน ผูปฏิบัติงานทุกๆ ทาน ผูที่อยูในที่นี้ จงประสบแตความสุข ความสวัสดีและมีกําลังกาย กําลังใจ 

ในการปฏิบัติหนาที่ทั่วหนากัน      

การสังเคราะห          

ไดแนวพระราชดําริในดานการบริหารจัดการ 

พระราชดํารัสเนื่องในวโรกาสทรงปดการประชุมสัมมนาผูประสานงานโครงการ
สงเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ อาคารชัยพัฒนา สวน
จิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันศุกรที่ 26  สิงหาคม 2531 

ทานอธิบดีและทุกๆ ทานที่เกี่ยวของในที่นี้ ขอใหถือวาการที่เชิญมาพบในวันนี้ เปนเรื่องที่สืบเนื่อง

จากการประชุมสัมมนาที่จังหวัดนครปฐม ที่ทานไดประชุมกันมาเปนเวลา 3 วันแลว ก็คงจะได

ปรึกษาหารือถึงแนวทางที่จะปฏิบัติงานกันในปตอไปโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนนั้น แตกอนในระยะแรกเริ่มขึ้นดวยความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องวิธีการที่จะพัฒนาบุคคล

ที่อยูในทองถิ่นทุรกันดาร เมื่อแรกเริ่มคือประมาณ พ.ศ. 2522 ถึง 2523  ประมาณนั้น ไดมีความสนใจใน

เรื่องนี้ แตวายังไมไดมีความรูในหลักการและวิธีการที่จะปฏิบัติมากนัก จึงหาโอกาสที่จะศึกษา โดยการขอ

อาศัยโรงเรียนในสังกัดตํารวจตระเวนชายแดนเปนแหลงที่ศึกษา เพราะวาเห็นวาโรงเรียนในสังกัดตํารวจ

ตระเวนชายแดนนั้น เปนโรงเรียนในเขตทองถิ่นที่หางไกลการคมนาคม และมีภาวะที่ยากลําบากตางๆ ใน

ตอนเริ่มตนก็มุงไปในแงที่วา ทําอยางไรเยาวชนที่อยูในวัยศึกษาเลาเรียนอยางนั้น จะมีสุขภาพพลานามัย

แข็งแรงสมบูรณ พรอมที่จะสรางเสริมสติปญญา เพื่อการศึกษาและพัฒนาตัวเองใหเปนประโยชนตอ

ภูมิลําเนาและสังคมสืบตอไป ในการจัดการก็ไดทดลองเริ่มดวยการใหการศึกษาและชวยเหลือในทางดาน

เกษตร วิธี การในตอนตนนั้นไดเลือกสรรเฉพาะครูที่สอนในโรงเรียนนํามา และขออาศัยวิทยากรจาก

หนวยงาน ตางๆ มาจัดการอบรมครู เผยแพรแนวความคิดตั้งแตความรูในเรื่องของการเพาะปลูก ตั้งแต

เรื่องดิน เรื่องพืช เรื่องน้ํา และแมแตเรื่องการปราบศัตรูพืช ซึ่งมีทั้งผลดีและผลกระทบขางเคียงที่อาจจะ

เปนอันตรายได ใหความรูเหลานี้แกครูและใหครูเปนผูถายทอดแกศิษยในโรงเรียนตอไป เปนการใหความรู

ทางออม และนอกจากความรูทางดานการเกษตรแลว ก็ยังลงไปถึงเปาคือความรูเกี่ยวกับเรื่องของ

โภชนาการ เพราะในบางทองที่ไมใชวาคนไมมีอาหารพอเพียงที่จะบริโภคเทานั้น บางครั้งส่ิงที่บริโภคแลว

จะมีประโยชนแกรางกายก็มีอยู แตความรูที่จะจัดการเอาผลประโยชนใหมากที่สุดจากสิ่งที่มีอยูนั้นก็ยัง
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นอย จึงจัดการอบรมในดานนี้ ซึ่งก็มีผลดําเนินกาวหนามา ครั้นถึงในชวงตอมาพักหนึ่ง ก็ไดขอความ

ชวยเหลือจากกรมการฝกหัดครู โดยมีหลักการวากรมการฝกหัดครู มีหนาที่และมีความชํานิชํานาญใน

เรื่องของการฝกหัดครู นั่นคือวิชาการที่วาดวยการถายทอดความรูจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่ง

การศึกษาอันนี้ไมใชวาเปนของที่จะทําการไปไดงายๆ โดยที่ไมมีหลักไมมีเกณฑ เพราะวาเปนเรื่องที่ตอง

อาศัยวิธีการเหมือนกันทางกรมฝกหัดครูก็ไดมาชวยเร่ือย ในการที่จะทําโครงการเหลานี้ใหเปนระบบเปน

แบบแผน มีระบบขึ้นมา รวมทั้งระบบการสอน ระบบการบริหาร ไปจนกระทั่งถึงระบบการประเมินผลหรือ

วัดผล ดังที่ทานอธิบดีกลาวมาสักครูนี้ เมื่อพูดถึงการฝกหัดครู ซึ่งเกี่ยวของอยูในเรื่องของการศึกษา ก็อด

เสียไมไดที่จะพูดถึงเรื่องของการสงเสริมคุณภาพ เพราะนอกจากเปาหมายในแนวคิด มีความเชื่อวาคนเรา

ถาไดรับการบํารุงอยางดีใหสมองไดเติบโตขึ้นอยางดีแลวนั้น จะมีความสามารถในการเรียนดีขึ้น 

เพราะฉะนั้นเราไดปูพื้นฐานเบื้องตนไวซึ่งจริงๆ แลวเราก็อาจจะพูดไดวา การที่เราเอานักเรียนในวัยเรียนนี้

มาเริ่มตนโครงการ ก็อาจจะชาไปนิด เพราะวาชวงที่สมองเจริญนั้น ก็อาจจะเปนชวงที่เล็กกวานั้น คือ

อาจจะเปนงานของอนามัยหรือวาเปนงานของศูนยเด็กเล็กซึ่งจะชวยในการเอาเด็กมารวมกัน และ

ใหบริการในดานการดูแลรักษาที่ถูกตอง เพื่อที่เปนการปูใหเปนเด็กนักเรียนที่มีคุณภาพ แตวาเราก็

พยายามทําใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได เพราะวาเราสอนที่โรงเรียนนั้นก็อาจจะไดผลไปถึงผูปกครอง หรือ

นักเรียนที่เรียนจบไปแลวไปมีครอบครัว ก็อาจจะเอาความรูเหลานั้นมาประยุกตใหเปนประโยชน ตอการ

ดูแลเลี้ยงดูบุตรของตนตอไปได จากประสบการณที่ทํามานั้น ก็มีปญหาอยูเรื่องหนึ่ง คือเรื่องที่วาเราจะ

พัฒนาคน จะใชวิธีการพัฒนา หรือวาเปนงานที่เปนการกุศลอยางหนึ่ง หรือการชวยเหลือของฝาย

ภาครัฐบาลเปนบริการของรัฐที่พึงมีตอประชาชน โดยที่ไมตองคิดวาใหประชาชนเปนผูรวมมืออยางไร แต

เวลานี้ก็พูดกันมากถึงการกระตุนใหมีการชวยตนเอง เพราะฉะนั้นวิธีการในการดําเนินโครงการไมวาจะ

เปนโครงการสงเสริมศูนยเด็กเล็ก หรือวาขึ้นมาจนถึงภาคโรงเรียนนั้น บางครั้งก็มีปรากฏในบางแหงที่วา 

คนที่จะสามารถเขามาในโรงเรียน หรือศูนยที่เราตั้งขึ้นไดนั้น ตองเปนคนที่มีความกระตือรือรนที่อยากจะ

พัฒนาบุตรหลานของตัวจริงๆ  เอาลูกมาฝากและก็มีคาธรรมเนียมที่จะมาจายให เปนการจายเพื่อ

ดําเนินการ  เพราะถือวาเปนการชวยเหลือตนเอง แตวามีหลายกรณีที่ผูมีฐานะปานกลางอยูแลว หรือวามี

การพัฒนาไปไดขั้นหนึ่งแลว จะเปนผูนําบุตรหลานมา และก็ยินดีรวมมือหรือจายคาใชจาย ในขณะที่

บุคคลซึ่งอยูในเปาหมายของเรา ทางผูปฏิบัติงานก็เห็นวาในเมื่อเขาไมชวยเหลือตัวเองก็ในเม่ือเขาไมจาย 

และเขาก็ไมออกมาติดตอกับเรา ทางผูปฏิบัติก็เห็นวาในเมื่อเขาไมชวยเหลือตนเองเราก็ไมควรไปยุงกับเขา 

และก็จะชวยแตคนที่เขาเห็นคุณความดีของเรา แตในบางครั้งก็ไมทัน เพราะวาถาเราทําแบบนี้เทากับเรามี

ความตั้งใจที่จะเจรจาสั่งสอนผูใหญหรือ ผูปกครองนักเรียนเพื่อวาคนรุนหนึ่งใหรูจักวา การชวยตัวเองนั้น

เปนอยางไร ถาไมชวยตัวเองแลวจะไมไดผล ไมไดรับความชวยเหลือ แตคนรุนนั้นจะพลอยถูกทําโทษไป

ดวย ก็เหมือนกับวาคนรุนหลังก็จะไมมีโอกาสที่จะไดพัฒนาตัวเอง เพราะวาอยางขวบสองขวบก็คงชวย

ตัวเองไมได หรือวาเดินมาขอความชวยเหลือไมไดเปนแนแท ก็เปนเพราะคนรุนนี้สวนหนึ่งก็ไมไดรับการ

พัฒนา เพราะฉะนั้นถาเรามีความพยายามที่จะแสวงหาพวกนี้มาเขาอยูในการดูแล เราอาจจะตองเสียมาก

หนอย แตก็คิดวานาจะเปนการคุมคาสําหรับขั้นตอนที่เราไดพัฒนางานของเรามาถึงชวงหนึ่งแลว คือนาจะ

นําพวกนั้นมาและก็เทากับใหโอกาสวา ถาไดรับการพัฒนาที่ดีแลว ตอไปอาจจะเปนบุคคลที่มีความรูความ
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เขาใจตอไป อีกเรื่องหนึ่งคือขณะนี้ก็กําลังคิดทดลองอีกโครงการหนึ่ง คือเรื่องของการศึกษาในดาน

การเกษตร ซึ่งอันนี้ก็ไดวางหลักสูตรเอาไวแลว อาจจะทดลองไดในชวงตอไป เปนเรื่องของฝายเกษตรดวย

และฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย คือหลักสูตรนี่ตั้งใจวา นักเรียนหลายคนอาจจะมีโอกาสศึกษาตอ

ในชั้นมัธยมศึกษา เพราะฉะนั้นเมื่อจบจากโรงเรียนของเราแลว ก็จะออกไปมีฐานะเปนพลเมืองหรือ

ประชาชนชาวบานที่อยูในเขตนั้น ดังนั้นในโรงเรียนก็เปนการเตรียมเพื่อติดตอประสานงานกับงานของกรม

สงเสริมการเกษตร คือการแนะนําเทคโนโลยีใหมๆ ตอเกษตรกรลักษณะของกลุมเกษตรกร และเกษตรกรที่

เสรีเปนแตละคน หรือวากลุมเกษตรกร เราก็อาจเตรียมในลักษณะนั้น ตั้งแตในโรงเรียนเพื่อใหความรูตางๆ 

ในหลักสูตรแทนการที่เราสอนครูเปนลักษณะทางออม อันนี้ก็จะลอง เทากับสอนตอนักเรียนทางตรง ซึ่งก็

ยังตองอาศัยครูตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งสวนมากก็จะมีความรูแตทางดานการประกอบอาชีพทองถิ่นอยู

บางกันแลวทุกคน อันนี้ก็จะเปนเรื่องที่คิดวาจะปฏิบัติกันตอไป ซึ่งปจจุบันนี้ก็มีเทคโนโลยีใหมๆ แตวาก็ไม

ยากนักที่จะทําใหเกษตรกรเปนไปอยางดีขึ้น เปนการทําเกษตรที่กาวหนา เปนลักษณะของคนมีความรูที่

จะทํา คนมีความรูในที่นี้ก็อาจจะไมจําเปนตองจบวิทยาลัยเกษตร หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตวา

เราจะใหความรูในชวงนี้บางเรื่องที่ควรทํา บางเรื่องที่ไมควรทํา ประกอบกับอาจจะถึงขั้นหนึ่ง ที่ไปถึงเรื่อง

ของการรวมตัวกันของเกษตรกร ซึ่งก็เปนแบบอยางมีแนวทาง เชนมีกติกาตางๆ เรื่องของการบริหาร

การเงินของกลุมเปนตน หรือวาเรื่องกติกาเชนในเวลานี้มีหลายแหงที่มีโครงการตางๆ ของรัฐบาลหรือ

โครงการพระดําริอยูแลว แตวาการดําเนินงานของโรงการเหลานี้ อาจจะเปนไปไดไมดีนัก เพราะวาคนที่อยู

ในกลุมในละแวกนั้นไมปฏิบัติตามกติกา เชน การซื้อขาย กลไกของราคา หรือวาการตกลงกันวาจะตองนํา

ผลผลิตมารวมกันอยางไร แลวก็พอถึงจริงตางคนตางก็แยกยายกันไปขายทําใหกลุมไมมีความแข็งแกรง 

ไมมีประสิทธิภาพที่จะตอรองในระดับสูงขึ้นไป อยางนี้เปนตน อันนี้ก็อาจจะเปนเรื่องที่เราจะใหแนวคิด

ตั้งแตอยูในโรงเรียน แตอันนี้ก็ยังไมไดทดลองกัน เพราะยังไมทราบวาจะเปนไปไดอยางไร ฉะนั้นใน

การประชุมครั้งนี้ ก็คงจะมีแนวทางเรื่องตางๆ ซึ่งนอกจากเกษตรกรหรือประกอบอาชีพอยางนี้แลว ก็

เคยไดขอความกรุณาในเรื ่องที ่วาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาจริงๆ  คือ เรื ่องการอาน การเขียน 

การศึกษา ใหนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีคุณภาพการศึกษา ไมใหแพหรือเสียเปรียบ

กับนักเรียนในโรงเรียนประเภทอื่นๆ ปจจุบันนี้ก็มีคนที่มีหัวดีมีความสามารถที่จะเรียนชั้นสูงๆ ขึ้นไป

ได ก็อาจจะแยกเฉพาะบุคคลที่มีศักยภาพเหลานี้ใหมีโอกาสไดศึกษาตอไป เพื่อเปนกําลังในการ

พัฒนาหรือเพื่อความกาวหนาสืบตอไป         

 การสังเคราะห        

     ไดแนวพระราชดําริในดานคุณลักษณะของผูเรียน 
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พระราชดํารัส ในพิธีเปดการประชุมนานาชาติทางอาหาร ประจําป 2531 ณ 

โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา วันจันทรที่ 24 ตุลาคม 2531  ความตอนหนึ่งวา  

 ...สําหรับเด็กในวัยเรียนซึ่งก็ยังมีปญหาโภชนาการ โรงเรียนควรจะหาทางดําเนินการที่จะ

แกปญหา ซึ่งไดมีการวางมาตรการกันวา วิธีการหนึ่งที่โรงเรียนจะมีบทบาทชวยในการแกปญหาก็คือการ

จัดโครงการอาหารกลางวัน โดยยึดหลักวา อยางนอยอาหาร 1 ม้ือ  ที่ทางโรงเรียนจัดใหควรจะเปนอาหาร

ที่ถูกหลักโภชนาการ แมคาจะขายอาหารอะไรก็ได การปฏิบัติเชนนี้ไมถูกตอง โครงการอาหารกลางวันอาจ

มีรูปแบบตางๆ กันไป ขึ้นอยูกับสภาพของโรงเรียน สภาพแวดลอมของโรงเรียน ลักษณะของชุมชน ในบาง

โรงเรียนอาจจะเนนการนํากิจกรรมในหลักสูตรเพื่อใหการปฏิบัตินั้นนํามาใชประโยชนได เชน อธิบายใหครู

ที่สอนเกษตรฯ ใหเนนการปลูกพืชผักที่สามารถนํามาใชประกอบอาหาร และทางโครงการนี้ ก็นําพืชผัก

ตางๆ นี้มาใชและขายให หรือบริการฟรีสําหรับนักเรียนที่ยากจนบางคน หากมีพื้นที่พอก็อาจจะแนะใหมี

การเลี้ยงสัตวรวมดวย ซึ่งหลายๆ โรงเรียนก็ประสบความสําเร็จในเรื่องนี้ กลาวคือนอกจากนักเรียนมี

อาหารกินแลว ภาวะโภชนาการของนักเรียนก็ดีขึ้นดวย นอกเหนือจากนี้ครู นับวาเปนกลจักรที่สําคัญ 

เพราะบางโรงเรียนอาหารที่ทําใหครูรับประทานตางจากอาหารที่ทําใหเด็กรับประทาน หากครูไดทําตนเปน

ตัวอยางที่ดี คือถาครูไมชอบกินผัก แตเราตองการสอนใหนักเรียนกินผัก เพราะฉะนั้นครูก็ตองกินผักให

นักเรียนดูวามันอรอยเพียงใด นอกจากนี้ในชวงที่จัดใหมีการรับประทานอาหารตอนกลางวันก็เปนโอกาส

อันหนึ่งที่นักเรียนควรไดรับการสอดแทรกความรูดานอาหารและโภชนาการดวย ในโรงเรียนที่มีบริเวณ

พอที่จะนํามาใชการเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตวได ขอใหคํานึงถึงการใชหลักการทางวิทยาศาสตรการอาหาร

มาชวยในการถนอมอาหาร หากมีอาหารที่ผลิตมากเกินความตองการ ใหมีกินตอไปโดยไมเกิดความ

สูญเสีย  การประชุมครั้งนี้ซึ้งเนนเรื่องการนําเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรการอาหารเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารคงจะเปนประโยชนตอการแกปญหาโภชนาการ ขอสําคัญคือ พยายามมองถึงความเปนไปไดและ

ความเหมาะสมในระดับทองถิ่นดวย ...ขาพเจามีประสบการณในเรื่องโครงการอาหารกลางวัน จากการจัด

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่ดําเนินการโดยตํารวจตระเวนชายแดน ความเปนมาของโครงการ คือ 

ขาพเจาไดไปเห็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในถิ่นทุรกันดารหลายแหงประสบภาวะทุโภชนาการ  จึงมี

ความรูสึกวาอยากจะชวยเหลือ ไดศึกษาสภาพปญหา พบวามีโครงการอาหารกลางวันหลายโครงการที่

ดําเนินการอยูแลวทั่วประเทศ แตก็ยังไมมีกําลังพอที่จะครอบคลุมถึงนักเรียนที่ประสบปญหาไดทั่วถึง ถา

ขาพเจาจะจัดโครงการขึ้นมาอีกคนหนึ่งตามกําลังความสามารถก็คงจะไมซ้ําซอนกับใคร การจะจัด

โครงการทุกหนทุกแหงคงจะเปนไปไมได ขาพเจาจึงเลือกเอาโรงเรียนในความดูแลของตํารวจตระเวน

ชายแดนเปนสถานที่ดําเนินการ มีเหตุผลคือ ประการแรกมีจํานวนโรงเรียนพอเหมาะคือประมาณ 200 

โรงเรียน กระจายอยูทั่วประเทศ ในดานการบริหารและประสานงานสามารถใชขายงานบริหารของตํารวจ

ตระเวนชายแดน ทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ประการที่สองโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจะตั้งอยูในที่

หางไกลทุรกันดาร หรือเปนพื้นที่อันตรายที่คณะธรรมดาไมสามารถเขาไปสอน ตองใชครูเปนตํารวจ มี

หนาที่อยางตํารวจ และทําหนาที่สอนนักเรียนดวย  ถึงแมจะมีหลายแหงไดทําโครงการอาหารกลางวันแลว 

แตรูปแบบอาจจะแตกตางกันไปโครงการนี้แทนที่จะหาเงินไปซื้ออาหารใหเด็กรับประทาน หรือประกอบ
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อาหารเลี้ยงเด็กซึ่งพอเงินหมดอาหารก็หมดไป แตเปนโครงการแบบครบวงจร  คือเริ่มตั้งแตไปสงเสริม

สอนใหมีความรูทางดานเกษตร เชนเมล็ดพันธุ การใชปุย การยาฆาแมลง การปลูกพืชผลตางๆ ตลอดจน

การเลี้ยงสัตว โครงการจะชวยเหลือในการหารอุปกรณให แตครูและนักเรียนจะทําการเกษตรเอง ในตอน

แรกเมื่อไดผลิตผลแลว นํามาประกอบอาหารกลางวันใหเด็กรับประทานพรอมกันนั้นก็ใหความรูทางดาน

โภชนาการคุณคาของอาหาร การรูจักรับประทานอาหารเพื่อประโยชนของรางกาย เพื่อสุขภาพอนามัย 

สําหรับผลิตผลที่มีมากก็ใหความรูทางดานวิทยาศาสตรการอาหาร อบรมใหนําพืชเหลานั้นมาถนอมรักษา 

เก็บไวใชในเวลาขาดแคลน หรือนอกฤดูกาล ผลิตผลที่ไดบางครั้งนักเรียนก็นํากลับไปบานใหพอแมดวย 

เปนการหาอาหารใหพอแม ผูปกครองนักเรียน ซึ่งเปนการผูกสัมพันธไมตรีระหวางชาวบานกับโรงเรียน

และครูตํารวจตระเวนชายแดน...ความสําเร็จของโครงการที่ขาพเจาทําอยูนี้ อยูที่การรวมมือกันปฏิบัติงาน

ของทุกฝายตั้งแตครู ซึ่งใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุด พอแม เจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดน หนวย

ราชการที่ไดรวมกันแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางทําโครงการ ทําใหโครงการดําเนินไปดวยดี... 

การสังเคราะห                

ไดแนวพระราชดําริในดานกิจกรรมการเรียนรู ดานคุณลักษณะของครู ดานคุณลักษณะของ

ผูเรียน และดานการบริหารจัดการ 

พระราชดํารัสในโอกาสปดการประชุมสัมมนาครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน ณ โรงเรียนนายรอยตํารวจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันเสารที่ 29 
เมษายน 2532    

...เทาทีทราบ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไดดําเนินการเรียนการสอนมานับถึงปจจุบันก็เปน

เวลารวม 30 ป และไดกอประโยชนใหความรูแกนักเรียนเปนจํานวนมาก ทางกองกํากับการตํารวจตระเวน

ชายแดนไดรับการสนับสนุนความรวมมือจากบุคคลตางๆ เปนจํานวนมาก ในการจัดตั้งโรงเรียนในเขต

ทุรกันดารที่โดยปกติแลวนักเรียนอาจจะมีโอกาสนอยในการที่จะไดรับการศึกษา ตํารวจตระเวนชายแดน

ซึ่งมีหนาที่การรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง ไดสละเวลาในการอบรมสั่งสอนใหมีความรูแก

เยาวชนดวย สําหรับโครงการที่ไดเขามารวมกับกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนนั้น นับจนถึงปจจุบันนี้ก็มีระยะเวลาเกือบครบ 10 ปแลว ในตอนตนแนวความคิดก็มีอยู

แตวาจะทําอยางไร จะหารูปแบบในการชวยเหลือใหนักเรียนในเขตทุรกันดารมีโอกาสที่จะไดรับอาหาร

บํารุงรางกาย ไดรับโภชนาการที่ดี โดยที่ไดความรูในดานการผลิตอาหารเหลานี้ไปดวยในตัว ก็ไดรวมมือ

กับบุคคลตางๆ ที่ที่เปนเอกชนและทั้งที่เปนหนวยราชการ ดําเนินการมาดังที่ไดทราบกันแลวจนถึงปจจุบัน 

จากรายงานที่ไดรับอยูสมํ่าเสมอ จะมองเห็นเปนตัวเลขวา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่มีอยู ซึ่ง

จํานวนก็ไมนอยนัก เพราะวามีการตั้งใหมและมีการโอนไปใหกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนหนวยปกติที่

รับผิดชอบในเรื่องนี้ แตเดิมนั้นมีความสามารถในการที่จะประกอบเลี้ยงก็มีนอย ถึงจะใหทุนไปบาง แตวา

ทุนไมใชส่ิงสําคัญส่ิงเดียวในการปฏิบัติโครงการใหไดผล เราทํางานกันอยางคอยเปนคอยไป คอยๆ เพิ่มที

ละนอยตามกําลัง ทางการตํารวจตระเวนชายแดนก็ไดประชุมครูใหญและครูบาอาจารยที่เกี่ยวของทุกๆ 
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ทาน ใหไดแสดงความคิดเห็นแลวชวยกันดําเนินโครงการตั้งแตโรงเรียนไมไดมีการประกอบเลี้ยงเลย 

จนกระทั่งเดี๋ยวนี้โรงเรียนสวนใหญก็เรียกวา สามารถประกอยเลี้ยงไดครบทั้งสัปดาห คือสัปดาหที่มี

การศึกษา สวนโรงเรียนที่ไมไดประกอบเล้ียงเปนอาหารทั้งมื้อก็สามารถเลี้ยงอาหารเสริมและของวางได

ตามสมควร และไดรับความรวมมือจากประชาชน ซึ่งเปนผูปกครองของนักเรียนมาชวยในการประกอบ

อาหาร ทั้งนักเรียนและผูปกครองก็ไดความรูในทางโภชนาการไป และอาหารที่ประกอบเลี้ยงนั้นก็มีเหลือ

พอที่จะนํากลับไปเล้ียงที่บานได ก็นับวาทุกๆ ทานไดปฏิบัติงานกันอยางเขมแข็ง ทําใหเกิดประโยชนอยาง

มากมาย ตอมาก็ไดมีโครงการที่จะสงเสริมคุณภาพการศึกษา คือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใน

เบื้องตนนั้น ผูทีปฏิบัติงานก็ลวนเปนตํารวจ ซึ่งมีหนาที่ เปนภารกิจหลักอยูมากมาย ทานเหลานี้ก็ได

พยายามที่จะศึกษาวิธีการในการศึกษา และไดมีคนอื่นๆ เชนบุคลากรจากกระทรวงศึกษาธิการ 

อาสาสมัครที่มาชวยเหลือ จนกระทั่งมีแบบวิธีที่จะสอนใหนักเรียนไดรับความรู ความเขาใจอยางเต็มที่ 

เทาที่ไดเขากลุมและเปรียบเทียบกับโรงเรียนของการประถมศึกษา ก็ปรากฏวา โรงเรียนในสังกัดตํารวจ

ตระเวนชายแดนนั้น มีการศึกษาอยูในอันดับที่ไมดอยกวาโรงเรียนอื่นๆ เลย นับวาเปนเครื่องบงชี้วา

โรงเรียนมีมาตรฐานสูงขึ้น เมื่อดูแลวก็เกิดความคิดวา โครงการอาหารกลางวันที่เราเริ่มตนกอนนั้น แตกอน

ก็พยายามมุงในดานที่จะใหมีผลผลิตอยางมาก และนักเรียนที่เรียนอยูนั้น ก็ไดชวยกันสละเวลาวันหนึ่งใน

การที่จะประกอบกิจกรรมทางการเกษตรตั้งแตเริ่มตน เมื่อโรงเรียนไหนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอาจจะมีความ

ตองการของผูปกครองที่จะเนนหนักในหลักการศึกษามากขึ้น เราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือทําให

แนวโนมไปในดานของโครงการใหม คือโครงการเกษตรประถมศึกษา ซึ่งมีหลักสูตรที่รางเพื่อใหความรู

ในทางลึกมากกวาปริมาณ ซึ่งนักเรียนก็ไดรับความรูทางทฤษฎี ที่สอดคลองกับหลักสูตรปจจุบันของ

กระทรวงศึกษาธิการในชั้นประถมศึกษา และหลักสูตรที่นักเรียนอาจจะไดศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษา

ตอไป อันนี้ก็เปนเรื่องที่นาพิจารณา  สําหรับโครงการที่พยายามเพิ่มโอกาสใหนักเรียนใหนักเรียนของ

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไดเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษานั้น อันนี้ก็อาจจะเห็นวามีนักเรียนที่เขามาใน

โครงการนอยเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนทั้งหมด แตก็มีอีกที่วาพยายามทําตามกําลังความสามารถที่มีอยู

ขณะนี้คือมองเห็นวานักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ไดรับการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเปน

อยางดีไมนอยหนากวาใคร ก็มีความสามารถมีความรูพอที่จะตอในชั้นมัธยมศึกษาเหมือนคนอื่น แตวาก็มี

หลายคนที่ฐานะเศรษฐกิจทางบานหรือวามีความจําเปนหลายอยางที่ไมสามารถจะเรียนตอได ก็ขอให

ครูใหญไปชวยกันคัดเลือกนักเรียนเหลานี้มา  และขอความรวมมือจากทางกระทรวงศึกษาธิการใหรับ

นักเรียนเหลานี้เพิ่มเขาไปจากโควตาที่เคยรับอยูประจํา นักเรียนเหลานี้พยายามเลือกที่ไมมีทุนอื่นที่จะ

ศึกษาตอไดจริงๆ เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีนักเรียนบางคนที่เขาเรียนชากวากําหนดเปดการศึกษา เพราะวา

ครูบาอาจารยตองการใหแนใจวาเปนนักเรียนที่ไมมีโอกาสไดเรียนจริงๆ ทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะหก็ได

ใหความอนุเคราะหกวดวิชาใหเปนพิเศษและดูแลเอาใจใสเปนอยางดีเปนที่นาชื่นชมอยางมากและ

นักเรียนเองก็มีความวิริยะอุสาหะที่จะศึกษาใหทันเพื่อน และมีโอกาสในชีวิตเทาเทียมกับคนอื่นสืบตอไป 

สําหรับนักเรียนบางคนนั้นที่ไมมีโอกาสเรียนตอ หรือวาซึ่งก็ไมไดจําเปนวาทุกคนจะมีลักษณะการ

ดําเนินงานชีวิตเหมือนกันไปหมด นักเรียนที่ไมไดเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษา จะเปนดวยเหตุใดก็ตาม ทาง

กรมอาชีวศึกษาก็ชวยมาตั้งหลักสูตร และอบรมนักเรียนใหมีความรู ในทางดานวิชาชีพก็ทําควบคูกันไป ก็
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เปนโครงการตางๆ ที่มีเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็มีขอคิดอยูวา อยางขอสังเกตอีกวาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

นั้น แตเดิมเมื่อตั้ง 30 กวาปมาแลว ก็มีอุดมการณที่จะใหการศึกษาในเขตทุรกันดาร ที่จะใหประชาชนดอย

โอกาสไดรับการศึกษา และเมื่อตั้งมาไดชวงหนึ่งแลวโรงเรียนก็มีความเจริญกาวหนาเปนอยางดี  โรงเรียน

ไหนที่มีความเจริญอยางยิ่งแลว ก็นาที่จะโอนใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตอไป สวนโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนนั้นก็ยังพอมีโอกาสที่จะขยายไปในบางเขตที่ยังมีอยู แมในปจจุบันนี้ ซึ่งเปนเขตที่

ทุรกันดารและเขาไปไดยาก นักเรียนจะมีความขาดแคลนทั้งอาหาร ของจําเปนใน ความเปนอยูอุปกรณ

เรื่องการศึกษา และขาดผูที่จะมาใหการศึกษา เทาที่ไดไปเห็นมาก็มีอยูมากหลายแหง ซึ่งคงตองอาศัยครู

ของตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีความสามารถพิเศษหลายๆ อยาง มีอุดมการณที่ปฏิบัติกันมานานในการ

ที่จะขยายการศึกษา และก็เพื่อพัฒนาบานเมืองใหเจริญตอไป โครงการตางๆ ที่กลาวมา นอกจากทาง

ตํารวจตระเวนชายแดนแลว ก็ยังมีหนวยงานตางๆ ที่ชวยเหลือกันมานาน โดยที่ทําอยางผูรวมงาน อยาง

เปนเพื่อน เปนมิตรสหายกันกับฝายตํารวจตระเวนชายแดน และก็มีความเขาใจอันดีตอกันมานานนับวัน 

เมื่อสังเกตดูหัวหนาหนวยราชการที่อยูในที่นี้ก็เห็นวามีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกทีทุกที มีหนวยราชการตางๆ มา

อีก ก็มีทั้งหนาเดิมและหนาใหม ก็ขอใหทุกคนประสบความสําเร็จทั้งในหนาที่การงาน ที่จะปฏิบัติเปน

สวนตัวและจะปฏิบัติรวมกันและก็มีความเจริญกาวหนาในสวนตัวดวยทุกทาน 

การสังเคราะห            

ไดแนวพระราชดําริในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานคุณลักษณะของครู ดานการ

บริหารจัดการ และดานหลักสูตร 

พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสทรงเปนประธานปดการประชุมสัมมนาครูใหญโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดาวันศุกรที่ 27 เมษายน 2533  

การตั้งโรงเรียนของตํารวจตระเวนชายแดนไดมีมากวา 30 ปแลว แตที่ไดมารวมงานกิจกรรม

โรงเรียนนี้เปนเวลา 10  ปพอดี คือเมื่อมีการเขียนโครงการออกมาเปนลายลักษณอักษรนั้น เปนป 2523 ใน

ครั้งนั้นเราใหโรงเรียนทําการเพาะปลูก ทําการเกษตร และนําผลผลิตของการเกษตรมาใชในเรื่อง

โภชนาการ และดานสุขภาพอนามัย เมื่อกอนที่จะมีการเริ่มโครงการนั้น บุคคลในความดูแลของเราคือพวก

นักเรียน มีภาวะที่เรียกวาอยูในภาวะโภชนาการบกพรอง มีจํานวนมากกวาในปจจุบันนี้ ซึ่งเวลาผานไป 10  

ป โดยสวนรวมแลว ก็นับวาทุกๆ ทานที่ปฏิบัติหนาที่กันมา ไดประสบความสําเร็จมาก ถาจะอางเปนตัวเลข

ก็อาจจะไมถนัดนัก เพราะวาในชวงนั้นนักเรียนก็เปล่ียนแปลงไป และในชวงแรกที่ปฏิบัติงาน งานเก็บ

ขอมูลที่เปนตัวเลขก็ยังไมไดทําอยางเปนหลักวิชาการมากเทาในปจจุบันนี้ ถือวาเปนการทํางานในลักษณะ

ของ ทําไปพลางปรับปรุงไปพลาง ไมไดเปนการทํางานประเภทเขียนโครงการที่มีการคาดการณลวงหนาวา

จะตองมีแนวปฏิบัติอยางไร เทากับหรือพูดงายๆวาเปนลักษณะทํางานอยางคลําผิดคลําถูก ซึ่งก็ไมไดเปน

ของเสียหายนัก ถือวาเปนการทํางานลักษณะหนึ่ง แตเมื่อลองคุยกันดู เขาก็บอกวาแตกอนนี้อาจจะมีสัก 

40 – 50  เปอรเซ็นต และมาในปจจุบันนี้อาจจะเหลือประมาณ 10  เปอรเซ็นตเศษๆ นับวามีความกาวหนา

ในดานนี้อยางเห็นไดชัด เมื่อทํางานดานการเกษตร ซึ่งมีเปาหมายไมเพียงแตจะใหนักเรียนมีสุขภาพ
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อนามัยที่ดีขึ้นเทานั้นเรายังมีความมุงหวังที่จะถายทอดความรูวิชาการเกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งครูตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่ประจําอยูนั้น ถือวาเปนผูที่มีความรูความสามารถอยางดีมาก และก็ไดมีการฝกฝน 

ฝกอบรมเพิ่มเติมจากเจาหนาที่อีกหลายๆ อยาง เชน ทางดานการเกษตร ทางดานโภชนาการ และ

สาธารณสุข เปนตน ทําใหมีประสบการณและมีความชํานิชํานาญ ที่จะสงเสริมชวยเหลือมากขึ้น ตองถือ

วาเราทํางานนั้น ถึงจะมีความชํานาญ ความรูความสามารถแลว แตถาไดแนวคิดหรือวิชาการของผูอื่นเขา

มาเสริม ก็จะทําใหเราปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนอันวาโครงการแรกที่ทานเลขาธิการ

พระราชวังไดกลาวถึงนั้น เราไดทํามาเปนเวลา 10  ปพอดี สวนโครงการตอไปที่เราเรียกวา โครงการ

สงเสริมคุณภาพการศึกษานั้น เปนดวยดําริริเริ่ม ในสวนหนึ่งของกรมการฝกหัดครู ที่เขามารวมในตอนแรก

นั้นเนื่องจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนี่แหละ เพราะกรมการฝกหัดครูมีหนวยงานอยูในเขต

ตางๆ ของประเทศที่มีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอยู ก็ปวารณาตนมาชวยเหลือดูแลทางดานเกษตร

และโภชนาการ ตอมาเห็นวากรมการฝกหัดครูนั้นมีความชํานาญที่จะสามารถชวยเหลือพัฒนาบุคคลที่เรา

ตองการจะพัฒนาไดมีขีดความสามารถมากไปกวาที่เราขอรองใหชวยอยู จึงมาเนนในเรื่องของการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา เพื่อใหการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้นเปนไปดวยดี เนื่องดวย

อัตรากําลังของตํารวจตระเวนชายแดนที่อยูในแตละโรงเรียนบางโรงเรียนนั้นมีจํานวนนอย ก็ไดอาศัย

อาจารยจากกรมการฝกหัดครู ใหแนวคิดตางๆ ในการทํางาน อาจจะเรียกไดวามีเทคนิค วิธีการ หรือ

เทคโนโลยีสมัยใหม ที่คนในวงการศึกษาเขาคนมาใหมๆ เราเปนผูปฏิบัติ ซึ่งบางครั้งการวิจัยนั้น 

หนวยงานที่รับผิดชอบตรงในเรื่องของการศึกษาเขาก็ทําไปกาวหนา และฝายเราที่เปนฝายปฏิบัติ ก็ได

ความคิดใหมๆ ขึ้นมา และยังไดสงนักศึกษามาเปนกําลังชวยอีกดวย ถือวาการปฏิบัติงานไดผลเปนอยาง

ดี จากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดน และความชวยเหลือของหนวยงานตางๆ เปน

ผลใหโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเมื่อเขากลุมโรงเรียน สังกัดการประถมศึกษาแหงชาติแลวไมไดดอย

ไปกวาโรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษาแหงชาติ จึงถือวาเปนโรงเรียนที่อยูในมาตรฐาน ถึงแมวาโรงเรียน

จะตั้งอยูในเขตที่เรียกวาทุรกันดาร หรือมีปญหาหลายๆ อยางจนจําเปนจะตองใชตํารวจมาเปนครู ก็ทําได

ไมเลวไมแพหนวยงานอื่นๆ ที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง แตเมื่อกาลผานมา 10 ป ความเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศมีมากขึ้น อยางที่เราเห็นไดชัดๆ ที่เห็นเปนตัวเลข อาจจะดูงายๆ เชน เรื่องเศรษฐกิจการขยายตัว

ทางดานเศรษฐกิจ การเจริญขึ้นของธุรกิจเปนตน ถึงแมวาแหลงปฏิบัติงานของเราจะอยูไกล แตหลีกเลี่ยง

ไมไดที่จะไดรับผลกระทบ ซึ่งไมใชเปนผลกระทบที่ไมดีเสมอไป เปนผลกระทบทั้งดีและไมดี จึงเปนเหตุให

คิดวา จะมีอะไรทําเพิ่มเติมในสวนของเราได กับบุคคลในความอารักขาดูแลของเรา คือดานของความรู

ความสามารถ การศึกษา เมื่อบานเมืองเจริญ กาวหนามากขึ้นก็เปนโอกาสใหบุคคลตางๆ ไดสามารถ

พัฒนาตัวเอง และสรางฐานะใหดียิ่งขึ้น บานเมืองเหตุการณเปดโอกาสใหมีความกาวหนา แตเราก็ตอง

กลับมายอนคิดดูวา บุคคลในความอารักขาของเรานั้น สามารถที่จะพัฒนากาวหนาไปตามโอกาสที่เปดให

หรือเปลา ยกตัวอยางเชน ตอนนี้มีการขยายทางดานการงานขึ้นหลายๆ อยาง หลายๆ อาชีพ คนของเรา

พรอมหรือยังที่จะสรางฐานะที่ม่ันคงมั่งคั่งขึ้น จากโอกาสหรือตําแหนงงานที่เปดขึ้น หรือวาจะกลายเปน

บุคคลที่ไดรับผลกระทบในทางเสีย คือเสียโอกาสตางๆ ซ่ึงมีอยู เคยอยูอยางสงบในหมูบานของตัวเอง 

ทํางานไปกอกๆ แกร็กๆ ที่ดินตางๆ อาจหลุดมือไปหรือวาอาจจะมีคนที่เขาอยูในระบบใหมกวาเขามาให
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อิทธิพลบางประการ คนของเราพรอมหรือยัง อาจจะตองมีขอคิดในเรื่องนี้ ก็ยังคิดไมสูจะชัดเจนนัก คง

จะตองชวยกันคิดในเรื่องเหลานี้ตอไป แตเทาที่พยายามทํามานี้ก็เปนสาเหตุใหอยากจะลองตั้งโครงการอีก 

๒ โครงการหลัง ไดแกการพยายามที่จะใหนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนของเราไดเรียนตอใน

ระดับที่สูงขึ้นกวาระดับประถมศึกษา ซึ่งเราคิดกันมาแตกอนวาเปนระดับที่พอสมควรและเบ็ดเสร็จในตัว 

ในเมื่อสังคมเปล่ียนไปแคนี้จะพอหรือไม อันนี้ก็เปนเรื่องที่ควรจะคิด อยางนอยสวนหนึ่งที่พอทําไดใน

ทรัพยากรที่มีอยู หมายความวาเทาที่จะพอมีเงินมีทองมีทุนอยู ก็จะชวยใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ตาม

กําลังความสามารถ สวนนักเรียนอีกสวนหนึ่งนั้น เราที่ทํางานอยูก็คงจะรูจักเด็กและเห็นไดชัดๆ วาบุคคล

หรือเด็กเหลานี้ จะเปนดวยสติปญญาและการเตรียมพรอมตั้งแตเล็กมาก็ตาม ฐานะทางเศรษฐกิจหรือวา

ฐานะทางการเมืองและสังคมไมเปดโอกาสแนๆ ใหเขาไดไปศึกษาตอในระดับมัธยมหรืออยางนอยในชวงนี้

ไมทันการ ก็อยากจะใหอะไรกับเขา เปนสวนเพิ่มเติมขึ้นมา แมอาจจะเล็กนอย แตก็ดีที่สุดเทาที่จะทําได 

คือเรื่องของการฝกฝนใหกระทําอาชีพได เปนเรื่องปจจุบันทันดวน ไมใชวาเปนเรื่องของเหตุการณเฉพาะ

หนา ไมใชเปนเรื่องของการคิดไปในอนาคต จึงทําใหนึกถึงวา อยากจะไดโครงการฝกอาชีพตางๆ ให

นักเรียนหรือศิษยเกาของโรงเรียน ต.ช.ด. เลือกใหทําอะไรที่จะมีตลาด จะขายได ทําไดหรือวามีคนจางให

ทําเพื่อที่จะเอาวิชานั้นมาหาเลี้ยงชีพตอไป นี่ก็เปนเรื่องของโครงการตางๆ ที่คิด ตอไปในอนาคตอาจจะมี

อะไรที่สําคัญยิ่งขึ้นก็ได เชนที่เราคิดถึงในเรื่องวา ใหนักเรียนในบางโรงเรียน 2 – 3  โรงเรียน ใหมีการดูแล

สมบัติของสวนรวม เชน เรื่องของสิ่งแวดลอมเปนตน ก็คงจะเปนอยูในขั้นของการทดลองวิธีการ นี่จะ

ยกตัวอยางวา ยิ่งทํางานไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาอะไรขึ้นไปไดอีก ไมใชวาจะมี 3 – 4  

โครงการ อาจจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ที่อยากจะใหลองชวยกันอีกอยางหนึ่งคือ ในขณะนี้เรื่องของระบบขอมูล 

เปนเรื่องที่คอนขางจะมีความสําคัญและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไดมากขึ้น เวลานี้มีขอมูล

อะไรตางๆ เพิ่มมากขึ้น เชนตัวเลขของภาวะโภชนาการในโรงเรียน ต.ช.ด. ทั้งหมดเราก็สามารถเก็บมาได

แลวใสในความจําของเครื่องคอมพิวเตอรไว อาจจะมีตัวเลขแงตางๆ อีกหลายแหง เชน สภาพทั่วไปของ

พื้นที่ที่ตั้งโรงเรียน ใสแผนที่เขาไปรวมดวย ทําไดหลายอยาง มีขอหนึ่งที่นาจะติดตามคือนักเรียนที่จบไป

จากเราแลวนั้น นาจะติดตามตอไปวาเขาไดไปทําอะไรบาง ในแงที่วาเปนศิษยเกาของเรา ถามีปญหาอะไร

เดือดรอน เราก็อาจจะชวยเหลือได หรือเขาไปทําอะไร สวนใหญเรียนตอแลวไปปฏิบัติหนาที่อะไร ปฏิบัติ

อาชีพอะไร กระทําตัวอยางไร ก็เปนเรื่องที่นารู เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาวิธีการทํางานของเราตอไป 

อีกอยางหนึ่งที่รูสึกคือ นับวันในอนาคตงานตางๆ ที่ทําจะเขาไปเกี่ยวของกับหนวยราชการ และบุคคลตางๆ 

อีกมาก แตกอนนี้พบกันเปนตัวบุคคล คือตํารวจตระเวนชายแดนและคนที่มาชวยก็มีจํานวนไมเทาไร อยู

ดวยกันคุยกัน และมีความสัมพันธสวนตัวกันเปนประจํา แตปจจุบันนี้ หนาที่การงานของทุกคนก็ไมไดอยู

กับที่ มีการโยกยายเปลี่ยนแปลงไป และหนวยงานที่เพิ่มขึ้นก็มีอีก อยาลืมวาเรื่องของการพบปะหารือกัน 

หรือฟงเสียงกัน ทําอะไรพูดใหรูกันนั้น อาจจะเปนเรื่องที่มีความสําคัญและตองระวังวาอาจจะไมสนิทกัน

เทาที่ควร คงจะตองคํานึงถึงเรื่องนี้ดวย อยางไรก็ตามงานในโรงเรียนตางๆ นั้น มีพื้นที่ มีภาวะที่ตางกัน ขอ

นี้เคยกลาวไวเมื่อเกือบ 10  ปที่แลว มาตอนนี้ดีขึ้น แตคิดวาก็คงมีขอนี้ เพราะเปนเรื่องที่แกไขไมได ตาง

ภาค ตางถิ่น หรือตางลักษณะ จะใหเหมือนกันไมได ที่ย้ําอยูเสมอวาการประเมินผลความสําเร็จนั้นไมเคย

คิดถึงในเรื่องที่เอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่น แลวเอามาหดหูใจวาเราสูเขาไมได เพราะอยางโนนเพราะ
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อยางนี้ ใหเอามาเปรียบเทียบกับตัวเอง ทุกคนรูแกใจตัววาตัวทํางานแคไหน ทํางานมากแลว แตสภาพ

ไมอํานวยหลายๆ อยาง ผลอาจจะไมดีเทาเขา ก็อยาหมดกําลังใจและนอยใจ ความสําเร็จที่มีอยูนี้ ก็

เนื่องจากทุกคนมีความตั้งใจที่ดี ... 

การสังเคราะห 

         ไดแนวพระราชดําริในดานการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ดานการบริหารจัดการ   

พระราชดํารัสพระราชทานเนื่องในโอกาสประชุมสัมมนาครูโรงเรียน สปอ. จังหวัด
นครนายก ณ หองยุทธการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายกวันพุธที่ 23  
พฤษภาคม 2533 

 ...ดังที่สไลดซึ่งทางทานหัวหนาสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองนครนายก ไดจัดฉายเมื่อ

สักครูนี้ ก็ไดเลาถึงจุดมุงหมายหรือสาเหตุที่อยากจะเขารวมงานกับทุกทาน จะขยายความอีกสักครั้งหนึ่ง  

เมื่อไดมาสอนอยูที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ซึ่งยายมาอยูที่จังหวัดนครนายก ที่จริงไดทํางานอยู

ในโรงเรียนนายรอย จปร. มานานแลว ตั้งแตอยูในที่ตั้งเกา เมื่อมาอยูในนครนายกก็เปนธรรมดาที่จะตอง

อยากรูอยากเห็นวารอบๆ ขางของสถานที่ทํางานนั้นมีใครบาง ทํางานอะไรกันบาง ก็พยายามหาโอกาสไป

ดูเพื่อเปนการศึกษา หรืออยางที่ปจจุบันนี้เขาเรียกวาทัศนศึกษา ดูวาใครเขาทําอะไรกันบาง สวนหนึ่ง

ไดมาเห็นและก็ประทับใจในการทํางานของบุคลากรตางๆ ของจังหวัดนครนายก สําหรับครูบาอาจารยนั้น

ก็ถือวา เราก็คนอาชีพเดียวกัน ถึงจะเปนครูทหารหรือครูพลเรือน จะเปนครูระดับเด็กเล็ก เด็กใหญ ก็ชื่อวา

เปนครูเหมือนกัน จึงอยากจะทราบเพื่อที่จะไดเรียนรูวาครูที่นี่ทําอะไรกันบาง มีอะไร มีงานอยางไร ไดมา

เห็นวางานสวนหนึ่งนอกจากการสอนหนังสือของครูในระดับประถมศึกษาแลว ครูระดับประถมศึกษาใน

จังหวัดนครนายก ยังมีหนาที่หรือไมก็เรียกอีกอยางวา ความรับผิดชอบหรือความริเริ่มก็อาจจะเรียกไดอีก

ประการหนึ่งคือการดูแลนักเรียนในอารักขาใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของการศึกษา

เชนกัน เพราะวาการศึกษาที่จะไดผลดีรอยเปอรเซ็นต ผูที่รับการศึกษาจะตองมีความพรอมทั้งในดาน

สติปญญา พรอมในดานสุขภาพรางกาย ซึ่งจะเปนสวนใหมีกําลังในการศึกษา ทั้งกําลังกายและ

กําลังสติปญญา ครูคงจะเมตตาและชวยเหลือลูกศิษยไดในฐานะครูกับลูกศิษย ครูโรงเรียนทางนี้นอกจาก

สอนใหความรูแลว ก็ยังชวยเรื่องอาหารการกินของนักเรียนและประจวบกับทางสํานักงานการ

ประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีโครงการในลักษณะนี้เชนเดียวกัน เมื่อไดเห็นแลวจึงเกิด

ความศรัทธาที่จะทํา อยากที่จะรวมในกิจการอยางนี้ดวย ก็ไดมานึกถึงวา พอมีประสบการณมาบาง

เหมือนกัน โดยการที่เคยและไดทํางานมาตลอดเวลา ในเรื่องของการจัดการเกษตรเรียกกันเองวาโครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนของตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งหลายๆ ทานก็คงจะพอทราบแลว 

อยากจะเลาตนสายปลายเหตุสักนิดหนึ่งวา โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ต.ช.ด. นั้น 

เกิดขึ้นมายังไง ทําไมจึงทําขึ้น ในสมัยกอนเมื่อประมาณ 30  ปเศษ มาแลว ตํารวจตระเวนชายแดน ได

ปฏิบัติหนาที่ดูแลรักษาชายแดนอยางหนึ่ง และก็ไดดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบในดานตางๆ นอกจาก

เรื่องของการดูแลความสงบเรียบรอยตามหนาที่ตํารวจโดยทั่วไปแลว ก็ไดชวยสอนหนังสือใหนักเรียนใน
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ทองถิ่น ซึ่งบางครั้งอยูไกล การตั้งโรงเรียนเปนไปไดลําบากก็ไดชวยสอนกันไปไมเปนทางการ ตอมา

ผูบังคับบัญชาไดเห็นประโยชนของการที่จะใหตํารวจชวยสอนอีกแรงหนึ่งในการใหการศึกษาแกนักเรียน 

จึงตั้งโรงเรียน มีการหาทุนสรางเปนโรงเรียนขึ้น นับพอสรุปแลวก็เปนการดําเนินการโรงเรียนในเขตที่

ทุรกันดารบาง ตอมาเปนเขตที่มีความไมปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หรือไมเขาหลักเกณฑของ

กระทรวงศึกษาธิการที่จะมีโรงเรียนอีกสักโรงหนึ่ง จึงตั้งโรงเรียนขึ้นทําการสอนไป เมื่อประมาณสิบกวาปที่

แลว นึกขึ้นมาวาความสําคัญของการรับประทานอาหารการกินของเด็กบางคนที่ขาดแคลนนั้น มี

ความสําคัญและมีผลตอการศึกษาของเด็กมากๆ จึงอยากจะมีสวนสักเล็กนอยก็ยังดีที่จะชวยเหลือ เทากับ

เปนการรับใชสังคมในดานหนึ่ง จะทําอยางไร ก็นึกขึ้นมาไดวาจะลองทดลองดู มีเพื่อนฝูงอยูในวงการ

เกษตรหลายคน จึงใหทดลองดูวา ถาเราทําการปลูกผักปลูกไมผลหรือทําการเกษตร การเลี้ยงสัตวเล็กๆ 

นอยๆ แลวใชผลนั้น แลวใหการศึกษาทางโภชนาการ ใหเขาทราบวารับประทานอะไรเขาไปแลวจะเปน

ประโยชนตอรางกาย โดยการเสริมในสวนตางๆ ที่เปนของสิ้นเปลือง ซึ่งผลิตเองไมไดบางเล็กนอย ก็จะได

ทั้งความรูทางการเกษตร ความรูทางดานโภชนาการ ความรูในการประกอบอาชีพ และก็ไดสุขภาพที่

แข็งแรง จึงปรึกษากับเพื่อนซึ่งก็เปนรุนผูใหญกวาทั้งนั้น ก็มีความคิดเห็นตางๆ ถามวาถาทําอยางนี้จะ

เปนไปไดบางไหม เขาก็บอกวาทดลองดู สถานที่ที่ทดลองก็พอดีคุนเคยกับทางโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนอยูแลว เพราะวาสมเด็จยาทานทรงริเริ่มสนับสนุน เคยเห็นมาตั้งแตเล็กๆ ก็เลยลองไปติดตอกับ

ทางกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ทานก็อนุญาต จึงไดไปทดลองดู มีอาจารยผูใหญที่ใหความ

ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา หลายๆ ทานก็อยูในที่นี้กันดวย ตอมาเมื่อโครงการไปไดดีแลวจึงไดเลาใหผูใหญใน

วงที่กวางขึ้น ตอนแรกก็รูในวงที่แคบๆ ดวยเหตุผลที่วา คิดอะไรไวถายังไมดีพอยังไมคิดวามันจะเปนไปได 

ก็ยังไมอยากจะพูดกับผูใหญ อาจจะเปนการเสียถาเราพูดอะไรไปพรอยๆ โดยที่ส่ิงที่ทํานั้นยังไมเขารูปเขา

รอยดี แตเดิมนั้นมีโครงการที่ศาสตราจารยสําเภา แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทําในดานหาอุปกรณ

การศึกษาใหโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ก็ไปขอรวมโครงการกับทานจึงทําในเรื่องวัสดุอุปกรณ

การศึกษามาพักใหญแลว เมื่อทํางานก็เลยทดลองทํากับกลุมของทานเทานั้น ตอมาก็ไดหนวยราชการอื่นๆ 

เขามาสนับสนุน เชน หนวยราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หนวยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร 

กระทรวงสาธารณสุข และอื่นๆ อีกหลายๆ แหง ทําโครงการรวมกันเปนรูปเปนรอยขึ้นมา การที่ทําโครงการ

นี้ อาจจะไดประสบการณอยูบาง แมวาจะไมไดประสบความสําเร็จอยางดีเลิศเหมือนกับเปาหมายไปทุกๆ 

แหง เพราะวาครูตํารวจตระเวนชายแดนเองก็ไดมาปรารภใหฟงหลายทานวา โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนทั้งหมดนั้น ก็จะไมเกิน 200  โรง 1000 กวาโรง เพราะวาถาดําเนินการไปไดดีพอสมควรมีความ

พรอมก็จะโอนเปนของสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติไป และในโรงเรียนที่เหลือนี้ ก็มีประมาณ 150 

– 180  โรงเรียน แตละโรงมีสภาพทางภูมิศาสตรที่แตกตางกันสภาพของประชาชนรอบขางก็แตกตางกัน

ดวย เวลาจะทําการประเมินผลโครงการทีไรมักจะมีเสียงที่พูดกันอยูเสมอวา อาจารยบางทานก็หมด

กําลังใจที่จะทํางาน ไมมีกําลังใจเพราะวาทําเทาไหรๆ ก็ไมดีสักที เขาบอกเองวาเขาเริ่มตนจากศูนย อีก

โรงเรียนเริ่มตนดีกวา ก็ยอมมองเห็นความสําเร็จ จะนับกันวาปลูกออกมาไดผลผลิตสักเทาไหร โรงเรียน

เขาก็จะสูโรงเรียนของเพื่อนไมได พื้นที่ก็มีตางๆ กัน ยกตัวอยางเชน พื้นที่ที่โรงเรียนไปตั้ง ถาเปนพื้นที่ดี

ชาวบานเขาก็เอาไวทําไรทํานา ไมเอามาใชตั้งโรงเรียน ก็ใชทําการเกษตรไป ครั้นโรงเรียนจะทําการเกษตร
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บาง ที่ก็ทําการเกษตรไมได โรงเรียนบางโรงเรียนก็แขวนอยูบนหนาผา ไมมีที่ทําการเกษตร หรือบางแหง

อยางที่นครนายกนี้ เปนตน ก็มีดินเปรี้ยว ไมสามารถที่จะทําไดเปนอยางดี บางทีก็มาพูดใหฟงวา เดิมไป

หาที่ซึ่งชาวบานเขาไมตองการใช เอามาคิดดัดแปลงปรับปรุง ประสานงานกับหนวยราชการตางๆ 

จนกระทั่งสามารถปรับปรุงที่ดินนั้นใหใชประโยชนทางการเกษตรได พอทําดีแลวชาวบานก็มาเอาคืน และ

บางคนก็พูดในเรื่องของโภชนาการ บอกวาโรงเรียนนี้มีนักเรียนตั้ง 5  เผาทั้งโรงเรียน ไมรูจะทําอาหาร

อยางไรใหเปนที่ถูกปากของทุกคน คนนี้ชอบคนนั้นไมชอบ เวลาจะทําก็ไมทราบจะทํายังไงตั้งแตแรก บาง

โรงเรียนก็บอกวา ในเรื่องของการศึกษาไมสามารถที่จะจัดยังไงได เพราะนักเรียนกวาจะเดินมาจากบาน

มาถึงโรงเรียนก็หมดเวลาโรงเรียนเลิกพอดี เดินกลับไปอีกเปนอยางนี้ทุกวัน หรือวาสอนมาตั้งนานแลวการ

รูหนังสือก็ยังมีต่ํามาก เพราะวากวาจะตามมาเขาโรงเรียนได เด็กก็มีอายุมากแลวพออยูไปสักปสองปก็ถึง

เวลาออกไปแตงงานพอดี มีปญหาอยูแปลกๆ หลายอยาง จึงบอกวาถาจะแขงก็อยาไปแขงกับโรงเรียนอื่น 

เพราะวาผูปฏิบัติงานพวกเราที่อยูสวนกลางทุกคนนั้นเขาใจ แลวจะไมเปรียบเทียบใครกับใครเลย 

เนื่องจากแตละคนก็มีปญหา มีขอดีและขอเสียในปจจัย ในเงื่อนไขของการทํางานซึ่งตางกัน ไมสามารถ

จะนํามาเทียบกันได แตในตัวของตัวเองนั้น ก็ขอใหเทียบเอง แตเทียบในใจวาตัวทํางานไดมากทํางานได

นอยแคไหน ขอใหมีกําลังใจและพวกเราที่อยูสวนกลางยังไงถามีอะไรชวยไดนิดๆ หนอยๆ หรือวามี

ประสบการณจากที่อื่นนํามาถายทอดให หรือวารูอะไร หรือมีอุปกรณส่ิงของอะไร ทั้งในดานเงินทองและ

ของที่ใชเปนทุน ก็จะนํามาเสริมมาชวยงาน ทั้งนี้ เราก็ชวย และเคล็ดสําคัญในการทํางานคือ เราคุยกัน

บอยๆ ในระหวางหนวยงานจะเปนสาธารณสุข หรือจะเปนทางบานเมือง หมายความถึงมหาดไทยหรือวา

ทางดานกระทรวงศึกษา หรือวาในเรื่องของ ต.ช.ด. แตในที่นี้อาจจะมีโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามา

ชวยดวย ใครก็ตามที่รวมทํางานดวยกันก็ถือวาเปนเพื่อนๆ กัน แลวก็คุยกันบอย อยางเมื่อเร็วๆ นี้ ที่มีการ

ประชุมโรงเรียน ต.ช.ด. ประชุมกันประจําป ก็พูดกันในเรื่องนี้ เพราะวาแตกอนนี้ การทํางานรวมกันนอย

หนวย ก็ชวนกันไปรับประทานบาง ไปไหนก็ไมพนเรื่องชวนกันเลี้ยง ก็ชวนกันไปเลี้ยงบางชวนกันไปไหนๆ 

บาง คุยกันไปบาง คิดถกปญหากันก็สนิทกัน หรือวาการจัดอบรมก็จัดกันบอยครั้งพอใช มาในระยะหลัง

บางทีเมื่อมีการรวมงานขึ้น การขยายงานกวางออกไป มีโครงการเพิ่มโครงการมากขึ้น บางครั้งก็ไมมีเวลา

ที่จะคุยกันหรือสัมมนากันบอยๆ นัก ครูหรือบุคลากรที่ไดอบรมไวนานปเขามาซึ่ง 10 กวาปมานี้ ก็โยกยาย

หนาที่กันไปตามความเจริญของแตละคน ทําใหคนที่เคยทราบ ก็ไปทําหนาที่อื่นกันมาก ที่มาใหมบางครั้งก็

ไมมีทางเลยที่จะหาขอมูล เพราะวาคนเกาที่ยังเหลือพูดอะไรเขาก็บอกวาเอาอยางนั้นนะที่รูๆ กันนะคน

ใหมยังไมทันรูก็ถูกเหมาวาไดรูกันหมด พอไมรูก็ถูกวา ซึ่งมีกันนิดๆ หนอยๆ เรื่องนี้ก็มีบาง การคุยกันมาก

ขึ้นก็รูสึกวามีแตขอดีไมมีอะไรที่เสีย ที่ทํางานเรื่องทาง ต.ช.ด. ก็ดําเนินไปไดอยางนาพึงพอใจ ได

ประสบการณจากอันนั้น เห็นวานี่เราทางนี้ก็เปนคนใกลไมใชคนไกล ยังไงก็อยากจะมาทําบาง หนวย

ราชการในจังหวัดนครนายก ที่ผานมาปหนึ่งนี้ก็ไดรวมมือเปนอยางดี ทั้งครูและอาจารยทั้งหลาย กับหนวย 

งาน  ที่มาเสริม ที่ทํานี้ก็ถือเสียวาเราชวยกันเลี้ยงลูกหลานของเราที่เกิดมา ใหเปนคนที่มีคุณภาพและจะ

เปนกําลังสําคัญสําหรับประเทศเรา ในยุคสมัยนี้เหตุการณตางๆ เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วเหลือเกินเรา

ตองเตรียมคนของเราใหพรอมที่จะรับสถานการณ ใหรูจักปรับตัวในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ… 
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การสังเคราะห             

ไดแนวพระราชดําริในดานค ุณลักษณะของครู คุณลักษณะของผูเรียน ดานการบริหาร

จัดการและดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู        

พระราชดํารัส พระราชทานคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย วันศุกรที่ 24  เมษายน  2535 

  การชุมนุมครูตํารวจตระเวนชายแดนครั้งนี้ เปนครั้งที่ 12  แลว ในครั้งแรกๆ นั้น ไดประชุมกันตาม

สถานที่ตางๆ ในภาคตางๆ มาในชวงหลังๆ นี้ จึงไดนํามารวมกันเพราะวามีผูที่เขารวมประชุมมากขึ้น 

เนื้อหาของการประชุมในตอนแรกๆ นั้น ตั้งใจที่จะตกลงใหมีความเขาใจตางๆ รวมกัน เหมือนกัน ตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่เปนครูแตละทาน ผูบังคับบัญชาและวิทยากรที่มาชวยในการบรรยายตั้งแตตนและสืบ

เนื่องกันตอมานั้น ก็เพิ่มจํานวนกันมากขึ้น แตละทานลวนมีงานประจําที่ทําอยู อยางเชน ครูอาจารย

ทั้งหลายก็ไดปฏิบตัิหนาที่สอนนักเรียนกันอยูเปนประจําแลว ซึ่งเปนงานที่ทําไดอยางดีและเปนผลดีอยู แต

วาการที่ขอใหมาประชุม และมีการบรรยายทางวิชาการอยางนี้ ก็เพื่อที่จะใหมีการถายทอดความรูจาก

บุคคลหนึ่งในสาขาวิชาหนึ่งเขามาใหบุคคลสาขาอื่นฟงดวย เปนการรวมความคิดเห็น หรือที่อยางสมัยนี้

เขาเรียกวาเปนการระดมความคิด เพื่อที่จะไดทําการรวมกัน แตละคนหรือแตละหนวยงานที่มาทํา ตางคน

ตางทําก็อาจจะไดผลสวนหนึ่ง แตวาถานํามารวมกันหรือปฏิบัติรวมกันแลว ก็จะไดผลมากขึ้นหรือใน

บางอยางที่ทํางานขึ้นมาอยางหนึ่ง หรือไปเห็นสถานที่ ที่คิดวาควรจะทําใหไดดีกวานี้ แตเราคนเดียว มี

หลายครั้งที่คิดไมออกวาควรจะทําอยางไร หรือวาประสบการณที่ผานมาในบางดานก็อาจไมมีพอที่จะทํา

ใหนึกอะไรขึ้นมาออก แตถามีคนอื่นมาอธิบายใหฟง เอาความรูหรือประสบการณสวนตัวมาพูดใหเราฟง 

อาจจะเปนเครื่องสะกิดใจใหเรานึกออกขึ้นมาไดวาทําอยางไรดี ถึงจะมีความกาวหนาถึงจะทําใหงาน

ออกมาไดผล อยางเชนคราวนี้ก็จะตองขอแสดงความยินดีกับครูที่ไดรับยกยองวาเปนครูดีเดน ในหลายป

ผานมาแลวที่เคยคุยกันถึงเรื่องวา จะประเมินผลของโครงการวาเปนไปอยางไร ก็มีครูอาจารยบางทาน

ปรารภขึ้นมาวา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนี้ถึงจะเปนสังกัดเดียวกัน แตวาพื้นที่แตละแหงนั้นมีความ

แตกตางกันมาก บางที่ก็มีความพรอมเวลาเอาโครงการตางๆ ไปใหทําก็สามรถทําไดดี สวนบางแหงนั้นดู

จะเปนไปไมไดเลยที่จะทําไดเหมือนคนอื่นเขา แลวคนที่ตองอยูในสถานที่แหงนั้นก็เกิดความนอยใจขึ้นมา

วาไมไดรับการประเมินที่ออกมาแลวเห็นวามีความ กาว หนาเทาเทียมคนอื่น ตอนนั้นก็แจงใหทราบวาลอง

คิดดูเทานั้นวา จะมีอะไรในพื้นที่นั้นที่ทําใหดีขึ้นได ไมไดนํามาเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะวาในโครงการ

เดียวกันมีบางพื้นที่ ที่ทําไดขนาดทํานาได แลวก็ไดขาวมาเลี้ยงนักเรียน สวนในพื้นที่บางแหงที่โรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนตั้งอยูที่เคยไดไปเห็นนั้นปรากฏวามีแตโรงเรียนตั้งอยูไดก็นับวาดีแลว ไมมีพื้นที่ทํา

อยางอื่นเพราะวาอยูบนหนาผาไมสามารถจะเพาะปลูกอะไรไดเลย อยางนั้นครูก็ไมมีผลงาน อยางที่ได

แจงไววาเรื่องพวกนั้นก็ไมมีการเปรียบเทียบ แตอาจจะทําใหดีไดมากขึ้น บางครั้งเพาะปลูกไมได แตวา

จุดมุงหมายใหญเริ่มตนเลยของโครงการนี้ เพื่อที่จะใหเห็นนักเรียนซึ่งเปนลูกศิษยของพวกคุณครูทั้งหลาย

มีสุขภาพที่ดีขึ้น เดิมนี้มุงที่สุขภาพรางกายอยางเดียวตอนจุดเริ่มตน เพราะฉะนั้นอาจจะมีความจําเปนก็
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ไดที่วาจะตองพยายามเขาไปชวยเหลือเลย ขอดีของการที่เปนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคือ ทางกอง

กํากับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีความสามารถ มีความพรอม มีพาหนะที่จะเอาของเขาไปชวยเหลือ

ได ขางนอกนี้คืออยางที่กรุงเทพก็มีของที่จะพอใหได แตบางครั้งความลําบากอยูที่การนําเขาไป หรือวา

การที่เราจะเขาใจรูกันเทานั้นเอง ในเมื่อไปมีโครงการแลว คนก็รู ก็สามารถจะชวยได แลวภายหลังก็

อาจจะหาเทคนิคหรือเทคโนโลยีสมัยใหมที่จะทําใหที่นั่นทําอะไรไดสักอยาง สมัยกอนถึงกระนั้นดวยซ้ําไป 

แตกอนนี้ก็มีปญหาอีกคืออยางโรงเรียนที่ทําไดดีจนทํานาไดนั้น ก็ไมไดทํานาในโรงเรียนเลยหรอกอันที่จริง 

เพราะวาโรงเรียนก็เปนอาคารเรียนเปนอุปกรณการเรียนการเลน ไมมีพื้นที่ที่จะทําการเกษตรมากมายถึง

แคนั้น แตครูที่นั่นก็ไดไปขอพื้นที่สวนกลางของหมูบาน พื้นที่สาธารณประโยชนนํามาใชสอย ซึ่งแตเดิม

ชาวบานก็ไมไดใชทําอะไร ครั้นทางโรงเรียนใชทําดวยความรูของครูและอุปกรณตางๆ ที่ไดรับการสงเสริม 

ก็สามารถทําได พอทําไดชาวบานมาเอาคืน ก็เกิดความนอยใจวาแตกอนไมมีคนสนใจ พอเอามาทําทําดีๆ 

แลวถูกแยงไป ไดอธิบายใหฟงวา ถึงจะอดไมไดที่จะนอยใจหรือเสียดาย เพราะวาตนเองไดทําไว ส่ิงนั้นทํา

มากับมือ ก็เหมือนเปนโครงการที่เปนลูกของตัวเอง ใครจะมาพรากไปก็เสียใจ แตวานั่นคือสวนที่ถูกตอง

คือเราเปนครู ครูมีความสําคัญอยูที่การริเริ่มแลวใหคนอื่นเขาทําตาม ไดทําแลวก็ทําเองชวยตัวเองก็ถือวา

ประสบความสําเร็จ ในตอนแรกนั้นนักเรียนก็มุงใหมีสุขภาพดีอยางที่กลาวมาแลวเทานั้น ในเรื่องหลักสูตร

ดานหนังสือนั้นเปนเรื่องที่พยายามพัฒนาตามมาทีหลัง ถึงไดเกิดสงเสริมคุณภาพการศึกษา เพื่อ

เปรียบเทียบวานักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้นมีความสามารถในการศึกษา มีโอกาสไมแพคน

อื่นๆ ในประเทศ แตทั้งนี้ก็อยูในที่ๆ สามารถจะทําไดเชนเดียวกัน ก็พยายามที่จะปรับปรุง ในตอนแรกก็มุง

ในเรื่องสุขภาพ แลวนอกจากของที่เอามาใหแลว ใหเพาะปลูกเพื่อใหไดผลิตผลเอามาใชและส่ิงที่จะไดอีก

คือเทคนิคการเกษตรสมัยใหมที่ครูบาอาจารย หรือวาทางดานเจาหนาที่ฝายเกษตรไดนํามาสงเสริมหรือ

ชี้แจงเพิ่มขึ้น แลวก็ความรูในดานการกินอยู ดานโภชนาการวา ทําอยางไรกินของที่เรามีอยูแลวรูจัก

บริโภคใหเปนประโยชนตอรางกาย อะไรที่เปนพิษเปนภัยก็ควรจะหลีกเลี่ยง เดิมมุงแคนั้น ผลผลิตที่ทําได

นั้นไมไดมุงที่จะเปนการคาขาย หรือวาไมตองการจะไดผลประโยชนมาเปนตัวเงิน ซึ่งในระยะแรกนั้นก็มีผูที่

ช้ีแจงและแนะนําหลายคนวา มีความจําเปนเหมือนกันที่จะเอาผลผลิตไปจําหนายเพื่อใหไดเปนทุนมา

หมุนเวียน เพื่อพยายามในสวนหนึ่งที่จะชวยตัวเอง จะรับเงินจากกองทุนหรือจากโครงการหรือจากกอง

กํากับอยางเดียวนั้นก็ไมอยากทํา อยากจะทําใหชาวบานอยูไดดวยตนเอง หรือโรงเรียนอยูไดดวยตนเอง

จากการหมุนเวียน ซึ่งอันนั้นก็เปนแนวคิดที่ดีอยางหนึ่ง แตวาในระยะนั้นที่หามเอาไว เพราะวายังอยากให

ของซึ่งมีอยูจํานวนนอยไดไปถึงทองของนักเรียนไดอยางเต็มที่ เพราะวาบางครั้งถาเราเผลอไป เผลอขาย

แลวก็ไดเงินเขาบัญชีมากๆ ก็ตื่นเตนภูมิใจเลยลืมใหนักเรียนรับประทานไป อันนี้ก็เปนเพื่อปองกันเอาไว

เพราะวาเรื่องที่นักเรียนไดรับประทานและมีสุขภาพที่ดีนั้น จริงๆ เปนความสําคัญอันดับแรก อีกอยางหนึ่ง

คือพื้นที่ของแตละคนที่ปฏิบัติการอยูก็ไมเหมือนกัน วาความจริงแลวถาพยายามเอาไปขาย บางครั้งก็ขาย

ไมได ไปจําหนายขางนอก การเดินทางไมสะดวก หรือวาถาขายแลวไดเงิน แลวก็ตองเอาเงินไปซื้ออยางอื่น

อีก พอคิดดีๆ แลวก็ไมคุม แตในขณะนี้ก็อาจจะมี เมื่อเวลาผานไป 10  กวาป ซึ่งไมใชนอย เหตุการณตางๆ 

เปล่ียนแปลงไปเยอะ ในบางแหงก็พิจารณาอนุโลมไปตามความเหมาะสม จึงพยายามเกิดโครงการในดาน

ของการฝกอาชีพอยางอื่น คืออาชีพการประดิษฐหรือหัตถกรรม หรืองานที่ใหทางกรมอาชีวศึกษามาสอน
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ในโรงเรียน ในตอนนี้จุดมุงหมายของเรื่องนี้ก็มี 2  สวน สวนหนึ่งที่เขามาสอนใหกับนักเรียนเล็กๆ นั่น ก็

ตั้งใจใหเปนเหมือนงานศิลปศึกษาหรือหัตถศึกษาของโรงเรียน ซึ่งบางครั้งเราๆ สอนอยู เปนครูสอนหมด

ทุกวิชา อาจจะนึกไมออกถึงการประดิษฐ การทําบางอยางที่แปลกๆ ออกไป ทางเขาก็มาสอนก็ไมไดมุงวา

เปนของใหซื้อขายได เพราะวาเราก็ตองรูเขาใจวานักเรียนยังเล็กๆ อยู ทักษะในการทํางาน หรือ

ความสามารถหรือฝมือนั้นก็ยังไมเขาขั้น แตวาอันนี้เปนการฝกใหรูจักใชมือใชกลามเนื้อในการทํางาน

ละเอียดๆ เปนการฝกนิสัย ฝกสมาธิ ฝกความตั้งใจ และลักษณะที่ชอบในเรื่องเชิงศิลปะ หรือการทํางาน

ตางๆ มากอน พอถึงนักเรียนชั้นโตขึ้นมา และศิษยเกานั้น ก็มีความตั้งใจวาบางคนหรืออาจจะเปนคน

สวนมากทีเดียว ที่ไมมีโอกาสไมมีความสามารถที่จะเรียนตอในช้ันสูงไดก็จะสามารถใชวิชาที่ไดรับการ

สอนนี้ไปประกอบอาชีพ เปนสวนหนึ่งที่จะหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงครอบครัวได การฝกอบรมตางๆ นั้น 

บางอยางก็ตองอาศัยอุปกรณ เครื่องมือ ซึ่งจะไมสามารถที่จะมีทุนออกไดแตละบุคคล การที่เรามีโรงเรียน

เปนหนวยงานในหมูบานเปนศูนยรวมอยูแลวนั้น ก็อาจจะเปนการชวยได ใหเรามาทําดวยกัน และเปนที่ๆ 

จะไดอาศัยประกอบกิจการตอไป หรือสําหรับการประดิษฐส่ิงตางๆ นั้น โรงเรียนจะเปนตัวกลางไดในการ

ซื้อขาย เพราะฉะนั้นจึงไดเชิญในทางดานกรมสงเสริมสหกรณ มาชวยกันคิดวามีวิธีไหนที่จะฝกงานใน

ดานการสหกรณ เรื่องนี้ก็เหมือนกันที่แบงเปน 2  ทาง คือทางแรกก็ตั้งใจจะใหเปนการฝกนักเรียนใหมี

ความรู มีความเคยชินกับระบบการทํางานรวมกันตามแบบ สหกรณ ฝกตั้งแตเปนเด็กเล็กๆ ไดชินไป 

ตอมาก็ถาเปนชาวบานเปนราษฎรเต็มที่แลวก็จะไดเขาใจหลักการ และเขารวมเปนสมาชิกสหกรณใหญ

ตอไปได แตสําหรับนักเรียนชั้นโตที่จะจบไปนั้นจะใหความรูที่ละเอียดหนอย แลวทางโรงเรียนก็จะตั้งเปน

สหกรณ สหกรณอันนี้พยายามจะใหประโยชนเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ ดวย คืออยางโครงการที่จะ

สงเสริมทางดานโภชนาการหรือทางดานสุขภาพอนามัยนั้น หนวยสหกรณนั้นจะสามารถหาซื้ออาหารที่มี

คุณคา หรือแมแตของที่ผลิตได ปลูกไดในทองที่ เมื่อเอาของที่มาแปรรูปแลว ก็จะมาซื้อขายกันให

แพรหลายกันในสหกรณนั้น ซึ่งผูปกครองหรือชาวบานนักเรียน ก็จะไดซื้อหาขายไดรวมกัน ผลิตอะไร

ขึ้นมาก็ไดขายในนั้น ซึ่งอีกหนอยอาหารเสริมที่ใหก็อาจจะมีสวนหนึ่งที่คนอื่น ซึ่งไมไดมีอาการหนักที่

จะตองแจกทันทวงที ที่จะตองรับอาหารนั้น แตก็อยากบริโภคเพื่อประโยชนรักษารางกายเอาไว ก็อาจจะ

มาหาซื้อไดในราคาที่ถูกกวาหาซื้อที่ทองตลาด หรือจะตองไปในที่ไกลๆ บาน คือเปนจุดศูนยรวมได หรือ

เวลาเราจะประดิษฐของอะไรบางอยางที่จะตองซื้อวัตถุดิบมา แทนที่แตละคนที่อบรมมาไปซื้อตางคนตาง

ซื้อ ก็ตองซื้อราคาขายปลีกซึ่งเปนราคาแพง แตวาถาสหกรณซื้อในราคาขายสงมา แลวก็มาแบงกันจะขึ้น

ราคาเล็กนอย แลวก็สหกรณก็เปนของเรากันเอง มีการปนผล อันนี้ก็เปนการคิดเพื่อที่จะไดเปนประโยชน

จริงๆ อยางโครงการที่สงเสริมเรื่องของไอโอดีนที่ทําอยูทุกวันนี้ ก็เปนการสอดคลองกับทางดานของ

กระทรวงสาธารณสุข เร็วๆ นี้เคยคุยกัน ถามวาเปนปญหามากมายจริงๆ แคไหน ที่จริงแลวก็ตองทราบวา

ในการขาดอาหารอยางอื่นคือ ขาดโปรตีน ขาดพลังงานก็ยังเปนปญหาใหญมากกวา ในเมื่อเราสงเสริม ก็

สงเสริมไปทุกๆ อยาง แตวาถาขาดสารอาหารแตละอยาง ที่เราจะเจาะลึกเขาไป ก็เพื่อที่จะพยายามแกไข

เปนอยางหนึ่งอยางใดนี้ ก็ยอมจะทําใหเปนไปไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงไดมาขอใหทางครูทั้งหลายไดชวย

รวมมือกันขึ้น ทุกอยางนี้ก็พยายามใหสืบเนื่องโยงกันอยางนี้ อยางปนี้การอบรมก็ไดเพิ่มเติมขึ้นคือแตกอน

นี้มีการประชุมเฉพาะครู เดี๋ยวนี้ไดทําใหนักเรียนที่ไดเรียนตอ คือเปนนักเรียนในโครงการมารุนเกาๆ ที่ได

เรียนตอ ไดเขามาฟงการอบรมและประชุมดวย เพื่อใหทราบวามารุนหลังๆ นี่ มีอะไรเพิ่มขึ้นใหมๆ นั้น ก็



  127                                                                                                                                                     

   

   
ประการหนึ่ง อีกอยางหนึ่งการที่นักเรียนไดเรียนตอนั้น ก็จะเปนประโยชนตอตัวนักเรียนเอง คือเมื่อมี

ความรูมากขึ้นควรจะมีโอกาสที่จะไดเลือกงานอาชีพที่จะเล้ียงตัว ที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและทํา

ประโยชนใหกับคนอื่นไดมากขึ้น ไมใชหมายความวา นักเรียนเรียนสูงแลวมาทํางานที่ไมตองใชความรูสูงที่

เรียนมาแลวทําไมได งั้นก็ไมใช คือเปนการเพิ่ม ตั้งใจวาเปนการเพิ่มงานเพิ่มความรูใหไดโอกาสเพิ่มขยาย

โอกาสมากขึ้น นักเรียนเหลานี้ก็ไดมีประสบการณหลายอยาง คือประสบการณที่ไดอยูในโครงการเปนลูก

ศิษยของคุณครูทั้งหลายมากอนแลว ประสบการณใหมที่ไดเขาไปเรียนในโรงเรียนใหม โรงเรียนที่เรียนอยู

ในปจจุบันนี้ ก็ไดรับความรูตางๆ มามาก เพราะฉะนั้นขอใหนักเรียนไดนําความรูเหลานี้มานั่งคิดดูวา จะมี

ความคิดเห็นยังไงที่วาจะเพิ่มเติมได ก็เปนการระดมความคิดจากฝายนักเรยีนอีกสวนหนึ่ง สําหรับนักเรียน

ที่ตอไปจะตองเปนหลักเปนกําลังของครอบครัว ตองหาเลี้ยงชีพดวยตนเอง ก็ขอใหขวนขวายเพราะวา

เดี๋ยวนี้คนก็มากขึ้น แลวก็ความเปนอยูก็อาจจะยากลําบากไปกวาเดิม เพราะตางคนตองขวนขวายและ

ชวยตัวเองใหมากขึ้น แตก็ขอใหระวังใหดี อยาใหการที่พยายามขยันขันแข็งและขวนขวายอันนี้ มาทําให

ขาดความเอื้อเฟอตอกันในระหวางกัน หรือความที่จะนึกถึงญาติพี่นองในทองถิ่นเดิม ในเรื่องของจิตใจก็ยัง

เปนขอสําคัญ ใหคํานึงถึงอยู แลวนักเรียนเมื่อกลับไปทางบาน อาจจะไดรับประโยชนจากโครงการบางอยางที่มี

อยูในขณะนี้ หรือจะสามารถจะชวยอะไรไดในบางสวน ก็จะทําใหไดประโยชนมากขึ้น ขอขอบคุณครูโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน ทั้งผูบังคับบัญชา และทานทั้งหลายที่ชวยมาเปนวิทยากร หรือผูที่ไดรวมดําเนินโครงการ

กันมาตลอดเวลา 10 กวาปนี้ ขออันเชิญคุณพระรัตนตรัย ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระบารมีพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวใหมาคุมครองและเปนกําลังใจใหแกทุกทานใหไดปฏิบัติหนาที่  ๆดี และประสบความสําเร็จ มีความพอใจ 

ใหไดมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ 

การสังเคราะห            

ไดแนวพระราชดําริในดานตางๆ คือ ดานคณุลักษณะของครู ดานการบริหารจัดการ และดาน

คุณลักษณะของผูเรียน 

พระราชดํารัส พระราชทานคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 27  
เมษายน 2536  

 ...ในชวงปที่ผานมานี้ไดมีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนภาค หลายโรงเรียน ก็ได

เห็นวาทางผูที่ปฏิบัติงานทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและผูที่เปน

ตัวแทนจากหนวยงานตางๆ ที่ไดเขารวมชวยกันในงานนี้ ทั้งเอกชนและทางราชการก็ไดรวมกันคิด รวมกัน

สรางสรรค ใหทองถิ่นมีความเจริญยิ่งขึ้น ก็ขออนุโมทนาและขอแสดงความชื่นชมในเรื่องนี้ รวมทั้งแสดง

ความชื่นชมกับครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ไดรับเกียรติเปนพิเศษในวันนี้ดวย ในชวงปที่ผานมา 

จะเห็นวามีงานตางๆ เพิ่มมากขึ้น เพราะวาในชวง 13  ปที่ผานมานั้น เหตุการณบานเมืองและเหตุการณ

ของโลกก็ไดเปล่ียนแปลงไปมากกวาเดิม มีการติดตอในวงที่กวางขึ้น มีผูที่มาชวยโครงการมากขึ้น ทั้ง

ในทางดานกําลังแรงและกําลังทรัพย จึงเกิดมีความจําเปนที่จะตองจัดเรื่องการปฏิบัติงานใหเปนแผนการที่
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ทุกๆ คน และทุกๆ ฝายจะไดปฏิบัติไปในแนวที่ใกลเคียงกันอยางมากกวาเกา ซึ่งก็ไดมีการเขียนเปน

แผนการและไดนํามาปรึกษากันในที่ประชุมโครงการแลว ทุกๆ ทานที่ไดเขาประชุมสัมมนาก็คงจะไดรับฟง 

ไดแสดงความคิดเห็นและแกไขไปบางแลว เปนธรรมดาของการเขียนแผนการที่จะตองเขียนไวอยางกลางๆ 

และกวางที่สุด พอที่จะใหมีแนวทางที่จะดัดแปลง ปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณของทองที่ ที่คุณครู

แตละทานหรือเจาหนาที่แตละคนไดรับผิดชอบ ก็ขอใหยึดถืออันนี้ คือไมจําเปนที่จะตองเดินตามแบบที่

เขียนไวตลอดเวลา ใหมีการปรับปรุงตามสมควรได แตวามีสวนไหนที่เห็นควรจะปรับปรุงหรือแกไข หรือที่

เขียนมายังเห็นวาจะปฏิบัติไดยากในชวงเวลาอันใกลขางหนา ก็ใหแจงไปที่หนวยกลางก็จะไดปรึกษากัน 

และจะไดมีแนวทางอื่นๆ ที่จะปฏิบัติการ ถือวาเปนการชวยกัน ในเวลานี้มีโครงการตางๆ ซึ่งเริ่มมาใหมๆ 

และปฏิบัติงานมา 2–3 ป มีเพิ่มขึ้นก็คงจะมีประสบการณดีขึ้นกวาเดิม แตในขณะเดียวกันก็จะเห็นวา

ตองการคนที่จะทํางานใหมากขึ้นและมุงหวังพยายามใหงานที่ทํานั้นไดประโยชนแกคนหมูมากยิ่งขึ้น 

ยกตัวอยางเชน ไปที่โรงเรียนแหงหนึ่งนั้นก็จะถือวาโรงเรียนนั้นเปนจุดศูนยกลางหรือจุดที่นัดพบซึ่งคนใน

ทองที่ละแวกนั้นจะมาถึงไดโดยงาย ก็มีบริการตางๆ ที่สําคัญที่สุดคือ เรื่องของการศึกษาเพราะวาโรงเรียน

เปนที่ใหการศึกษา ใหความรู จะเห็นวาเดี๋ยวนี้ก็มีการพยายามที่จะใหโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้น

สามารถเปรียบเทียบไดกับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศในเรื่องของผลการเรียนผลการปฏิบัติงาน ก็เพื่อที่จะได

ใหรูวาเรามีจุดเดนที่ควรจะสงเสริมใหกาวหนาไปในดานไหนบางหรือจุดไหนที่ยังออน เมื่อเทียบกับกลุม

เพื่อที่จะไดปรับปรุงใหดีขึ้นไดบาง เปนเกณฑที่จะไดเปนแนวเทียบปฏิบัติ นอกจากใหความรูในโรงเรียนใน

ดานวิชาหนังสือแลว ของเดิมของเรานั้นก็พยายามใหความรูในทางดานเกษตรกรรม เกษตรกรรมที่กลาว

มานี้ ก็แยกออกเปนหลายสาขาใหใกลเคียงกับอาชีพของคนในทองถิ่น เชน เรื่องของพืชก็มีพืชตางๆ 

หลายชนิด ทั้งพืชที่ชาวบานทํากันอยูแลว ทั้งพืชที่ครูที่ไดความรูมาก็อาจจะแนะนํามาทดลองทําใน

โรงเรียน ถาเหมาะสมก็มีการเผยแพรใหผูปกครอง ซึ่งคือเกษตรกรในหมูบานไดทดลองดูไดดวย อีกเรื่อง

คือการเลี้ยงสัตวและมีเรื่องของการประมงเปนตน เรื่องเหลานี้ผลที่จะไดรับ คือการฝกงานฝกเทคโนโลยี

วิชาใหมๆ อยางหนึ่ง กับอีกอยางหนึ่งผลผลิตของการทําการเกษตรก็ไดนํามาใชเปนอาหาร เพื่อให

นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง คนที่มีสุขภาพแข็งแรง ทองอิ่ม ก็จะสามารถศึกษาหรือสามารถที่จะทํางาน

ตางๆ ได จะแข็งแรง ไมเจ็บปวย เปนโรคตางๆ นี่ก็เปนเรื่องเดิมที่เคยกลาวกันมาหลายครั้งแลว และเรื่อง

เทคนิคการเกษตรใหมๆ ก็อาจจะยกตัวอยาง เชน ในระยะหลังนี้ก็ไดเพิ่มเรื่องอีก เชน เรื่องหญาแฝกที่จะใช

ปลูกในบริเวณที่มีการกัดชะลางของน้ําฝน ทําใหดนิสูญเสียความอุดมสมบูรณไป ก็จะมีการทดลองและใช

ใหเปนประโยชน นั่นเปนเทคนิคที่เพิ่มเติมขึ้นมาอยางหนึ่งเปนตน เหมือนอยางที่หลายปมาแลวก็ไดแนะนํา

ในเรื่องของการใชพืชตางๆ มาเปนสารฆาแมลงแทนการใชสารเคมี หรือการใชสารเคมีใหลดนอยลงอยางนี้

เปนตน เราก็จะมีอะไรใหมๆ ที่พยายามตามเทคโนโลยีทางการเกษตรใหเพิ่มขึ้น ในเรื่องของสุขภาพ

อนามัยนั้น ก็พยายามใหมีการติดตาม เฝาระวังโรคตางๆ ไดดียิ่งขึ้น ในขณะที่ไดไปตรวจเยี่ยมนั้นไดรับ

ความรวมมือจากหนวยราชการหลายหนวยทั้งทางดานตํารวจและทางดานสาธารณสุข ในการตรวจรักษา

โรคของประชาชนที่เขามารออยูในที่นั้นดวย ก็ถือวาเปนการชวยชีวิตของคนไดมากเหมือนกัน เมื่อสามารถ

ผลิตไดแลวที่เพิ่มเรื่องของการสหกรณเขาไปนั้น สําหรับนักเรียนก็เปนการฝกหัดใหใชระบบทํางานดวยการ

รวมกัน เพื่อที่จะไดไมเสียเปรียบผูอื่น ไดฝกความละเอียด ความถี่ถวน ในเรื่องของการเขียนบันทึกการทํา
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บัญชี แลวตอไปเมื่อนักเรียนเติบโตขึ้นก็จะคุนเคยกับระบบนี้ แลวก็เปนสมาชิกสหกรณของหมูบาน ของ

อําเภอ ของจังหวัดตอไป โดยที่มีความรู ความเขาใจอยางดี ในการที่วาถาเราจะซื้ออะไรมาใชนั้น ถา

รวมกันซื้อ ก็จะทําใหประหยัดคาใชจายหรือในการจะขายสิ่งผลิตอะไรขึ้นมา ถารวมกันนั้นก็จะทําไดดี

ยิ่งขึ้น และเปนการฝกการทํางานรวมกันในรูปของกรรมการ ซึ่งตอไปก็จะมีกรรมการอะไรไดอีกหลายๆ 

อยางสําหรับนักเรียนนั้นก็ขอใหพากเพียร เรียนใหสูงขึ้นไป เพราะในเวลานี้ผูที่จะมีโอกาสเรียนไดสูงก็ยัง

นับวามีนอยกวาที่ควรจะเปน เพราะฉะนั้นเมื่อไดมีโอกาสไดเลาเรียนอยางนี้แลวก็ขอใหตั้งใจรับความรู รับ

วิชาเต็มที่ ตอไปในสมัยขางหนานั้นสวนที่จะชวยเหลือตัวใหมีชีวิตอยูไดดีนั้น ก็คือวิชาการที่จะไดรับ ดังที่

จะไดเห็นอยูเสมอวาบางหมูบานที่ไดไปเยี่ยมเมื่อเร็วๆ นี้ จะหาคนที่จบการศึกษาอยางเชนชั้นระดับมัธยม

ตนก็หาไดยาก ซึ่งเวลานี้แมแตกิจกรรมภายในหมูบาน ไมตองกลาวถึงกิจกรรมที่จะออกไปขางนอก ก็มี

หลายอยางที่ตองการคนมีความรูในระดับที่สูงขึ้นกวาการศึกษาภาคบังคับในปจจุบัน ยกตัวอยางเชนไดไป

เปดสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งพยายามหารูปแบบที่จะเปนประโยชนในการรักษาพยาบาลของ

ประชาชนในเขตทุรกันดาร อาจจะติดตอเขาถึงหรือนําคนไขไปหาแพทยไดยาก ก็ตองมีคนที่พอจะมีความรูฝกใน

การที่จะติดตอกับทางโรงพยาบาลเพื่อปรึกษาเรื่องรักษาพยาบาล ถามีการปวยไขมากก็จะไดจัดการชวยเหลือได 

คนที่จะทําหนาที่นี้ก็จะตองเปนคนในหมูบานและจะตองมีการศึกษาสูงพอสมควร ซึ่งขณะนี้มีหลายแหงที่ยัง

หายาก เพราะฉะนั้นถานักเรียนไดมีโอกาสเรียนแลว ถาทําไดหรือวามีความจําเปนนักเรียนก็จะไดมีโอกาสที่

จะชวยสังคมทองถิ่นของนักเรียนใหเจริญขึ้นมาได ในอนาคตก็มีงานใหหลายอยาง แมแตในปจจุบันนี้ที่ไดมา

ประชุมสัมมนารวมกัน ไดไปทัศนศึกษาในที่ตางๆ นั้น ก็นับวาเปนโอกาสที่นักเรียนจะไดแลกเปลี่ยนกัน

ระหวางคนที่อยูกันคนละแหง คนละภาค เราก็อาจจะเอาประสบการณของเพื่อนไปใชใหเปนประโยชนใน

ชุมชนของตัวเองได ก็ขอใหมีกําลังใจสืบตอไป... 

การสังเคราะห           

ไดแนวพระราชดําริในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู      

พระราชดํารัส พระราชทานคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย    สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานครวันพฤหัสบดีที่ 
21 เมษายน 2537 

ขาพเจามีความยินดีที่ไดมาพบปะกับคณะทํางานของโครงการอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตเริ่มตนโครงการ

ในป 2523 ดังที่ทานเลขาธิการพระราชวัง ไดกลาวมาแลว และกอนหนานั้น ขาพเจาไดมี

ประสบการณในการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดตางๆ ในประเทศไทย และไดทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหไดไปปฏิบัติหนาที่สนองพระเดชพระคุณในการตางๆ ยกตัวอยาง เชน 

การเขาไปในหมูบานตางๆ ซึ่งคนที่อาศัยอยูในบานตางๆ หรือคนที่มาเขาเฝาฯ นั้นมีปญหาหลาย

อยาง เชน ปญหาสุขภาพ ปญหาการทํามาหากิน เชน ฝนแลง น้ําทวม หรือความยากจน การเจ็บ

ไขไดปวย เหมือนอยางกับที่เราก็เห็นกันในทุกวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จฯ ทาน
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ไดทรงคิดวิธีที่จะชวยเหลือราษฎรโดยเบื้องตน พวกเราที่เขาไปก็ไดชวยในการสัมภาษณ หรือหา

ขอมูลเกี่ยวกับทองที่ หรือเกี่ยวกับบุคคลที่ขอรับพระราชทานพระมหากรุณา เนื่องจากวาเราตอง

ทราบกอนวาเขามีปญหาหรือความตองการอยางไร จึงจะสามารถชวยเหลือไดตรงจุดตรงเปา ก็ได

จากการซักถามหรือพูดคุยในระยะเวลาสั้น ก็ตองใชความพยายามที่จะเขาใจอยางยิ่ง เมื่อทราบวา

เขามีส่ิงบกพรองขาดแคลนที่ไหน ก็สามารถจะชวยขจัดปดเปาไปได และในเรื่องของหนวยแพทยก็

ดี เรื่องของสิ่งตางๆ ก็ดี ก็ไดในชวงนั้น ไดความรูจากชวงนั้นมาคิดพิจารณาวาในระยะตอมาซ่ึง

ขาพเจามีเวลามากขึ้น มีความรูตางๆ ที่จะสนองพระเดชพระคุณไดมากขึ้น ก็ถือวาการที่ไดออกไป

สมํ่าเสมอไดมาทําโครงการ เริ่มตนก็ขอพระราช ทานพระบรมราชวินิจฉัย เชน ไปถึงสถานที่ๆ ดู

เยาวชน นักเรียน มีสุขภาพอนามัยที่ไมสมบูรณแข็งแรง ก็ไดยกปญหากันขึ้นมาวา คนที่สุขภาพไม

ดี เจ็บไขไดปวย ไมแข็งแรงนั้น จะไมสามารถที่จะปฏิบัติงานหรือถาเปนนักเรียนไมสามารถเรียน

หนังสือที่ดี ในขณะนั้นก็มีโครงการเรื่องอาหาร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงแนะในตอนนั้น

วาไปเที่ยวหนาก็เอา ตอนนั้นส่ิงที่กําลังฮิตอยูในชวงนั้นคือฝร่ังลูกโต อยางที่เรียกวา ฝร่ังเวียดนาม

นั้น ซึ่งเปนพืชที่ปลูกงาย และมีคุณภาพอาหาร มีวิตามินดีก็นําไปปลูก ในขณะเดียวกันก็ไดชวย

เรื่องทุนใหโรงเรียนตางๆ สามารถที่จะทําอาหารใหนักเรียนไดรับประทานไดทั่วถึง แตวาก็มี

รายละเอียดที่ลําบากเรื่องของทุน ก็คิดวาถามีการเพาะปลูกเขาชวยก็ชวยดวยก็ไดพืชผลจากสิ่งที่

เพาะปลูกนั้นมาเปนอาหารดวย ในชวงแรกนั้นเราเนนในเรื่องของการใหนักเรียนไดรับประทาน

จริงๆ สถานที่ที่ไปทําเห็นวาเหมาะสม ที่จะเปนไปไดพอเปนกําลัง มีผูที่เอาใจใสอยูแลวก็คือพวก

ทานคือ อาจารย ครูอาจารยโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้น และก็มีบุคคลจากหนวยราชการ

ตางๆ เขามาชวยใหความรู ใหความคิด ตามที่เทาที่จะทําได ก็ในชวงนั้นก็มีปญหาที่ยกกันกลาว

ขึ้นมาวา นักเรียนในโครงการสวนใหญเปนเกษตรกรหรือบุตรเกษตรกร ยอมมีความรู 

ความสามารถในการเกษตรมากกวาเรา เราจะไปสอนเขาไดยังไง ในขณะนั้นก็แกไปวานักเรียนเขา

มีความรูจริง เราก็สามารถนําเอาความรูนั้นใหเวลานักเรียนใหอุปกรณเพิ่มเติม ก็จะเพิ่มความ

ชํานาญ ในขณะเดียวกันเรื่องการเกษตรนั้น มีความรูทางวิทยาศาสตร วิชาการแขนงใหมๆ ที่เพิ่ม

ขึ้นมาเสมอ หรือเรื่องบางเรื่องที่ในทองถิ่นนั้นยังไมไดเอาใจใสนัก เราก็สามารถเพิ่มพูนความรูใน

สวนนั้นได เหมือนยังกับที่กรมสงเสริมการเกษตรไดเขาไปทํางานสงเสริมการเกษตรในที่ตางๆ ใน

กลุมเกษตรกรก็เชนเดียวกัน นักเรียนนี้ก็เปนเกษตรกรแตยังอายุนอย ถาเราใหความรูตางๆ ตั้งแต

ยังเยาว จัดเปนระบบก็จะทําใหโตขึ้นมีความเคยชินตอระบบไป ทั้งในชวงแรกยังไมทําโครงการมา

เปนระบบแตวาจากที่เห็นแนวที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทํา เชน เรื่องการสหกรณ ที่มีแนว

วาถาทํางานอยูคนเดียว ฝายเดียว ก็จะไมสามารถที่จะมีทุน มีแรงงาน มีความ สามารถความรู

ความคิดที่จะทํางานใหญได ก็มีการรวมกันก็จะเปนของดี ก็พยายามที่จะมาใหความรูอันนี้ตั้งแต

นักเรียนยังอยูในวัยการศึกษา ครั้นมาถึงในปจจุบันนี้โครงการก็เปนไปในดานตางๆ ดังที่ทาน

เลขาธิการ และผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดกลาวมา และที่เราไดสัมมนากัน 14 ครั้ง 

และไดอบรมนักเรียนมา 3 ครั้ง 3 รุนนั้นแลว แตส่ิงที่ย้ํา ขอเนนวาในขณะนี้เราเห็นไดวาบานเมืองมี

ความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ในบางสวนนั้นก็จะเห็นวาผูที่กาวหนาไปสูงมีโอกาสมาก ก็
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กาวหนาไปอยางรวดเร็ว แตมีคนจํานวนมากที่ยังไมมีโอกาสหรือวาอยูในทองถิ่นที่ทุรกันดาร 

ลําบากอยู ก็ตองพยายามใหผูที่เดือดรอนลําบากสวนนี้ มีโอกาสที่จะพัฒนาไปอยางดีขึ้น ส่ิงที่เปน

ส่ือสําคัญอยางหนึ่งคือเรื่องความรูหรือเรื่องการศกึษา เพราะฉะนั้นนักเรียนที่มีโอกาสมาเรียนแลวก็

ควรจะตั้งใจใหดียิ่งขึ้น คือในปจจุบันนี้คืออาจจะเห็นวาการเพาะปลูกอาจจะดูเหมือนวาเปนไปได

นอยลง เพราะวามีฝนแลง มีศัตรูพืช มีปญหาตางๆ แตวาการทําการเกษตรนั้นก็ยังเปนงานสําคัญที่

คนจํานวนมากยังทํากิจกรรมนี้อยู และก็เปนกิจการที่สําคัญดวย เพราะวาอาหารก็ดี เครื่องนุงหมก็

ดี ส่ิงตางๆ ที่เราใชอยูในชีวิตประจําวัน พื้นฐานก็มาจากการเกษตรดวยกันทั้งส้ิน ความรูพื้นฐานทาง

การเกษตรจึงเปนส่ิงที่ไมควรจะทอดทิ้ง แมจะเอาความรูอยางอื่นเขามาประกอบ อีกอยางหนึ่งคือใน

ทองถิ่นนั้นอาจจะตองมีงานอื่นๆ เสริมขึ้น ก็เลยติดตอกับฝายเทคนิคขอใหชวยกันใหความรูทางดาน

เทคนิคแกนักเรียน ซึ่งจะขยายผลไปถึงชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยูดวย อาจจะมองเหมือนหนึ่งวา

นักเรียนที่ชวยอยูในโครงการนี้มีเพียง 170 โรงเรียน และนักเรียนที่ไดตอรับทุนไปนั้นมีเพียง 400 

คน แตวาใน 170 โรงเรียน หรือวา 400 คนนั้น ก็จะชวยใหเรามีความรูความคิดขึ้นที่จะทํายังไงที่จะ

ขยายผลไปถึงคนเปนจํานวนมากขึ้นทุกที ๆ และในขณะนี้ก็มีผูที่สนใจที่จะชวยเหลือมากขึ้น พูด

งายๆ ก็คือทุนรอนของทุนก็มีมากขึ้นก็สามารถจะใชไปในการชวยใหนักเรียนในโครงการมีสุขภาพที่

แข็งแรงดียิ่งขึ้น ใหมีอาหารดีขึ้นหรือวาขยายโอกาสใหคนไดรับทุนไดมากขึ้น ในอนาคตก็ตองเปน

เรื่องที่คอยเปนคอยไป เดี๋ยวนี้ก็ไปเห็นไดชัดวาในบางแหงนั้น แมแตในปจจุบันการใหการศึกษาก็

ยังเขาไปไมไดถึงทุกแหงเพราะวาเสนทางหลายแหงที่มีคนไปอยู ไปทํามาหากินนั้นทุรกันดารเขา

ยาก ก็ไดตํารวจตระเวนชายแดนที่เขาไปถึงในพื้นที่ไปเปดโรงเรียนสอนอยู ก็มีแนวโนมวาเด็ก

หลายๆ แหงก็อาจจะตองอาศัยที่ๆ มีโรงเรียนอยูแลว และคนจากที่อื่นมาเรียนอาจจะตองมีการ

คางพักแรมเหมือนเปนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห หรือโรงเรียนประจํายอยๆ ขึ้นมา ...  

  

   การสังเคราะห        

  ในพระราชดํารัสองคนี้ทําใหเห็นแนวทรงงานของพระองค ในการหาขอมูลดวย  

การประเมินความจําเปนเบื้องตน (Needs Assessment) กอนที่จะลงมือดําเนินการ 

พระราชดํารัส พระราชทานคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 25  
เมษายน 2538  

วันนี้ก็เปนวันสุดทายในการชุมนุมครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งไดจัดมาหลายครั้ง

แลว ก็เปนการประชุมอีกวาระหนึ่ง การประชุมเพื่อใหอาจารยทั้งหลายไดรับฟงส่ิงที่มีขึ้นใหมๆ พรอมทั้ง

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถกแถลงปญหากันนั้นเปนส่ิงที่มีประโยชน เพราะวาในปจจุบันนี้เหตุการณทั้งบาน

เมืองไทยและสิ่งที่เปนไปในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เราเคยทําอะไรอยางหนึ่งมาแลว ยังจะ

คงทําส่ิงนั้นไวเหมือนเดิมอยูตลอดไปก็ยอมเปนส่ิงที่เปนไปไมได ในปจจุบันนี้หนวยงานตางๆ ทั้งฝายทหาร 
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ตํารวจและพลเรือน หรือเปนหนวยงานเอกชนไมวาจะเปนบริษัท หางราน ธนาคาร ก็มักจะมีการประชุม

หรือวาการที่ใหพนักงานมีโอกาสที่จะไดไปศึกษาเลาเรียนวิชาใหมๆ ขึ้น เพราะวาไดรูไดเห็นส่ิงใหมๆ เปน

การปรับปรุงคุณภาพของตนเองอยูเสมอ งานนี้จึงเปนงานที่มีความจําเปนเปนอยางยิ่ง เพราะโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนเทาที่ไดยินมานั้น ก็เริ่มขึ้นมาเห็นจะเปนเวลา 30-40 ป มาแลว ซึ่งตอนนั้นกับ

ปจจุบันก็ตางกัน อยางตอนนั้นสถานการณทั่วไปก็เปนเรื่องของการที่ตํารวจโดยเฉพาะอยางยิ่งตํารวจ

ตระเวนชายแดนตามชื่อ ก็ตองไปดูแลลาดตระเวนตามชายแดนซึ่งเปนที่หางไกล แตก็ตองยึดมั่นอยูใน

คุณสมบัติของตํารวจที่ดี คือตองชวยเหลือบําบัดทุกขบํารุงสุขของราษฎร ก็ไดเห็นวามีราษฎรที่อยูในวัย

เรียนที่ขาดโอกาสในการศึกษาเพราะอยูหางไกล ยังตองมีความรูตางๆ ตํารวจเปนผูที่ไดศึกษามาพอจะมี

ความรู ก็ไดถือโอกาสนี้ถายทอดความรูตางๆ และก็ไดดําเนินการตอมายิ่งขึ้นถึงไดรับพระราชทานพระ

อุปถัมภในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมา และตอๆ มาตัวขาพเจาเองก็ไดทราบเรื่องจากการที่ได

โดยเสด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ รวมทั้งสมเด็จพระศรีฯ ในบางครั้งที่ไปเย่ียมในที่ตางๆ ก็ได

เห็นวา ถึงแมจะมีการพัฒนาตางๆ มามากแลว ก็ยังมีอีกหลายสวนที่ขาพเจาไดศึกษาวิชาความรูมาก็

อาจจะนําวิชาความรูที่ไดศึกษามาเปนประโยชนตอสังคมไดในบางสวน และก็ในชวงนั้นที่เห็นเริ่มตนที่มี

ความสําคัญที่สุดก็เห็นจะไดแกเรื่องของสุขภาพอนามัยของนักเรียน เนื่องจากคนเราถาสุขภาพอนามัยไม

ดีเจ็บไขไดปวยแลว ก็จะไมสามารถที่จะทํากิจการตางๆ ตอไป เชน สติปญญาในการเลาเรียนหนังสือ หรือ

การประกอบอาชีพตางๆ เล้ียงตัวเลี้ยงครอบครัว ก็เห็นวานอกจากทางดานยาตางๆ แลว ในเร่ืองของการ

บริโภคอาหารที่ถูกตองนั้นก็เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ก็เลยไดพยายามเสริมในสวนนี้ซึ่งที่จริงแลวเขาก็มี

หนวยงานอื่นๆ ที่ทําในเรื่องนี้ แตวาดวยการคมนาคมก็ดี ดวยสถานการณก็ดี ทุกคนไมสามารถไปทุกที่ได 

ในเร่ืองเหลานี้จึงตองรวมมือแลวก็ชวยเหลือกัน การผลิตอาหารนั้น สวนที่สําคัญที่สุดคือวิธีการทาง

การเกษตร และก็ประชาชนสวนใหญในเขตที่ประสบปญหานั้นก็มีอาชีพเกษตรเปนอาชีพหลัก ฉะนั้นก็ถือ

วาเปนเรื่องสําคัญ การที่ไดเริ่มทดลองงานตางๆ มาในหนวยของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้น เปน

เพราะวาไดติดตอกันอยูกอนหนานั้นแลว ก็รูจักแลวก็ไดเห็นการทํางานและยังเปนโรงเรียนที่อยูในเขต

หางไกล เพราะฉะนั้นหลักสูตรก็ดี การดําเนินงานก็ดี ก็คลองตัว คือสามารถเปลี่ยนแปลงขยับขยายได ยัง

ไมมีการลงแนวทางที่แนนอน ก็มาทดลองชวยกันทําได ก็ไดเริ่มเพราะเห็นวางานดานเกษตรนั้นก็สําคัญ 

ฉะนั้นคุณครูบางทานก็ปรารภขึ้นมาเหมือนกันวา ถึงมีความรูตางๆ ก็ตาม แตวาการที่จะรูเทาเทียม

นักเรียนซึ่งเปนบุตรหลานเกษตรกรนั้น ครูจะไปรูอะไรมากกวานักเรียน ซึ่งก็มีความสามารถอยูแลว ก็ได

พูดวา การที่โรงเรียนนั้นทางตํารวจหรือทางครูบาอาจารยนั้นมีโอกาสมากกวานักเรียนที่จะติดตอกับหนวย

ราชการที่เปนผูเชี่ยวชาญในดานการเกษตร แมแตการเกษตรเองก็มีเทคนิควิธีการใหมๆ ขึ้นมาอยูเสมอ ก็

อาจจะนําแลวก็แนะนําในดานนั้นได เมื่อประกอบอาหารแลวนักเรียนนอกจากไดอาหารมาในราคาที่ไม

แพงเกินไปและสามารถหาไดเพราะอยูกับที่นั้น แลวยังไดความรูทางการเกษตรอีกดวย อันที่จริงแลวการ

ปฏิบัติงานทางการเกษตรนั้น มีประโยชนในหลายๆ แง ในการศึกษาตอจะเปนพื้นฐานของวิชาตางๆ ได

อีกหลายวิชา และทั้งยังเปนสวนที่ไดออกกําลังกาย ไดบริหารรางกาย เปนสวนที่ทําใหสุขภาพดี แลวก็ทํา

ใหจิตใจปลอดโปรงอีกดวย นอกจากนั้นภายหลังก็ไดนอกจากทางดานเกษตรหรือวาครูอาจารยทางดาน

เกษตร หนวยราชการที่เกี่ยวกับดานเกษตรไดมาชวยเหลืองานและสนับสนุนแลว ก็ยังมีหนวยครูบา
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อาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใหการศึกษาไดมารวมมือ แลวก็แนะนําดวย คือมาจัดทําใน

เรื่องโครงการพื้นฐานทางการศึกษา ถือวาสงเสริมคุณภาพ ถามีวิธีการใหมๆ ที่จะทําใหนักเรียนไดรับ

ความรูไดดี ไดมีความรูความคิดมากขึ้น หรือสามารถเขาใจในวิชาการไดอยางรวดเร็ว แลวก็วิชาแนน 

พรอมที่จะไปศึกษาตอในระดับสูงตอไปไดเทาเทียมกับคนอื่นๆ แมแตเปนคนที่อยูในเมือง แลวก็ถาเรา

ปรับปรุงดีๆ แลว การที่เปนนักเรียนที่อยูในถิ่นที่หางไกล บางอยางขาดแคลนแตวาบางอยางแลวนี่ยัง

อาจจะดีกวาสภาพที่อยูในเมืองซึ่งมีความแออัด ครูบาอาจารยไมสามารถดูแลนักเรียนไดทั่วถึงเทาที่ครูบา

อาจารยซึ่งอยูในโรงเรียนเล็กๆ หรือสถานที่ตางๆ ก็อาจจะมีสวนที่ดีกวา ที่นี้ก็ในเรื่องของสุขภาพ แลวก็ยัง

ที่สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาตอระดับสูงกวาระดับภาคบังคับในปจจุบันนี้ เพราะวาเทาที่ทราบ ตอไปอีก

ประมาณ 2 ปนี้ การศึกษาจะขยายขึ้นไปถึงระดับที่สูงกวา คืออาจจะระดับมัธยมตน ฉะนั้นถาเราสามารถ

ทําไดเทาที่จะสามารถทําใหนักเรียนไดมีโอกาสรับความรูที่สูงขึ้นก็คิดวาจะเปนส่ิงที่ควรกระทํา และ

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันนี้ประเทศเราไดเปล่ียนแปลงไป อาจจะมีงาน อาจจะมีแหลงที่จะประกอบ

อาชีพ ซึ่งจะมีมาถึงใกลเคียง มาถึงจังหวัดของเรานั้น ยอมจะมีที่ตองอาศัยพวกที่ทํางานซึ่งมีความรูและ

ประสบการณสูงมากขึ้น แตวาถาเราไมสามารถที่จะพัฒนาตัวเองใหถึงระดับก็อาจจะไมสามารถที่จะเขา

ทํางานได เราก็ตองเตรียมตัวเองใหพรอมยิ่งขึ้น พรอมอยูเสมอที่จะเผชิญตอโลกในยุคปจจุบันและยุค

ขางหนา แลวก็เรื่องของที่มีโครงการทางดานการฝกอาชีพนั้นก็เปนการที่วาเห็นวานักเรียนทั่วๆ ไป ก็ตองมี

วิชาการงาน วิชาการฝมือดวยกันอยูแลว แตวาการที่ทํางานดวยมือนั้นเปนการทําใหเราไดฝกความ

ชํานาญความสามารถของเรา แตวางานถาระดับนักเรียนโตขึ้นไปบางคนอาจจะไมมีโอกาสศึกษาในภาค

สามัญ หรือวาโรงเรียนอาชีวะตามระบบ งานการที่เราไดศึกษานี้จะไปเปนประโยชนในการดํารงชีวิต

ประกอบอาชีพตอไป แมแตคนที่ไดเรียนถึงระดับสูง การที่ทํางานเปน การที่รักงาน แลวก็สามารถที่จะ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวไดนั้น ก็เปนประโยชนแมแตเราจะไปทําอะไรกต็ามแต ความรูพวกนี้จะเปนความรูที่

มีประโยชนสืบตอไป อยางเรื่องที่วาโครงการไอโอดีนนั้น ก็ไดเห็นวาทางราชการก็มีความพยายามที่จะ

แกไขปญหาอันนี้ ซึ่งมีอยู แลวก็มีเพิ่มมาเพื่อแกไขบาง แลวก็มีคนเอยถึงวาทําไมยังไมชวยในดานอื่นๆ เชน 

เรื่องทําไมขาดอยางอื่น ขาดวิตามินเอ ขาดเหล็ก ขาดอะไรตางๆ เราก็ทํากันแลวคราวๆ นอกจากในเรื่อง

ของอาหาร ในเรื่องของการเสริมธาตุตางๆ ก็ไดทํา อยางในเรื่องของการสหกรณนั้น ก็มีเหตุผลอยูวาถาเรา

ไดสงเสริมเรื่องของการงานอาชีพแลว ปจจุบันนี้ทางราชการก็ไดสงเสริมทางดานงานสหกรณ การรวมมือ

รวมกลุมกันของประชาชนคือเปนองคกรประชาชนที่จะดํารงชีวิตตอไป โดยที่พึ่งตนเองนั้น เราก็ควรจะได

ฝกหัดตั้งแตยังเด็กๆ อยู ใหรูวิธี รูหลักการและทดลองปฏิบัติดู แตในทางปฏิบัตินั้น ก็อาจจะทําไดมากหรือ

นอยสุดแตสถานที่และโอกาสแวดลอม ซึ่งจะเปนประโยชนไดหลายอยาง เชน ทําใหนักเรียนไดอดออม 

ออมเงินไดในผูที่มีรายไดในการทํางานตางๆ ขึ้นมา ในการซื้อวัตถุดิบในการขายสินคา ที่ผลิตเองหรือ

สินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปน แลวก็ยังมีอีกหลายๆ อยางที่จะทําไดกวางขวางตอไป ทั้งนี้ก็คงจะเห็นไดวา

สหกรณที่มีในประเทศเรานี้ก็มีใหญมีเล็ก มีกิจกรรมตางๆ ที่แตกตางกันไป หรือเรื่องงานที่เรียกวาอนุรักษ

ธรรมชาตินั้น ก็ทําใหนักเรียนมีโอกาสไดศึกษารูถึงส่ิงที่มีอยูในธรรมชาติวาจะมีประโยชนอยางไรกับเรา 

และในเรื่องของสภาพแวดลอมนั้น จะเห็นไดวาปจจุบันนี้มีความเดือดรอนตางๆ มากขึ้น เชน อาจจะน้ํา

ทวมหรือวาน้ําแลงกะทันหันนั้น สวนหนึ่งก็เปนเพราะวาในเรื่องของพืชพรรณธรรมชาติ ปาไม หรือดินถูก

ทําลายไป เพราะฉะนั้นถาเราศึกษาใหดีถึงเรื่องพวกนี้ หาวิธีแกไข ก็จะสามารถทําใหตอไปเราไดรักษา
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สมบัติของตนเองเอาไวได ก็ไดขอขอบคุณคณะตํารวจตระเวนชายแดนหรือทานวิทยากรทุกทานที่ได

รวมกันปฏิบัติงานอันนี้ ปจจุบันนี้วิธีการปฏิบัติงานทั่วๆ ไป อาจจะแตกตางไปกวาเดิม เดิมที่เขาตั้งเปน

หนวยงานตางๆ ก็เพราะวาในสมัยนั้นงานแยกกันอยางนั้น แตปจจุบันนี้มีหลายๆ อยางที่กิจกรรมตอง

เกี่ยวโยง ตองรวมมือกัน ก็มีการประสานงานกันเปนอยางดี แลวก็ขอขอบคุณนักเรียนดวยที่อุตสาหบวช

ใหแลวก็ใหกุศล ทําใหไดปล้ืมใจแลวก็มีความสุขใจเพิ่มขึ้นวานักเรียนมีความตั้งใจที่ดี แลวก็มีน้ําใจที่ทําให 

สวนนักเรียนเองก็หวังวาจะไดประโยชนจากการที่ไดไปฝกหัดวินัยในการเปนสามเณร แมแตในระยะอันส้ัน

นี้ ซึ่งพระอาจารยก็คงไดใหความรูความคิดตางๆ บาง เพื่อใหรูแนวาทางดานพุทธศาสนาที่ดีที่ถูกตองนั้น

คืออะไร ขอสําคัญสําหรับนักเรียนในขั้นนี้คือทําใหรูจักพึ่งตัวเองวาตนนั้นเปนที่พึ่งของตน มีสติมี

สัมปชัญญะที่จะรักษาตัวเอง ไมใชวาจะไปพึ่งยึดเหนี่ยวสิ่งตางๆ ที่อาจจะเปนสิ่งที่นอกเหนือจากความ

เขาใจหรือเปนเรื่องที่นอกจากชีวิตประจําวัน และก็สามารถวาทําอะไรไดตองทําดวยตัวเองแลวก็มี

ระเบียบอยูในกรอบอันดีของสังคม นอกจากการยึดอยางนี้ไมเฉพาะนักเรียนที่ไมบวชเปนสามเณร นักเรียน

คนอื่นก็สามารถจะยึดเหนี่ยวศึกษาไดเชนเดียวกัน ขอใหรักษาความรูในส่ิงที่ไดเรียนมาในขณะเปนสามเณร

ใหเปนประโยชน สุดทายนี้ขอใหทุกคนมีความสุขกายสบายใจและไดในส่ิงที่คิดหวังทุกประการ 

การสังเคราะห           

ในการสังเคราะหทําใหทราบถึงแนวพระราชดําริในดานหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู และดานการบริหารจัดการ 

ปาฐกถา เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาประเทศ ในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2538  

.. ในชวงที่กําลังกลาวกันมากในเรื่อง Human Right หรือสิทธิมนุษยชนนั้น ทานที่อยู FAO ได

กลาววา สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลสําคัญที่สําคัญที่สุดคือ การมีอาหารบริโภคเพียงพอตามมาตรฐานการ

ดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน ขาพเจาเห็นดวยกับคํากลาวนี้ เพราะอาหารเปนส่ิงชวยใหส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งมนุษยใหดํารงชีวิตอยูได มีเรี่ยวแรงและมันสมองในการที่จะคิดการตางๆ นอกจากเรื่องอาหารแลว

ขาพเจาอยากจะเพิ่มเติมสิทธิพื้นฐานอีกอยางหนึ่ง คือ เรื่องการศึกษาเพราะเปนเรื่องที่เก่ียวเนื่องกับการ

เรียนรูชวยใหคนเราสามารถทําอะไรไดนอกเหนือจากธรรมชาติหรือที่เปนสัญชาติญาณ การไดอาหารเลี้ยง

รางกายหรือการไดศึกษาเรียนรูนั้นเปนเรื่องที่วายิ่งไดเร็วเทาไรก็ยิ่งดี ส่ิงที่ไดจะเปนพื้นฐานของการพัฒนา

ของคนเราไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่พวกเราที่นั่งๆ กันอยูที่นี่ ในฐานะสมาชิกของสังคมควรจะชวย

ผูอื่นใหมากที่สุดเทาที่จะทําได พวกเราเปนผูมีโอกาสดีแลว ที่นั่งกันอยูที่นี่ก็อายุเกิน 10 ปขึ้นไป ชวยเหลือ

ตัวเองไดแลว ก็ควรจะชวยผูอื่นใหมากที่สุด ใหเขามีโอกาสไดรับอาหารที่ดี ไดมีโอกาสเรียนรูในส่ิงที่จะเปน

ประโยชนตอชีวิตของเขา หรือเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิต เปนเครื่องมือที่จะหาอาหาร แสวงหาความรู

เพิ่มเติม หรือแสวงหาอะไรอื่นๆ ตอไปตลอดชีวิต ตามความสามารถของเขาและตามกระแสของสังคม ...

หัวขอตอไปในเร่ืองการศึกษาที่อยากจะกลาวถึงคือเรื่องการศึกษาสี่ประการ ไดแก พุทธิศึกษา จริยศึกษา 

หัตถศึกษา และพลศึกษา เปนเรื่องที่กลาวกันมานานในหมูนักการศึกษารุนเกาในตางประเทศอีกหลายๆ 
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ประเทศที่เคยไปคุยดวย เขาก็พูดในลักษณะนี้เหมือนกัน เรื่องนี้เปนที่ขาพเจาชอบมากที่สุดก็เลยขอกลาว

ในตรงนี้ ถาใครเชิญไปพูดเรื่องการศึกษา นึกอะไรไมออกก็ใสเรื่องนี้เขาไปแทรกทุกครั้ง  พุทธิศึกษา นั้น

หมายถึงภาควิชาการที่จะตองสอนนักเรียนใหรูจักอาน เขียน คนควา สมัยนี้มีคําพูดกันวา ไมควรใหเด็ก

ทองจําเปนนกแกวนกขุนทอง บางครั้งถาทําตามขอคิดนี้มากเกินไปเด็กก็ไมทองอะไร เลยไมมีขอมูล ที่จริง

ก็ตองใหขอมูล มีการฝกความจําและฝกใหคนควาเปน คือ ทราบวาจะไปคนควาที่ไหน คนควาอยางไรจึง

จะไดความรูที่ถูกตอง รูตนตอขอมูลและสอบเทียบไดวา ส่ิงที่อานที่ฟงนาเชื่อถือไดแคไหน ส่ิงสําคัญที่สุดที่

ตองพยายามไมใหขาดคือ ตองสรางความสงสัยอันนี้อาจจะผิดกับทางศาสนา ที่คําวา ความสงสัยของใจ

เปนกิเลสอยางหนึ่ง แตวาในกรณีของการศึกษานั้นตองสรางความสงสัย ความอยากรู ความกระหาย

ความรู จริยศึกษา หมายถึง การปลูกฝงกลอมเกลาใหผูเรียนยึดมั่นในศีลธรรมจรรยาที่ดี ที่กลาวนี้ไมใชวา

ตองปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาโนนศาสนานี้ ซึ่งเปนเรื่องเสรีภาพสวนตัวสวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 

แตหมายถึงระเบียบวินัยในชีวิตที่จะตองอยูในสังคมรวมกันกับผูอื่น เชน รูจักเกรงใจ รูจักทํางานรวมกับ

ผูอื่น มีความรับผิดชอบในหนาที่ มีทัศนคติที่ดีตองาน มีความโอบออมอารี อยากชวยเหลือผูอื่น มีความ

ซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่นมีมารยาทในการอยูรวมกัน เปนตน เรื่องเหลานี้ไมใชวาถาทําผิดหรือไมดีแลวจะ

ผิดศีลธรรมเพียงอยางเดียว หากแตวาจะทําใหเกิดความวุนวาย อยูดวยกันไมได ตีกันหัวรางขางแตก แลว

ก็ไมสบาย เรื่องพวกนี้ที่กลาวถึงขางตนเปนเรื่องที่อาจจะสอนกันยาก แตตองพยายามอธิบายใหเห็น

ความสําคัญ ครูปฏิบัติตนเปนตัวอยาง เรื่องจริยศึกษาในทํานองที่ตีความมานี้อาจตองเพิ่มขึ้น เพราะวา

เราตองเขาสังคมโลกมากขึ้น ทําอะไรก็ตองใหไดมาตรฐานของสังคมโลก เชน เรื่องลิขสิทธิ์ทรัพยสินทาง

ปญญา เรื่องกฎหมายระหวางประเทศ  เราตองรูจักหลักหรือกฎหมายของสังคมระหวางประเทศดวย 

ประการตอไปคือเรื่อง หัตถศึกษา เปนเรื่องที่เนนใหผูเรียนทํางานเปน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน คือ เห็น

คุณคาความสําคัญของการทํางาน มีความรูและทักษะที่จะหยิบจะจับงาน เปนเรื่องของการฝกทักษะ

อยางหนึ่ง รวมทั้งฝกความคิดความสามารถที่จะสรางสรรค มีจินตนาการ มีศิลปะ ทุกคนตองฝกใหมี

ทักษะมีศิลปในการทํางานเพื่อจะไดใชความรูที่เรียนมานั้นหาเลี้ยงชีพได ประการสุดทายในสี่ขอนี้คือเรื่อง 

พลศึกษา สุขภาพที่ดีเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งของการพัฒนามนุษย จะเห็นไดวาองคการอนามัยโลกได

ตั้งเปาหมายไวตั้งแต ค.ศ. 1977 วาจะดําเนินการเพื่อให สุขภาพดีถวนหนาใน ค.ศ. 2000 ก็เหลือเวลา

นอยมากแลว  เพียง 4 ปกวาๆ ฟงดูแลวนาหนักใจ เพราะอะไรๆ ทุกคนก็บอกวาภายใน ค.ศ. 2000 จะทํา

โนนทํานี่พรอมๆ กันเวียนหัวแย แตวาเขาก็ตางคนตางทํา  เรื่องพลศึกษานี่การรับประทานอาหารที่มี

ประโยชนอยางเดียวไมพอ ตองมีการบริหารรางกายดวย กอนนี้ไมตองเนนเรื่องนี้มากนัก เพราะวาเด็กมี

โอกาสวิ่งเลนออกกําลังกายตามธรรมชาติ คนที่ทํางานมีการเคลื่อนไหวมากกวา แตปจจุบันไมมีใครมีเวลา 

เด็กก็ไมไดวิ่งเลน ตองเรียนมาก แถมตองเดินทางเสียเวลานานๆ การเรียนก็ตองเรียนพิเศษ เรื่องเรียน

พิเศษเดี๋ยวนี้ก็เรียนกันทั้งนั้น สวนการเลนก็เลนอยูกับที่ เชนเลนเกมกด วิดีโอคอมพิวเตอร อะไรพวกนี้ 

การใชชีวิตของคนสมัยใหมลวนแตเปนการนั่งไมกระดุกกระดิก อยางมาฟงนี่ก็รูสึกวาเสียสุขภาพ แลวก็

เครงเครียดดวย เปนอันตรายตอสุขภาพ ทําอยางไรไดละ เราตองอยูในโลกแบบนี้ ...การพยายามปรับตัว

ทําใหปจจุบันมีแนวโนมเรื่องการนิยมวิ่ง นิยมไปบริหารรางกายอะไรพวกนี้ แตกอนหากใครวิ่งๆ อยูขาง

ถนนก็จะวาเสียสติ แตเดี๋ยวนี้จะเห็นไดวาสติที่ทําแบบนี้เราควรปลูกฝงเรื่องพลศึกษา เรื่องพละนี้ไมใชแค

ใหยืดแขนยืดขา หันซายหันขวาอยางเดิมแลว ตองดูแลทางจิตใจดวย ปลูกฝงเรื่องการออกกําลังกายและ
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การดูแลทางจิตใจควบคูไปกับการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชนการศึกษาที่จะมีผลตอการพัฒนา

ประเทศนั่นคือ ชั้นประถมศึกษา เรียกกันวาเปนการศึกษาขั้นบังคับ แตไดยินบางทานเหมือนกันที่บอกวา 

มาถึงสมัยนี้ไมควรมองวาเปนการศึกษาขั้นบังคับหรือเที่ยวบังคับใครในเรื่องโนนเรื่องนี้แลว ควรจะถือวา

เปนบริการของรัฐที่ทําใหประชาชนมากกวา ก็กําลังพิจารณากันอยูวาจะเอาแนไหมเรื่องขยายจากหกป

เปนเกาป นึกถึงเหมือนกันวาประถมศึกษานั้นหกปก็ดีแลว การศึกษาภาคบังคับขยายโอกาสทาง

การศึกษานี้ ยิ่งมากยิ่งดี ไมขยายแบบประถมศึกษา ขยายเปนแบบมัธยมก็ได การศึกษาภาคบังคับ เปน

การศึกษาที่เรามุงหวังวา เมื่อจบแลว ผูเรียนจะมีความรูความสามารถพอที่จะดํารงชีวิตได หรือวาเปน

พื้นฐานการศึกษาตอไป  ฉะนั้นจึงตองมีความสามารถในการอานออกเขียนไดเขาใจภาษาเปนอยางดีคน

เกงภาษาไมเกงคณิตศาสตร วิทยาศาสตร คนเกงคณิตศาสตร วิทยาศาสตรไมเกงภาษา เทาที่เห็นๆ มาดู

เหมือนจะไมจริง ที่เห็นในโรงเรียนประถมศึกษานั้นถาไมรูภาษาหรือออนภาษาจะไมไดสักวิชา เพราะฟง

ไมรูเรื่อง สอนวายังไงก็ไมรูเรื่องไมสามารถบอกความตองการของตนเองใหผูอื่นได อยางที่เห็นที่เขาสอน

ในชั้นประถมศึกษา    

การสังเคราะห           

ไดแนวพระราชดําริในดานแนวพระราชดําริเกี่ยวกับเร่ืองการศึกษา ดานกิจกรรมการเรียนรู  

ดานคุณลักษณะของผูเรียน 

พระราชดํารัสพระราชทานคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ  ในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 4 
เมษายน 2539  

...เราก็ไดมีโอกาสพบกันและไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือตั้งแนวทางในการดําเนินการตอไป 

เพราะวาถาไมมีการพบปะกัน เพื่อที่จะเอาประสบการณของแตละคนมาเลาสูกันฟงแลวรวบรวมเปน

ประเด็นที่จะปฏิบัติงานตอไปนั้น งานพัฒนาที่ทําอยูก็จะทําไดชาและมีประสิทธิภาพไมดีเทาที่ควร 

เนื่องจากงานตางๆ ที่ทํามา ผูที่ไดปฏิบัติอยูเปนเวลานาน ก็คงจะทราบวาเราทํางานในลักษณะที่

แกปญหาของแตละแหงของแตละที่ โดยที่ไมไดวางเปาหมายลวงหนาวาจะตองเปนอยางนั้นเปนอยางนี้ 

สุดแตส่ิงใดเหมาะสมกับสถานการณใด และมาที่หลัง เราก็มารวบรวมเอาวาที่ปฏิบัติไปนั้น ถูกตอง

เหมาะสมดีแลวแคไหน และก็เขียนไวเปนแนวทาง เพื่อที่จะวา ในคราวหนา ในอนาคตตอไปจะหลีกเลี่ยง

ส่ิงที่ปฏิบัติไปแลวไมไดผล หันมาทําส่ิงที่ปฏิบัติการแลวมีประโยชน มีคุณคา ผูที่เปนแกนหลักในงานเทาที่

ผานมาคือ ตํารวจตระเวนชายแดนทั้งหลาย ซึ่งไดปฏิบัติงานในโครงการโรงเรียนสําหรับบุคคลที่อยูในเขต

หางไกลการคมนาคม หรือโรงเรียนชาวเขา และที่เรียกกันวาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้น เปน

โครงการที่มีมาถึง 40 กวาปแลว แตที่ขาพเจาไดมีโอกาสเขามาเกี่ยวของ มารวมงานนั้น ก็เปนเวลาไมถึง

ครึ่งของโครงการโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ดําเนินการมา แตก็ไดเห็นพอเปนตัวอยางเลาสูกับ

นักเรียนผูอยูในโครงการวา ในการที่จะดําเนินการโดยที่มีเปาหมายวาจะใหคุณภาพชีวิตโดยรวมๆ ของ

นักเรียนแตละคน และของพื้นที่ หรือชุมชนหมูบานของนักเรียนนั้น มีความกาวหนาอยูกันอยางดี อยูเย็น
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เปนสุขไดนั้น ไมใชส่ิงที่ทําไดโดยงาย แตละบุคคลที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติหนาที่อยูนั้นก็ตองอาศัยความ

พยายาม ความอดทนอยางมาก และงานหลายอยางที่ทํานั้น คนๆ เดียวก็ไมมีแรงที่จะสามารถทําได หรือ

วาไมมีความรูพอที่จะใหผูที่เรากําลังทํางาน ซึ่งงานที่ปฏิบัติอยูคือ จะใหคนอยูดีกินดี เจริญรุงเรืองนั้น ก็

ตองอาศัยบุคคลอื่นอีกเปนจํานวนมาก อยางที่เห็นในวันนี้ ก็มีคนจากหลายหนวยงานมาอยูเต็มหองนี้ ก็

ลวนมาจากหนวยงานคนละหนวยและทํางานตางชนิดกัน แตวา ทุกคนก็ตองอาศัยเวลา สละเวลา สละ

ความคิดมารวมกันทําในสิ่งในโครงการเดียวกันนั้นจึงจะประสบความสําเร็จ เทาที่เราไดเห็นกันอยูนั้นคือ

วา เวลาเห็นหรือปฏิบัติตามงานที่ประชุมกัน แลวตั้งเปนแนวปฏิบัตินั้นอาจจะดูงาย ดูเล็กนอยดู

สะดวกสบายในการปฏิบัติ แตจริงๆ แลวนั้นก็ตองอาศัยความพยายาม อยางที่เห็นวาคนตองมารวมกัน

มากมายถึงเทานี้ ก็ทําใหนักเรียนคงจะไดทราบแนว แลวก็เปนเครื่องเตรียมตัวตอไปวา ถาเติบโตเปน

ผูใหญแลว จะดําเนินชีวิตใหดีหรือวาจะใหงานที่ปฏิบัติประสบความสําเร็จนั้น เราก็ตองมีความสัมพันธกับ

คนอื่นที่ดี ปฏิบัติตัวเองใหเปนที่ยอมรับของผูอื่น จึงจะปฏิบัติงานนั้นไดดี จะไดอยูอยางมีความสุข มีความ

เจริญ มีความสบายใจ อยางงานตางๆ ที่มีอยูปฏิบัติอยูนั้น ก็คงไมตองกลาวซ้ําซากอีก เพราะวารายงานที่เขียน

ขึ้นสําหรับการปฏิบัติงานนั้นก็มีอยูละเอียดแลว และก็มีขอเขียนตางๆ อีกเปนอันมาก ... 

การสังเคราะห           

ไดแนวพระราชดําริในดานการบริหารจัดการ 

  พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันจันทร
ที่ 21 เมษายน 2540 

  โครงการตางๆ นี้ ไดเริ่มตนทํามาคิดวาเกือบ 20 ปแลว กอนหนานั้นขาพเจาไดมีโอกาสตามเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไปในทองถิ่นตางๆ และได

ปฏิบัติงานสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกระทํา งานในชวงนั้นก็มีไปพบประชาชน

ตามหมูบานตางๆ และทําหนาที่ซักถามแตละคนวามีขอขัดของในการดําเนินชีวิตอยางไร เจ็บไขไดปวย

หรือตองการใหบุตรหลานเขาศึกษาเลาเรียนตอ จากที่ไดเห็นมาตลอดกอนหนานั้น ตั้งแตประมาณ 2516 

ที่ไดไปเห็นอยางมาก ตอมาไดศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย ในชวงนั้นก็ยังไดโดยเสด็จพระราชดําเนิน 

แตก็ยังไมไดปฏิบัตินอกเหนือจากที่มีพระราชกระแสใหทํา เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ก็มีความเห็นวาเราได

โอกาสดีกวาผูอื่น ที่ไดไปพบเห็นมาอยางมาก เราก็เปนคนไทยเหมือนกันก็นาจะมีโอกาสที่ใกลเคียงกัน แต

เราก็ไดมากกวา มากกวาคนที่เราไดพบเห็นไดรูจักแลวก็ผูกไมตรีเปนเพื่อนฝูง เพราะฉะนั้นเมื่อไดศึกษามี

ความรูแลว ก็เปนการสมควรที่จะนําความรูนั้นมาชวยเหลือบุคคลอื่น เพื่อเปนเครื่องตอบแทนกับที่สังคม

อนุญาตใหเราไดรับประโยชนไดรับการศึกษาเลาเรียนมา แตจะทํายังไงนั้น ทํางานเองแตผูเดียวก็ยอม

เปนไปไมได ก็ไดปรึกษาผูรูตางๆ ซึ่งจํานวนมากในผูรูเหลานั้นก็อยูในที่นี้ดวย และทั้งที่ไมไดอยูในที่นี้ ก็คิด

วาจากความสามารถที่เรียนรูมานั้น ก็คงจะชวยไดในเร่ืองของการแกปญหาของเยาวชนของเด็กนั้น 

เพราะวาที่สังเกตดูในชวงนั้นคือ เมื่อ 20 ป มาแลว ปญหาที่มองไปแลวเห็นไดชัด คือ เด็กๆ ทั้งที่เปนเด็กลูก
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ชาวบานที่มารับเสด็จและเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ไดไปเห็น มีสุขภาพอนามัยที่ไมสมบูรณ อันเนื่องจาก

เรื่องที่นาจะแกงายๆ คือเรื่องอาหารการกิน ตอนเริ่มทํางานทุนรอนก็ไมคอยจะมี ตองอาศัยในเรื่องวาจะ

วางแผนยังไงใหเด็กนักเรียนไดมีโอกาสในเรื่องของอาหารการกิน ถาจะทําใหเด็กนักเรียนทุกๆ คน ก็เปน

เรื่องของระดับประเทศ ระดับของทางราชการหรือรัฐบาลที่ทํา เราตัวคนเดียวหรือวาแมจะมีเพื่อนฝูงทั้งที่

อยูในวงการราชการและที่เปนบุคคลเอกชนทั่วไป รวมเปนกลุม กลุมเราคงจะทําอะไรไมได ก็เอาเสียวาทํา

เฉพาะในความสามารถเทาที่จะทําได ในตอนนั้นเห็นงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งนับวา

เปนบุคคลเปาหมายไดกลุมหนึ่ง คือนักเรียนอยูในทองถิ่นที่เรียกวาทุรกันดาร หางไกลคมนาคม ความ

เปนอยูการดําเนินชีวิตที่อาจจะยากกวาที่อื่น ๆ อีกหลายแหง และจํานวนของนักเรียนหรือจํานวนโรงเรียน

ก็ไมมากเกินกวาที่จะรับมืออยู ทั้งทางฝายตํารวจตระเวนชายแดนก็ไดรวมงานตางๆ ในการสนองพระเดช

พระคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระศรีฯ มากอนขาพเจาเสียอีก จึงไปปรึกษาเพื่อที่จะ

ทํางานและก็ไดความชวยเหลือจากบุคคลตางๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขยายวงงาน ตอนแรกก็มุงเนนเฉพาะแตใน

เรื่องทําอยางไรนักเรียนจะมีอาหารการกินที่ดี ก็ขยายไมใชวาทําเฉพาะใหเอาอาหารไปใหหรือวาไปขายก็

ตาม แตวาอยากจะเริ่มตนที่เรื่องของการผลิตอาหาร ถาพูดถึงเรื่องผลิตอาหารแลวก็คืองานดานเกษตร 

หนวยงานตางๆ ที่ทํางานดานเกษตรก็ไดมาชวยเหลือตั้งแตเริ่มตนใหความรูแกครูอาจารยในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน ครูตางๆ นั้น ถึงจะเปนตํารวจไมใชเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร หรือวาเปนครู

โดยตรง แตทําหนาที่อยางนี้ก็ไดความรูหรือวามีความสามารถจากประสบการณพอทําไดอยูแลว ไดหา

วิทยากรที่มีความรูที่จะถายทอดอีกครั้ง ทั้งดานการเกษตรและทางดานโภชนาการ คือ การแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรไปใหเปนอาหารที่ถูกตอง ตอนนั้นการอบรมเริ่มตนไมไดเริ่มที่นักเรียนโดยตรง แตเริ่มที่ครู

ทุกๆ โรงเรียน ถือวาในการที่เรายังมีความสามารถนอย ก็เริ่มนอยกอนแลวบุคคลจํานวนนอยนั้น ตามหลัก

ก็ควรจะมีความสามารถที่จะขยายผลไปในวงกวางไดมากขึ้นพอตอมาก็คิดวามีความสามารถที่จะลงไป

ชวยในเรื่องของการศึกษาโดยทั่วไปดวย เพราะผูที่ไดรับการศึกษาดี การศึกษาที่สูงขึ้นยอมจะเปนผูที่มี

โอกาสในการที่จะเลือกงานและเลือกวิถีการดําเนินชีวิตไดดีขึ้น ไมใชวาจะดีขึ้นโดยอัตโนมัติ แต

หมายความวาจะมีโอกาสที่จะปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น ก็ไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานทางดาน

การศึกษาหลายๆ หนวยงาน เขามารวมมือตั้งแตการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนเอง ตอมาก็

พยายามคิดในเรื่องของการศึกษาระดับสูงตอไปวาใหนักเรียนมากที่สุดเทาที่จะมากไดจํานวนมาก ใหมี

โอกาสไดเลาเรียนสูงสุดเทาที่แตละบุคคลจะมีความสามารถ เพื่อที่จะใหไดมีโอกาสชีวิตที่ดีขึ้นได แลวการ

สอนในโรงเรียนนั้นก็มีความเชื่อวาจะสามารถเปนตัวกระตุนใหทั้งชุมชนหรือหมูบานนั้นมีความเจริญขึ้นได 

ถือเปนศูนยที่จะชวยสงเสริมทั้งใหความรูและชวยเหลือในทางดานสุขภาพอนามัยหรือวาการงานจะเห็นได

วาพยายามคิดสงเสริมงานในดานการงานอาชีพนั้นก็จะแบงเปนสอง สวน คือ สวนที่สําหรับนักเรียนจริงๆ 

คือเด็กที่อาจจะถือวายังเปนเด็กเล็กๆ อยู ก็ใหความรูทางทฤษฎี แลวก็ใหไดฝกปฏิบัติใหรูจักใชทักษะการ

ใชมือ ทัศนคติที่ดีตอการทํางาน แตสําหรับเด็กที่โตขึ้น หรือวาศิษยเกาหรือชาวบานนั้นก็มีความมุงหมาย

วาจะใหสามารถทํางานอะไรบางอยางที่จะเปนเครื่องดํารงชีวิตหรือหารายได เพราะวาไมใชทุกคนที่จะมี

โอกาสไดเลาเรียนขึ้นไปในทางสายสามัญ หรือแมแตสายอาชีวศึกษา ไดขึ้นไปถึงขั้นสูง ในเรื่องของการทํา

มาหากินนั้น ก็อาจจะมีรายละเอียดหรือเกร็ดหลายๆ อยาง แมแตในเรื่องของการคา การตลาด การ
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สหกรณ เรื่องเหลานี้ก็พยายามที่จะใหมีความรู แลวก็ไดขยายผลไปจากเด็กที่ไดรับความรูความเคยชิน

นิสัยที่จะรวมมือกัน หรือวาในการประกอบอาชีพมาเปนผูที่ประกอบอาชีพอยางจริงจังทุกโครงการทุกส่ิง

ทุกอยางที่ทํานี้ ก็หวังวาจะสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได ในแตละโครงการตอโครงการ คือ ไมใชวาแตละ

อยางปฏิบัติไปแยกจากกันเปนเอกเทศ อยางเชนที่ทานผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดกลาววาใน

การประชุมครั้งนี้เนนหนักในเรื่องของแนวการบริหาร และการปรับปรุงการสอน ยกตัวอยางเชน ไดเอยถึง

งานหองสมุดนั้นเห็นวา เดี๋ยวนี้บานเมืองสวนใหญจะเปนฝายรัฐบาลก็ตาม เขาสงเสริมวา วิธีการศึกษาใน

ยุคใหม ตองการใหนักเรียนชวยตัวเองมากที่สุด ใชการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชส่ือทุกๆ อยาง ส่ือ

อยางหนึ่งที่จะทําได คือหนังสือ ในระดับที่สูงขึ้นอาจจะเปนส่ืออื่นๆ ขึ้นไปจนถึงระดับส่ืออิเล็กทรอนิกสก็

ตาม ตองมีส่ือที่ดี ไปเห็นโรงเรียนหลายแหงยังขาดแคลนในเรื่องของบุคลากร ไมสามารถที่จะจัดบุคลากร

ไปไดมาก ส่ือเหลานี้ก็จะชวยไดมากเหมือนกัน ก็ไมไดมุงเฉพาะแตวานักเรียนในโรงเรียนเทานั้น ศิษยเกา

หรือชาวบานนาจะมีโอกาสในการไดใชส่ือเหลานี้ คือหนังสือที่พยายามจะจัดใหมีขึ้นดวย ก็หวังวาแตละ

แหงก็เปนตัวแทนของชุมชนที่จะใหความรูใหโอกาสตางๆ แกชุมชนดวย เพราะวาชุมชนบางแหงที่ไดไป

เห็นตามโรงเรียน การคมนาคม ส่ือสาร การเขาออกนั้นก็ไมไดทําไดงาย นักเรียนบางทีก็มาโรงเรียนไมได

ครบทุกวัน มีขออุปสรรคในเรื่องของปญหาในดานการเดินทาง ปญหาในเรื่องการประกอบอาชีพของ

ผูปกครองอยางนี้เปนตน จึงพยายามที่จะคิดวาทําอยางไรที่จะชวยได อีกอยางหนึ่งก็คือ ส่ือพวกนี้มุงใหครู

ไดใชดวยเพราะวาระบบใหมครูตองใชความสามารถในการที่จะถายทอดความรูใหนักเรียนในเรื่องใหมๆ ก็

ตองอาศัยการศึกษาคนควา จะเอาเฉพาะที่ตนเองเรียนอยู เรียนจบมาแลวและสอนอยู หยุดอยูแคนี้ก็ไม

นาจะเปนไปได ก็ตองทําส่ือใหครูสามารถที่จะคนควาหาความรูเพิ่มเติมไปไดอีก ทั้งนี้ก็หวังวาผูที่ไดอยูใน

โครงการฯ คงจะไดรับประโยชนกันทั่วๆ ไปตองขอบคุณทุกๆ ทานที่ไดชวยรวมมือ ความจริงก็ตั้งแต

นักเรียนเปนตนมา เพราะวาถานักเรียนที่อยูในโครงการฯ นี้ไมตั้งใจรวมมือก็จะไมสามารถที่ขยายความ

ชวยเหลือไปถึงบุคคลอื่น ๆ ได และทั้งคุณครูตางๆ ที่พยายามปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งอกตั้งใจ 

ผูบังคับบัญชาที่ชวยเหลือและสนับสนุน หนวยงานตางๆ ทั้งหนวยงานดานเกษตร ดานสาธารณสุข ดาน

การศึกษา หรือวาบุคคลอื่นๆ ที่เปนเอกชนที่มีความสามารถชวยเหลือได ทั้งในดานความรู ดานสิ่งของ 

ดานกําลังทุนทรัพย ก็ถือวาเปนเพื่อนฝูงกันในการชวยงาน เพราะวาถาไมมีทุกๆ ทานเหลานี้งานของ

ขาพเจาก็ทําอะไรไมไดเลย ไมมีโอกาสที่จะสนองคุณบานเมืองอยางที่กลาวมาแลวขางตนในเร่ือง

การศึกษา นอกจากเรื่องหองสมุดแลว ก็ยังถือวาเดิมมุงเนนเรื่องการฝกอาชีพสําหรับนักเรียน หรือบุคคลที่

ไมสามารถที่จะเรียนตอในระบบโรงเรียนได ในปจจุบันนี้ก็มีวิธีการสอน การศึกษาผูใหญหรือการศึกษา

นอกโรงเรียน ใหนักเรียนที่จบการศึกษาแลวมีภาระไมสามารถที่จะเขาเรียนตอชั้นสูงในโรงเรียนไดหรือผูที่

เรียนจบมานานแลวไมสามารถที่จะเรียนตอได บุคคลเหลานี้ก็จะมีโอกาสศึกษาเลาเรียนตอไป คิดวาตอๆ 

ไป โครงการฯ ก็คงจะเปลี่ยนรูปแบบ และจะมีความกาวหนามากขึ้น ใหสมกับการที่ประเทศไทยจะตองเขา

รวมมือ รวมงานกับประเทศตางๆ ทั้งโลก และเราก็ตองอยูได ไมมีความลําบากเพิ่มขึ้น ทํามาหากินได และ

รักษาความสุข ใหมีความสุขความเจริญแบบของเราไดในโอกาสนี้ตองขอขอบคุณ และขออาราธนาคุณ

พระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาคุมครองทุกทานในที่นี้ดวย ใหมีความสุขความเจริญ มีกําลังใจที่

เข็มแข็ง กําลังกาย และชีวิตที่ดีสืบตอไป 
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การสังเคราะห           

ไดแนวพระราชดําริในดานตางๆ ไดแกดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ยังไดทราบแนวการทรงงานของพระองคที่การคิดอยางเปนระบบ 

พระราชดํ ารั สพระราชทานคณะผู ปฏิ บั ติ งานโครงการตามพระราชดํ าริ 
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร 
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2541  

 โอกาสดีที่ไดมาพรอมกันในที่นี้ ที่จริงสวนใหญก็เปนผูที่ไดรวมงานกันมานาน จะมีมาใหมสวนมาก

ก็เปนนักเรียนที่ผลัดกันมาอบรม วันนี้ที่ขอเปลี่ยนวันหนอย เพราะวาวันที่กําหนดไวเดิมนั้น จะมีการ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ซึ่งตองใชสถานที่นี้ ถาเราจะไปใชที่อื่นก็จะไมสะดวก และไมมีที่กวางที่

จะไดพบพรอมๆ กัน แลวก็ไดเล้ียงรวมกันเหมือนที่นี้ ก็เลยขอเปลี่ยนมา งานที่เราทํานั้นก็เนนเรื่องที่เคยทํา

กันมากอน คือความตั้งใจที่จะใหนักเรียนมีอาหารการกินที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่ดี พรอมที่จะปฏิบัติงาน

ตางๆ เชน จะศึกษาเลาเรียนหรือประกอบอาชีพเปนผูที่มีคุณภาพ เปนพลเมืองดีของประเทศแตวานับปก็มี

การขยายงานเพิ่มขึ้นทุกที ยกตัวอยาง อยางเชน ที่ทานผูบัญชาการไดกลาวไปเมื่อสักครูนี้วา ไดขยาย

การศึกษาเปนการตั้งโรงเรียนมัธยม ซึ่งแตกอนนี้นักเรียน เมื่อจบชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน ต.ช.ด. แลว

ก็สงไปเรียนโรงเรียนขั้นมัธยม อุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ตามความถนัด ตามที่ตางๆ ไดเคยทดลอง

จัดทําเอง แตวาเมื่อไปเห็นพื้นที่ เชน ที่โรงเรียนบานนายาว มีนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.เปนจํานวนมากกวาที่

อื่นๆ ที่ตั้งโรงเรียน ต.ช.ด. แลวชุมชนเปนชุมชนใหญ เลยเห็นวานาจะเปนการสะดวกที่จะตั้งโรงเรียนเพื่อให

ชุมชนนั้นไดไมตองไปรับการศึกษาที่ไกลคือมีนักเรียนอยูในที่เดียวกันที่จํานวนมากพอ ที่ไมตั้งที่อื่นนั้นไมใช

วาครูโรงเรียนที่อื่นมีความสามารถนอยกวา หรือนักเรียนหรือชุมชนในที่อื่นมีความสามารถนอยกวาชุมชน

นี้ เพียงแตวาชุมชนนี้เปนชุมชนใหญ ซึ่งถาตั้งขึ้นนั้นก็จะสามารถอํานวยประโยชนและก็สะดวกไดมาก ถา

เปนชุมชนเล็ก มีจํานวนนักเรียนไมพอที่จะตั้งโรงเรียน นักเรียนไปศึกษาที่อื่นอาจจะสะดวกกวา และ

เหมาะสมกวาในการจัดการอยางนั้น แตการจัดการโรงเรียนเปนระดับมัธยมศึกษาก็ยอมจะมีปญหา

อุปสรรคตางๆ หรือวามีขอที่ขัดของจะตองเพิ่มเติมอีก เชน เม่ือมีโรงเรียนแลวนักเรียนอาจจะเปนคนใน

ชุมชนนั้น จะเดินทางมาศึกษาไดงายๆ แตวาครูบาอาจารยก็ไมใชเปนคนในชุมชน เปนตํารวจตระเวน

ชายแดนแลวก็เปนคุณครูที่มาจากสังกัดอื่น หรือวาเปนบุคคลพลเรือน มาจากขางนอก ก็ตองมีที่พัก ที่

อาศัย ตองมีอาหารการกิน หรือสวัสดิการความเปนอยูที่ดีพอสมควร ก็ตองพยายามจัดหาในเรื่องนั้นส่ิงที่

พยายามเพิ่มเติม นอกจากเรื่องของการขยายการศึกษาใหกวางขวางขึ้นในระดับสูงคือพยายามใหเรียนชั้น

มัธยมมากขึ้นแลว ก็ยังพยายามในปนี้ที่จะขยายการศึกษา หรือความชวยเหลือในเรื่องของสุขภาพอนามัย

ที่ไดทํามานี้ใหกวางขวางยิ่งขึ้น ในชุมชนที่อยูในประเทศไทย หลายชุมชนที่มีคนอยูอาศัย แตไมมีบริการ

ทางดานการศึกษา มีหลายแหงที่บริเวณใกลเคียงมีเด็กนักเรียนในวัยเรียนถึงเปนรอยๆ คน แตวาเด็ก

เหลานั้นไมไดโอกาสไดรับการศึกษา หรือวายังมีอีกหลายแหงที่เวลาจะไปศึกษา แมแตระดับ ประถมศึกษา

นั้น ก็ตองเดินทางไปเปนเกือบ 10 กิโลหรือ 10 กวากิโล เดินไปเดินมา หรือในบางครั้งก็สามารถแกปญหา
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ได โดยการทําบานพักใหนักเรียนคางแรมที่โรงเรียน และถึงเวลาหยุดก็ไดกลับบาน แตก็มีส่ิงแวดลอมที่ทํา

อยางนั้นไมไดทุกๆ แหงไป ก็พยายามที่จะหารูปแบบอื่นๆ ที่จะชวยเหลือ อยางที่ทดลองทําดู คือมีโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนอยูแลวที่หนึ่ง บริเวณใกลเคียงมีนักเรียนที่ไมมีโอกาสเขารับการศึกษาก็พยายามใช

วิธีทดลองดูวา แทนที่จะใหเด็กนักเรียนเดินทางไป ครูอาจจะเดินทางจากโรงเรียนแมไปโรงเรียนสาขา ครู

เปนฝายเดินเขาไปหานักเรียนหรือวาจัดครูเขาไปอยูประจํา แตการทําอยางนั้น ก็ยังมีปญหาอุปสรรคอยาง

ที่เราทราบๆ กันอยูวา จํานวนขาราชการตํารวจก็ไมเพียงพอ ก็ตองไปแกปญหาโดยการอาศัยการรวมของ

หนวยราชการหลายๆ สวน เชน ขอตํารวจคนหนึ่ง ขอครูจากการประถมศึกษาสักคนหนึ่ง แลวก็ใชกองทุน

จางเองจํานวนหนึ่ง นี่ก็พอจะตั้งเปนโรงเรียนได ก็พยายามที่จะขยายการศึกษาออกไปอยางนั้นแตพอ

ขยายที่โรงเรียนเกาก็มีปญหาอีกหลายๆ อยาง เชน ที่อยูที่อาศัย อยางที่พูดไวแลว อาหารการกินบางที่ก็ไม

พอก็ตองพยายามหาเพิ่มเติม ยิ่งตอนนี้อยางที่ทราบกันวาสถานการณทางดานเศรษฐกิจก็มีปญหาอยู ก็

อาจจะมีการลดหรือตัดงบประมาณในบางสวนไปบาง ซึ่งทางโครงการก็พยายามจะหาทุนทรัพยนอก คือ

หมายความวาไมใชวาเอางบประมาณของทางราชการพยายามชวยกันเสริมเขาไป นี่ก็เปนทางเพิ่ม แตวา

ทางลดทางตัดก็ตองมีบางเปนธรรมดา อยางที่จะมีปญหาอยูบาง เชนเรื่องของอุปกรณการสอน ส่ือการ

สอน ส่ือการศึกษาธรรมชาติ ที่ขาดไปบาง ก็อาจจะตองยอนกลับไปถึงในรูปแบบเดิมๆ ที่เราเคยศึกษากัน

มา คืออาศัยธรรมชาติ ใชส่ิงรอบตัวหรือใชธรรมชาติ ใชส่ิงที่มีอยูแลวก็ประดิษฐขึ้นมาเองเปนอุปกรณการ

สอนในสวนนั้นบาง ก็เคยไดพูดมาบางแลววาเราก็ยอมทําได เพราะวาเมื่อขาพเจายังเปนเด็กเล็กๆ อายุ 7 

ป 8 ปนั้น ก็ไดตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปเยี่ยมราษฎร แตวาก็ไมไดเยี่ยมเทาไหร อยูเฉยๆ 

แลวก็ผูที่มีสวนรวมดูแลเลี้ยงดูก็คือ ต.ช.ด. สมัยนั้น ซึ่งทานก็เกษียณกันหมดแลว ก็ยังทําของเลนให เชน 

จัดสวนสัตวดวยกิ่งไม ใหทั้งสวนสัตวมีของเลน ยังงั้นก็ยังทําได มาในยุคนี้ของซื้อของหาก็อาจจะลด

นอยลง อาจจะตองใชยอนยุคกลับไปเมื่อ 30 กวาป แบบนั้นก็ได ก็เปนสวนดีคือวาทําดวยกันกับนักเรียน ก็

จะไดใชทักษะในเรื่องของการประดิษฐไดดวยแลวส่ือบางอยาง เชน ที่กลาวถึงการใชดาวเทียมใน

การศึกษานั้น ไมทราบวาตอไปในปนี้ ปหนา ก็อาจจะมีการชะลอบาง แตสวนที่ไดแลวนี้ เราก็ตองพิจารณา

ที่จะใชใหเปนประโยชนอยางเต็มที่อยางสมบูรณ คือวาไมใชเฉพาะใชในหนวยงานเดียว อาจจะตอง

รวมมือกันในหนวยงานตางๆ ที่อยูใกลเคียงวาทําอยางไรแบงเวลาใหใชไดเปนประโยชน ใหของที่มีอยูมีคา

ไดอยางสูงสุดโครงการตางๆ ที่เริ่มไว ตอนนี้ก็ไมใชวาเฉพาะแตนักเรียนอยางเดียว ขณะนี้ก็พยายามใหมี

ประโยชนตอบุคคลในครอบครัวของนักเรียน คนในชุมชน เชน เรื่องของการฝกหรือพัฒนาอาชีพชุมชน ซึ่ง

นักเรียนที่ไดเรียนไดฝกแลว ก็นาจะไดรวมกลุมหรือคณะศิษยเกา ก็อาจจะเปนการประกอบอาชีพตอไป 

เพราะในขณะนี้คนอื่นๆ ทั่วๆ ไปก็มีหลายคน แมแตที่จบการศึกษาระดับสูง ระดับอาชีวะหรือระดับ

ปริญญาเสียดวยซ้ําไป ในชวงนี้ที่จะเขางานสํานักงานก็อาจจะทําไดโดยยาก ก็มีทางหนึ่งที่จะตองทํางาน

อิสระ ประกอบอาชีพ ครั้นประกอบอาชีพอิสระแตเพียงลําพังตัวคนเดียว ก็อาจจะไมมีทุนรอนที่จะทําได 

ตองรวมกันเปนกลุม เพราะฉะนั้นในหมูบาน ในชุมชนก็อาจจะเขารวมไดในเรื่องนี้นอกจากเรื่องของการ

ฝกงานอาชีพที่เขาสูชุมชนแลว เรื่องของสุขภาพอนามัยก็นาจะพยายามใหเขาชุมชนไดเหมือนกัน เชน ใน

โรงเรียนนั้นเราก็พยายามที่จะใหนักเรียนมีอาหารการกินที่สมบูรณ ซึ่งในชวงนี้ก็อาจจะตองอาศัยการใชส่ิง

ที่มีอยูใหประหยัดและใหไดประโยชนสูงสุด ยกตัวอยางเชน เราก็ไดทํามานานแลว คือ เพาะปลูกเอง ก็
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อาจจะไดผลผลิตจากนั้นไปใชในการทําอาหาร และของที่เสริมใหเชน จะเปนนม เปนนมผง เปนผงถั่ว

เหลืองอะไรอยางนั้น ก็พยายามเลือกนมผงเพราะวาจะไดจํานวนมากและคาใชจายถูกหนอย แตวาขอเสีย

ของนมผงนั้น คือวาจะตองมีการจัดการเตรียม อันนี้นักเรียนและครูตองชวยกันในการเตรียมและตองรูจัก

การถนอม เชน ใสภาชนะใหดี ใหปด การหยิบใชก็ตองวางในที่ๆ ปลอดภัยจากสัตวตางๆ ใหปดฝาให

เรียบรอย ใชเปดทีละถุง อะไรพวกนี้เปนเรื่องจุกจิกปลีกยอย แตวาในสถานการณปจจุบันนี้เปน

สถานการณที่บีบบังคับใหเราตองจุกจิกยิ่งขึ้น หรือวาเราจะตองมีความระมัดระวังทําอะไรใหถูกตองมาก

ขึ้น ซึ่งจะเปนการประหยัดแลวสมมุติวาเราจะผลิตสินคา สินคาของเราก็จะไดมาตรฐานจําหนายได เราจะ

ทําอะไรตองฝกนิสัยใหระมัดระวัง ทําตัวใหเรียบรอยใหเขามาตรฐาน พอไดรับความชวยเหลือ แลวก็พออยู

ไดกินได ความชวยเหลือนี้ก็พยายามที่จะใหสอดสองไปถึงผูปกครอง ยกตัวอยางเชนของที่เราผลิตได และ

รับประทานในโรงเรียนแลวก็อาจจะมาถนอมเพื่อใหนักเรียนไดบริโภคทุกครอบครัว เพื่อจะใหผูปกครองมี

ความเขาใจในเรื่องของสุขภาพอนามัย ความเปนอยูที่ดีหรือวาถาที่ไหนพอทําได เชน การรักษาความ

สะอาด อยางนี้ก็จะชวยใหปวยไขนอยลง ปวยไขนอยลงก็เปนการทุนคาใชจายไดมากขึ้น แตวาบางอยาง

เราคงจะสูยากอยางพูดถึงโรคภัยไขเจ็บที่ไปพบมาก เชน โรคมาลาเรีย ไปถึงเห็นอุปสรรคอยางหนึ่งที่การ

เรียนการสอนทําไมได เพราะวานักเรียนก็ปวย ครูก็เปน บางทีพาไปถึงโรงพยาบาลหมอในทองที่ก็เปน 

เพราะฉะนั้นก็เลยไมตองทําอะไร ไปเยี่ยมราษฎรก็มีคนมาปกตินั่งเฝาบาง ยืนเฝาบาง ทีนี้มีนอนเฝาอยู

หลายราย ก็พยายามแกไขรักษาปองกัน แตวาก็คงจะเปนเรื่องที่ยากตอนนี้มีโครงการไอโอดีนรูสึกวาประสบ

ความสําเร็จ นักเรียนในโครงการมีภาวะขาดนอยลง แลวก็อยางที่ทําโครงการแมและเด็กนี้ เพื่อปองกันโรคตางๆ 

เพื่อใหเด็กแข็งแรงมาตั้งแตยังอยูในครรภมารดา หรือวาโรคอื่นๆ ที่พบมาก คือเรื่องของเลือดจาง ก็อาจอาศัย

ผานนักเรียนและเขาถึงครอบครัว พวกครูก็ไปชวยดู แนะนําสุขศึกษา แนะนําเพิ่มพวกวิตามิน หรือบํารุงใหดีขึ้น 

พวกเรื่องโลหิตจาง ก็อาจจะใหเพิ่มเหล็ก โดยที่รวมมือกับทางสาธารณสุข อยางนี้เปนตนยังมีงานมากที่จะตอง

ทําและก็ตองชวยกันคิดวาตรงไหนบกพรอง ตรงไหนขาดแคลน อยางที่วาจากนี้แลวก็จะไปประชุมตอ ในเรื่อง

ของการศึกษา ทําอยางไรใหแตละคนบอกออกมาไดวา เห็นอะไรที่ยังขาดอยู หรือวาครูอยูใกลชิดกับชุมชนหรือ

นักเรียนเองก็นาจะบอกมาไดวาในชุมชนตองการที่จะใหทํายังไง ส่ิงที่ใหทํา อาจจะทําไดบาง ทําไมไดบาง 

บางครั้งอยูอยางนี้เฉยๆ อาจจะนึกไมออกวาควรจะชวยอยางไร บางครั้งเปนเรื่องที่ชวยได แตคนที่ตองการให

ชวยก็ไมรูจะอธิบายยังไง ก็เลยไมรู บางทีพอพูดขึ้นมา ไมใชเรื่องที่แกไดยากเลย ทําทันทีไดเลย แตบางครั้งส่ิงที่

อยากใหทําก็ตองรับวาทําไมได หรือวาไมมีความสามารถพอ หรือวาไมมีทรัพยากรพอที่จะทําได ก็ตองรอแกไข

  

    การสังเคราะห        

   ไดแนวพระราชดําริ ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานคุณลักษณะของครู

นอกจากนี้ยังไดทราบแนวพระราชดําริในดานการใหโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน   

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วัน
พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2542  
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การที่ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไดเขามาสัมมนาทุกๆ ป อยางเชนที่ปฏิบัตินี้ ถือวามี

ประโยชนมากเพราะวาแตละปการปฏิบัติงานหรือวาความเปนไปในประเทศลวนแตเปล่ียนแปลงไป ผูที่

ทํางานอยูก็ตองมาเรียนรูส่ิงที่เกิดขึ้นใหมๆ แลวก็ชวยกันระดมความคิดจากประสบการณของตน เพื่อให

เปนประโยชนตอสวนรวมรวมกัน เพื่อใหการปฏิบัติงานไดผล เชนปนี้ที่จริงแลวถือวามีปญหาตอการ

ปฏิบัติงานหรือการทําโครงการเปนอยางยิ่ง เนื่องดวยสภาพเศรษฐกิจของบานเมืองก็ยังเปนไป ยังไมดีขึ้น

มากนัก การปฏิบัติงานอยางที่เราทํากันอยู คือเพื่อใหเยาวชนของชาติมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความรู

ความสามารถที่จะรูทั้งทางดานวิชาการ ทั้งการงานอาชีพ เพื่อใหเปนคนที่สมบูรณ เปนทรัพยากรหรือเปน

กําลังสําคัญของชาตินั้น ก็ตองใชสติปญญา ความรูความสามารถของผูที่จะปฏิบัติงานอยางหนึ่ง กับอีก

อยางหนึ่งคือจะตองมีทุนหรือมีคาใชจายในการปฏิบัติงาน ในครั้งนี้ก็นับวาเปนไปอยางลําบากมาก 

เพราะวาคาเลาเรียนที่ใชไมใชเฉพาะโครงการนี้ แตวาโครงการที่บุคคลตางๆ ชวยกันทําทั้งประเทศนี้ ทั้ง

ของรัฐบาลดวยก็ลดนอยลง อยางการที่จัดขึ้นเปนทุนหรือเปนมูลนิธินั้น วิธีการแนวปฏิบัติงานที่ผานมานี้ 

เขาก็ตองใชมีเงินทุนที่หามาไดโดยวิธีตางๆ หรือวามีผูบริจาคมาแลวก็นํามาใชเฉพาะดอกผล ซึ่งอันนี้ก็เปน

กฎเพื่อใหเงินทุนนั้นสามารถที่จะหมุนเวียนไปไดแตวาอยางที่นักเรียนก็คงจะไดทราบกันบางวา เงิน

ดอกเบี้ยก็ลดลงประมาณ 2 ใน 3 กวาที่เคยเปนไปเมื่อปที่แลวเพราะฉะนั้นเงินทุนที่จะมีอยูในการ

ปฏิบัติงานนั้นก็เปนไปไดอยางยากลําบาก แตถึงอยางไรก็ตาม ก็ตองคิดวาถาไมปฏิบัติตามที่เคยเปนไป 

แลวก็ถาไมพยายามหาวิถีทางทุกวิถีทางที่จะชวยเหลือ หรือวาจะทําใหงานสําเร็จไดนั้น คนรุนหนึ่งของ

ประเทศก็จะขาดโอกาสไปสวนหนึ่ง ซึ่งไมไดเปนส่ิงที่ดีสําหรับอนาคต เพราะฉะนั้นการที่มีปญหาตางๆ ก็

ยิ่งตองคิด ตองใชความสามารถ สติปญญาคิด ที่มารวมกันนั้นก็ไดศึกษาดวย ไมเฉพาะแตครูหรือวา

ผูปฏิบัติงานเทานั้นที่ตองคิด สวนนักเรียนก็ตองคิดดวย ซึ่งก็จะไดยินไดฟงอยูเสมอวาบางครั้งก็จะมีปญหา 

เชนเมื่อวานนี้ก็พูดกันถึงปญหาที่วานักเรียนก็ตองออกจากการเรียนกลางคัน เพราะวาเงินที่สงไปใหกับ

ครอบครัวนั้นมาชาไมทันการ อันนี้บางครั้งก็อาจจะเปนเรื่องที่เปนไปไมไดที่จะชวย แตวาในหลายๆ โอกาส

นักเรียนนั้นก็นาจะสอบถามมาได สมมุติวาถาไดมาประชุมพรอมกันก็รูวาควรจะสอบถามจากใคร หรือวา

ทางโรงเรียนที่เปนผูรับผิดชอบนั้นก็ตองสอบถามมาไดวา จะชาอยางไรหรือพยายามที่จะผอนผันไดในชวง

ระยะเวลาในปจจุบันนี้ก็ตองพยายามรูจักเรื่องของการผอนผัน ยืดหยุน และอีกอยางหนึ่งคือความตั้งใจ

แลวก็ฟนฝาอุปสรรคใหได อยางสมมุติวานักเรียนก็ตองไมเฉ่ือยชา ถามีอะไรก็ตองสอนวาอยาใหกังวลไป

เกินเหตุ แตตองพยายามคิดเหมือนกันวาในกรณีของเรานั้น ถาเรามีความมุงมั่นอยากจริงๆ นี้จะมีวิธีที่จะ

แกไข แลวก็ถาอยากเรียนก็จะเรียนใหไดก็ตองทําอยางไร ในที่นี้ก็เปนที่นายินดีวามีผูมารวมงานดวยความ

ตั้งใจหลายๆ กลุม เดี๋ยวนี้ก็เกือบจะเรียกวา ครบวงจร ทั้งหนวยงานของราชการ ทั้งบุคคลที่เปนเอกชน มี

ความสามารถแลวก็มีความตั้งใจที่จะมาชวยแลวงานนั้นก็มีหลายลักษณะ ทั้งในดานการศึกษา ดาน

การแพทย การสาธารณสุข หรือวาการเกษตร ตอนหลังก็รวมทั้งการประกอบอาชีพดานอื่นๆ ดานงานชาง 

ดานธุรกิจ ทุกอยางตองประสานกันเปนกลุม ที่เรียกวาครบวงจร จึงจะทํางานหรือวาจะประสบ

ความสําเร็จ คือจะตองมีความสามารถที่จะทําใหเกิดเปนงาน เปนผลผลิตขึ้นมาได ที่ผานมานั้นงานอยาง

เกาก็ยังทําอยู เชนการใหนักเรียนไดเรียน อยางในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้นก็มีระดับชั้น

ประถมศึกษา แลวก็ไดขยายใหเปนระดับกอนประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียนที่จะเรียนรู 
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เพราะนักเรียนแตละคนนั้นมาจากชุมชนตางๆ กัน ความเขาใจระหวางครูกับนักเรียนหรือผูปกครองชุมชน

นั้นก็อยูในระดับที่ไมเทากัน ในดานกอนประถมนั้นก็จะสามารถที่จะปรับปรุงไดเร็วขึ้น บางคนเขาบอกวา

ระดับอนุบาลศึกษาก็ยังไมพอ ก็มีโครงการแมและเด็ก ซึ่งจะพยายามดูแลครอบครัวของนักเรียน ตั้งแต

กอนที่จะเกิดมาเปนเด็กหรือเปนเด็กนักเรียนตอไป ทางครูที่โรงเรียนรวมกับเจาหนาที่ๆ เกี่ยวของ ก็ได

ปฏิบัติงานกันมาไดสักพักหนึ่งแลว เดี๋ยวนี้ตามแผนการศึกษาของชาตินั้น เรียนในระดับประถมศึกษา

โดยทั่วไปนั้นก็ยังไมเปนการพอเพียงก็ตองเรียนใหสูงขึ้นอยางนอยในระดับมัธยมศึกษา ก็กําลังพยายามวา

ทางครูตํารวจตระเวนชายแดนหรือวาผูที่มาชวยงานกันอยูแลวจะจัดใหมีการศึกษาระดับสูงขึ้นไดอยางไร 

แคไหน มีการระดมความคิดกัน การที่มาพูดนี้ส่ิงตางๆ ที่พูดในที่นี้หรือวาพูดกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ตางๆ นั้น เปนความคิดที่บางอยางเปนได บางอยางก็อาจเปนไปไมไดหรือทําไมได ตองชวยกันระดม

ความคิดแลวก็ตัดหรือทําเฉพาะสิ่งที่เปนไปไดกอน พยายามทํากันตอไปในส่ิงที่อาจจะยังเปนไปไมได แต

วาสมควรจะใหมีขึ้น สวนสิ่งที่ไมสมควรเลยก็อาจจะตองตัดทิ้งเลิกไป นอกจากงานเชนนี้แลว ที่ผานมาก็ยัง

มีคิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่ง คือการชวยเหลือบุคคลผูอยูในถิ่นทุรกันดารจริง ๆ คือทุรกันดารถึงขนาดที่วาไมเปน

การงายที่จะตั้ง แมแตโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนซึ่งอาจจะตองมีจํานวนนักเรียนมากพอสมควร แลว

ก็มีความพรอมอีกหลายๆ อยาง ก็ยังคงจะตองใหการศึกษาในลักษณะของการศึกษานอกโรงเรียน 

การศึกษาตลอดชีวิต ชนิดที่วาสอนบางระดับอาจจะใหแคอานออกเขียนได สามารถจะติดตอกับ

บุคคลภายนอกได สามารถที่จะรักษาสุขภาพอนามัยหรือวาหากินหาเลี้ยงชีพได อันนี้ก็ประสานงานกัน 

นอกจากตํารวจตระเวนชายแดนแลวยังมีหนวยงานทางดานสาธารณสุข หนวยงานการศึกษา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการศึกษานอกโรงเรียน สถานที่เหลานี้อาจจะไปถึงไดโดยยาก แตวาถาทําไดนั้นจะเปนระบบที่

ตอไปก็อาจจะหวังไดวา ทั่วประเทศในเขตแผนดินไทยนั้น จะอยูไดกันอยางรมเย็นเปนสุข มีผูคนสบาย

พอสมควรแกอัตภาพ การทํางานตางๆ หนวยงานตางๆ ก็ทําไปหลายอยางแลว จึงคิดวาในอนาคตสวนที่

จะปรับปรุงไดอีกดานหนึ่งก็คือดานการประมวลขอมูล สมัยนี้มีวิธีการประมวลอยางเชนการใช

คอมพิวเตอรในการใชทําระบบขอมูลสารสนเทศ ทั้งในดานภูมิศาสตรและดานการบริหารจัดการ ก็

จะมีอุปกรณตางๆ ซึ่งจะสามารถทําใหผูบริหารหรือผูทํางานในระดับตางๆ นั้นไดรูเห็นวางานที่จะ

ทํานั้นมีอยูในบริเวณไหน ที่ตั้งหรือจุดปฏิบัติงานอยูที่ไหน แลวมีหนวยงานอะไรบางที่เขามาทํา ถา

เกิดความขัดของควรจะไปหาใครและจะประสานกับผูใดได งานนี้ซึ่งก็มีอยูแลวแตวาจะตองจัดการ

พัฒนาใหดีขึ้น… 

การสังเคราะห              

ไดแนวพระราชดําริในดานกจิกรรมการเรียนรู ดานการบริหารจัดการ ดานคุณลักษณะของครู

และดาน คุณลักษณะของผูเรียน 
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ปาฐกถา ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูในทศวรรษหนา 

ณ โรงแรม บีพี สมิหลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542  

 ...หากมองอีกอยางหนึ่ง ในประเทศเดียวกันไมไดหมายถึงประเทศไทยเทานั้น แตหมายถึงหลาย

ประเทศ ตางก็มีคนที่มีความแตกตางกันมากๆ อยูรวมกัน บางประเทศมีคนพูดภาษาตางกันเปนรอยๆ 

ภาษา ฐานะทางเศรษฐกิจก็ตางกัน ในประเทศเดียวกันอาจมีคนที่มีความเปนอยูเชนมนุษยสมัยหิน หรือ

ความเปนอยูแบบยังชีพซึ่งดีขึ้นมาหนอย คือ สามารถรองรับคนใหอยูรอดได จํานวนมากขึ้น หรือพวกที่

เปล่ียนแปลเศรษฐกิจแบบทําการเกษตรมาเปนอุตสาหกรรมหรือสมัยใหมที่เปนธุรกิจแบบ   E-commerce, 

E-business ที่เราไดประชุมกันเมื่อไมนานมานี้ก็เปนเรื่องประเทศเดียวกัน แตมีทุกอยางหรือทุกระดับที่

กลาวมาขางตน มีความคิดตางกัน ชีวิตตางกันกลายเปนวาเหมือนอยูคนละโลก คนละแหง ก็เปนปญหา

สําคัญขอหนึ่งของหลายประเทศในศตวรรษนี้และตอไปในอนาคต  การศึกษาคือการพัฒนาชาติ ใหคนมี

ความรูที่จะสามารถสรางตนใหมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น สรางชาติใหอยูอยางมีความสุขและ

รุงเรืองได เราพูดวาจะตองพัฒนาคนใหมีความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งในทศวรรษหนา นั้นเราตองรูอะไร 

คําตอบคงมีหลายอยาง พูดไปไดเรื่อยๆ และทุกคนคงจะชวยเติมคําในชองวางตรงนี้ได หลายอยางที่วา

นาจะมี ดังนี้ ประการแรก เรียนรูใหอานออกเขียนไดเพื่อจะไดรูและแพรขาวสารได บางคนเรียนไปแลวแต

ก็ยังไมสามารถอานออกเขียนได ก็ตองพยายามฝกฝนตอไป ประการที่ สอง เรียนรูใหมีอาชีพ คือสามารถ

ทํางานเลี้ยงตัวได ใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และรูจักปรับตัวพัฒนาความรูของตนใหดีขึ้น ประการที่

สาม รูจักดํารงตนใหสมฐานะความเปนมนุษย ขอนี้พูดเปนรูปธรรมไดยาก สรุปส้ันๆ อยูอยางสมคุณคา

ความเปนมนุษย มีศักดิ์ศรี ทําส่ิงที่เปนประโยชน รูจักใชชีวิตใหมีคุณคาใชสติคิดพินิจในการดํารงตน เปน

ความรูที่เอามาประกอบอาชีพโดยตรงไมได แตมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต  ประการที่ส่ี การมี

คุณธรรมกํากับความรู เพื่อใหอยูรวมกันในสังคมนี้ได เชน การไมเอาเปรียบกันจนเกินไป การปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือกฎเกณฑ การมีวินัยในตนเอง และการมีหลักการดํารงชีวิตอยางมั่นคง ปลอดภัย เรื่องนี้เปน

ความรูที่จําเปนสําหรับทศวรรษหนาเชนกัน ประการที่หา ตองสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับผูอื่นได มี

ความเขาใจผูอื่น สามารถขจัดหรือลดความขัดแยง ซึ่งเปนฐานเบื้องตนในการแกไขขอขัดแยงและสราง

สันติภาพทั้งในระดับประเทศและระดับประชาคมระหวางประเทศสืบไป ไดเคยเห็นหลักสูตรที่สอนในระดับ

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีการสอนเด็กในวิชา Conflict Management หรือการจัดการขอขัดแยงจะเห็น

ไดวาเปนความรูที่สมควรรูถึงขนาดมาจัดเปนระบบแลว ประการที่หก ตองมีความรูที่จะประหยัดและใช

ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนเรื่องสําคัญของทศวรรษหนา และสหัสวรรษ

หนา ที่ประชานมีแตเพิ่มขึ้นในขณะที่ทรัพยากรไมไดเพิ่มตามไปดวย หรือเพิ่มแตชากวาจํานวนประชากร

   ...ทศวรรษหนาที่จะมาถึงในอีก 3 ปทุกคนควรพยายามชวยกันใหคนไทยไดมีโอกาสเรียนมากที่สุด 

เพื่อใหประเทศรุงเรืองและมั่นคงกวาทศวรรษที่กําลังผานไป ถาเชื่อเรื่องวัฏจักรเม่ือตกต่ําแลวอีกหนอยก็ดี

เอง พอดีแลวเราไมไดเตรียมเอาไว ไมมีคนทํางานก็แย สถานการณเชนนี้นาจะเปนโอกาสที่ไดฝกฝน

พัฒนาคน เชน เรื่องการใชจาย ไมใหฟุมเฟอยฟุงเฟอ ดังโบราณกลาวไววา   

 มีสลึงพึงประจบใหครบบาท อยาใหขาดสิ่งของตองประสงค ฯ  
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ปจจุบันอาจจะประหยัดอยางที่ทานสุนทรภูกลาวไวหมดไมได เพราะเราไมอยูในภาวะที่จะทําอะไรๆ เองได

มากเหมือนสมัยโบราณ แตถึงโบราณยังไง ถาวิเคราะหคํากลาวนี้ใหดีๆ แลวปจจุบันเราทําเองทุกอยาง

ไมได ตองมีการแลกเปลี่ยน ใหคนอื่นชวยทํา หรือวาซื้อหามา แตถาตองซื้อก็ตองหัดทํางบประมาณ  เด็กๆ 

หัดทําเองก็ได คือมีเงินอยูจํานวนหนึ่งที่จะใช ก็ตองดูวาจะซื้ออะไรไดบาง ถาเงินไมพอ ก็ตองจัดลําดับวา 

เราตองการอะไรมาก อะไรจําเปนกอนหลัง...ตองฝกใหเกิดความคิดสรางสรรคสามารถสรางของใหมๆ ให

สอดคลองกับทรัพยากรหรือศักยภาพที่มีอยู มีปญหาอีกอยางหนึ่งที่ควรคิดกัน คือจะลดการพึ่งพาผูอื่นได

อยางไร เพียงไร หรือควรจะเพิ่มการพึ่งพาซึ่งกันและกันในอัตราแคไหน เพราะถาไมพึ่งกันเลยก็ไมได แต

พึ่งมากก็ไมดี เหลานี้เปนตน...แนวโนมนี้จะยังมีตอไปเรื่องการศึกษาพื้นฐาน 12 ป รวมทั้งสมัยนี้ที่เปด

โอกาสใหนักเรียนดอยโอกาส เชน ผูที่อยูในถิ่นหางไกลทุรกันดาร  ยากจน ผูที่มีปญหาครอบครัว ผูท่ีมี

ความบกพรองทางรางกายและทางสมอง ความบกพรองเหลานี้บางอยางปองกันหรือแกปญหาไมไดหรือ

ทําไดยาก บางอยางก็ทําได เชน การปองกันโรค การแกไขปญหาทุพโภชนาการ การสรางความเสมอภาค

เชนนี้อาจตองใชอุปกรณพิเศษ รวมทั้งตองใชครูหรือผูปฏิบัติที่ไดรับการอบรมเฉพาะทาง ... ทศวรรษหนา

แนวโนมการศึกษาหาความรูจะเปนอยางไรก็ตาม จะขออนุญาตยืนยันหลักการเกาแกที่ ปู ยา ตา ยาย 

เชื่อกันมา ขาพเจาเองทุกครั้งที่ใครมาขอใหพูดเรื่องการศึกษาก็จะย้ําหลักเกาๆ ที่คนซึ่งอายุมากหนอยจะ

เคยไดยิน สวนคนสมัยใหมอาจจะไมเคยไดยินแลว คือ สุ จิ ปุ ลิ และการแบงการศึกษาที่สมดุลเปน พุทธิ

ศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนหลักการที่สามารถปรับใชไดอยาง

สอดคลองกลมกลืนกับทุกกาลสมัย  สุ คือสุตมยปญญา หรือปญญาที่เกิดขึ้นจากการฟงในที่นี้ขอตีความ

วา การฟงคือการรับสารหรือสาระทั้งปวง รวมทั้งการไดรู ไดเห็น และการอานหนังสือ ที่จริงหนังสือนาจะ

เปนส่ือหลักส่ือหนึ่งที่ใหความรูความบันเทิง ปจจุบันนี้มีส่ืออื่นๆ อีก เชน โทรทัศน computer on line ซึ่ง

เปนการสื่อสาร 2 ทาง สําหรับโรงเรียนที่มีเครือขาย School net หรือโครงการพัฒนาเนื้อหาความรูสําหรับ

เครือขายเพื่อโรงเรียนไทยที่ทํากันอยูในขณะนี้ จิ คือจินตมยปญญา คือปญญาที่เกิดจากการคิด คิดในที่นี้

ไมใชคิดสงเดช แตตองคนควาหรือมี สุ มากอน จึงมี จิ ได แลวใชปญญาความคิดไตรตรองวาอะไรควร

เปนอะไร เปนการกรองอีกทีวาที่เราได สุ มานั้น  เปน สุ ถูกหรือ สุ ผิด เปนการหัดใชเหตุผลวิเคราะห

เพื่อใหมีปญญาแหลมคมและเพิ่มพูนมากขึ้น การใช ลิ นี้จึงจะชวยใหเกิดจินตนาการและการสรางสรรค

ส่ิงใหมๆ รวมทั้งส่ิงที่งดงามมีศิลปะดวย ปุ คือ ปุจฉา  แปลวา ถาม มาจาก สุ และ จิ  ตองมีความ

ปรารถนาหาคําตอบเพิ่มเติมใหปญญางอกเงยยิ่งๆ ขึ้น แนวโนมทศวรรษหนา ปุ เปนเรื่องสําคัญ ไมใชจาก

การบรรยายเฉยๆ ตองบรรยายไปพลางถามไปพลางดวย  ลิ คือลิขิต หรือจดบันทึก เมื่อไดคําตอบหรือ

ขอมูลที่ผานการวิเคราะหบนรากฐานของเหตุผลแลว ก็ตอง ลิ ในสมัยเด็กๆ อาจารยกําชัย ทองหลอ สอน

ภาษาไทย ใหทองวา “น้ํามากปลาไมตาย จดหลายหลายสอบไมตก” แตจดแลวลืมอานก็ตกเหมือนกัน 

ตอมาคําวา จด ก็ขยายออกมาใชในความหมายของการพิมพดวย การทําฐานขอมูลคอมพิวเตอร 

(computer database) ถือเปนการ ลิ อยางหนึ่ง การจดนั้นถือวาจดเพื่อใหเรารูเอง และเผื่อใหคนอื่นเอา

ไปศึกษาแลวรูตอดวย เดี๋ยวนี้มีแนวโนมวาความรูตางๆ นั้นคนเดียวทําไมได ตองใชเวลานานหลายชั่วคน 

หรือหลายคนชวยกันทํา สวนการศึกษา 4 แขนงนั้นเปนเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกดาน เปน

แนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนาการศึกษา เปนวิธีการสรางทรัพยากรที่มีคุณภาพแกประเทศ พุทธิศึกษา 

หมายถึงการศึกษาเนื้อหาความรูวิชาการมีหลายสาขา แตละสาขาวิชามีวิธีการ สุ จิ ปุ ลิ ตางๆ กัน แต
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กอนนี้พูดกันวา มีความรูรูกระจางแตอยางเดียว แตใหเชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล บางคนบอกวาปจจุบันรู

อยางเดียวหรือที่เรียกวาขุดหลุมลึกยังไมพอ ตองมีความรูรอบตัว...จริยศึกษา  คือการสอนใหมีคุณธรรม 

คุณธรรมนั้นไมใชเนนหนักทองจําคุณธรรมทางศาสนา ที่สําคัญคือ การปลูกฝงคุณธรรมในชีวิตประจําวัน 

เชนความซื่อตรง ถาเราขายของแลวปลอมแปลงสินคาก็ทําใหเสียความนาเชื่อถือ ตอไปก็ไมมีใครมาซื้ออีก  

คุณธรรมที่ควรฝกอบรมใหมีในตนคือ การรูจักถอยทีถอยอาศัย  เอื้อเฟอกันตามวาระอันควร มีความ

รับผิดชอบ เพราะเราตองอยูรวมกัน ตองสํานึกถึงสวนรวมกอน สวนการเคารพในสิทธิและปญญาของ

ผูอื่นเปนเรื่องที่จะมีผูสํานึกมากเขาทุกทีในอนาคต ถาเราไมสํานึกก็อยูในโลกที่เขาสํานึกไดลําบาก เรื่องจ

ริยศึกษาไมใชส่ิงที่ทําไดงายๆ ตองใชเวลาการปลูกฝงกลอมเกลาตั้งแตเด็ก เรื่องพุทธิศึกษาดูประเดี๋ยว

เดียวก็อาจจะเขาใจได แตจริยศึกษาเปนเรื่องของการปฏิบัติ ครูตองปฏิบัติเปนแบบอยางกอน จึงจะชวย

ใหการปลูกฝงจริยศึกษาประสบผลสัมฤทธิ์ที่ดีได  พลศึกษา รวมถึงสุขศึกษา สุขภิบาล ความสะอาด การ

กินที่ถูกตองตามสุขบัญญัติเปนการเสริมสรางรางกายใหแข็งแรงดวยการออกกําลังกายใหเหมาะกับสภาพ

รางกาย อาจไมจําเปนตองเปนเกมกีฬา  การงานตางๆ เชน ถูเรือน ทําสวน ก็นับเปนพลศึกษาได พล

ศึกษาจะชวยลดการปวยไข แตถาทํามากเกินไปก็อาจทําใหปวยไขไดเชนกัน นอกจากนั้นยังชวยใหราง

กายตานทานโรคได ทําใหมีสมองพอที่จะเรียนรู และมีกําลังพอที่จะปฏิบัติหนาที่ตางๆ การหัดพลศึกษาไม

จําเปนตองใชอุปกรณแพงเสมอไป และไมจําเปนตองเลนกีฬาแขงขันเอาชนะกันอยางเดียวเทานั้น เรื่อง

พลศึกษานอกจากดูแลทางกายแลวตองดูแลทางจิตใจดวย กายกับจิตตองพัฒนาคูกันไป หัตถศึกษา คือ

ความสามารถใชมือประดิษฐงานหัตถกรรมได ถึงแมวาปจจุบันนี้จะมีของสําเร็จรูป แตการรูจักใชมือ

ประดิษฐส่ิงของนั้นจะชวยสมองดานการสั่งงาน ความสัมพันธระหวางสมองกับมือจะดี หัตถพื้นฐาน เชน 

งานชางไม เย็บผา ไฟฟา ชางกล ลวนสําคัญตอชีวิตประจําวันของเรา หัตถศึกษาชวยใหผูเรียนมีใจรัก

ศิลปะ มีความเยือกเย็น มีจินตนาการ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดีตองาน และเห็นคุณคาของการ

ทํางานโดยไมรังเกียจวาเปนงานหนักหรืองานเบา หัตถศึกษาอาจเปนเครื่องนํากอนแลวจึงสานตอเปนงาน

ดานอื่นๆ ...แนวโนมการศึกษาในทศวรรษหนาอีกอยางหนึ่งที่มักจะไดยินไดฟงกันอยูทุกวัน คือการศึกษา

ที่ใหเด็กเปนศูนยกลาง ใน 2-3 วันนี้ไปที่ไหนทุกคนก็พูดถึงเรื่องนี้ แตก็ไมไดอธิบายอะไร ขาพเจาเองก็ไมได

ไปอบรมดวย ทําใหไมรูวาเปนอยางไร ก็ตองแตงเอาเอง เขาใจวาวิธีการสวนหนึ่งของการศึกษาที่ให

นักเรียนหรือเด็กเปนศูนยกลางนี้ เปนส่ิงที่สอนกันมานานแลว ตอนขาพเจาเด็กๆ ก็เคยไดรับการศึกษา

แบบนี้ คือ ครูเอาใจใสสงเสริมใหนักเรียนคนควาหาความรูดวยการใช สุ จิ ปุ ลิ และการศึกษา 4 อยางนี้

แหละ  สถานศึกษาเดี๋ยวนี้ที่ใชอยูก็มี แตปจจุบันสถานศึกษาของเรามีเด็กมาก การศึกษาที่ใหนักเรียนเปน

ศูนยกลางคงทําลําบากขึ้น ที่สําคัญและควรเนนกันคือ ตองสงเสริมนักเรียนเรื่องการคนควาหาความรู 

สมัยใหมครูไมคอยพอเมื่อขาพเจาไปเยี่ยมตามโรงเรียนจะไดยินเสมอวา โรงเรียนนี้ขาด 3 ตําแหนง 

โรงเรียนขาด 5 จังหวัดนี้ขาด 500 จําเปนตองใหนักเรียนชวยตัวเองกันบาง ที่จริงเรื่องใหนักเรียนคนควา

ความรูชวยตนเองเปนเรื่องของปรัชญาความคิดเพื่อพัฒนานักเรียน  ไมใชวาคนขาด เลยตองใหนักเรียน

ชวยตนเองบาง วิธีการหนึ่งที่ใชกันเรื่องการศึกษาที่ใหนักเรียนเปนศูนยกลางนั้นก็คือ ตองมีงบประมาณ

หรือตองเร่ียไรใหมีหองสมุดสําหรับนักเรียน เราตองปลูกฝงนักเรียนใหรูสึกอยากอาน เคยเห็นโรงเรียน

หลายแหงสอนนักเรียนตั้งแตเล็กๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกันวา วันนี้ฉันอานเลมนี้ เธออานเลมไหน เลา

ใหกันฟงแลกเปลี่ยนความคิดและวิจารณกัน ขาพเจาเคยเปดพบ Websites ของหอสมุดประชาชนใน
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ตางประเทศ ที่เปนเวทีใหเด็กทําแบบนี้ ใหเด็กคนหนึ่งเขียนความคิดของตนลงไป เพื่อเลาใหเด็กอื่นๆ ที่

เปดดูทราบวา เขามีความคิดตอหนังสือเลมนี้อยางไร ในลักษณะนี้การอานเปนรากฐานสําคัญของการใช

ส่ืออื่นๆ ตอไปหลายแหงบอกวาส่ือหนังสือเปนพื้นฐาน สวนสื่ออีเล็กทรอนิคนั้นเอาไวที่หลัง แตบางทฤษฎี

วาใหใชส่ืออีเล็กทรอนิคตั้งแตเด็กเล็กก็มี ...นอกจากการอานแลว บทบาทของครูในการสอนที่ใหนักเรียน

เปนศูนยกลางแบบแตงเองของขาพเจานั้น จะตองสรางทักษะในการสังเกตแกเด็กดวย คือชี้ใหเด็กรูจัก

สังเกตดูลักษณะของผูคน ลักษณะธรรมชาติรอบัว หรือสังเกตผลของการทดลองตางๆ จะออกไปดูอะไรก็

ควรจะเก็บมาศึกษา มาสังเกตดูวามีความเปลี่ยนแปลงอะไรและอยางไรในสภาพธรรมชาติ กลาวคือตอง

สรางใหมีความสามารถในการสังเกตสูง ตองใหรักการเรียนรู หมั่นศึกษาคนควาอยูเสมอ ในสมัยขาพเจา

ยังเล็ก การสอนที่ขาพเจารูสึกวาดีคือเขาสอนใหเราอยากรู อยากเห็น อยากดู อยากเรียนไปเสียหมด 

บางครั้งก็มากเกินไปดวยซ้ํา พออยากรูอยากเห็น แลวก็อยากคิด อยากถาม อยากเสนอขอคิดเห็นของ

ตนเองบาง ขณะที่การเรียนในตอนหลังนี้หลายคนมาบนกับขาพเจาวา เรียนแลวนักเรียนอยากไดเพียง

เกรดดีๆ โดยไมกระตือรือรนที่อยากจะรูหรือคนควาอะไรเพิ่มเติมเองเลย ขาพเจายังบอกกับอาจารยทาน

นั้นวาสงสัยจะสอนไมดีเองมั่ง ตองสอนแลวเขาอยากรูอยากคนเพิ่มเติม และเมื่อเรียนแลวจะตองสามารถ

ที่จะอธิบายความรูสึกที่ตนไดรับมา แลวรวบรวมความคิด เขียนใหครูอาจารยหรือผูอื่นทราบ  คนบางคน

ความรูดีเรียนมามาก แตอธิบายไมไดเลย บางคนตอบปากเปลาได แตเขียนออกมาไมได เขาบอกวาที่จริง

หนูก็รูแตเขียนไมออก ทําใหไดเกรดไมดี บางคนเคยแตทําขอสอบปรนัยที่มีตัวเลือก 4-5 ตัวใหเลือก เมื่อมี

ตัวเลือกก็จะทําได แตถาใหคิดเองโดยไมมีการบอกใบใหก็จะคิดไมออก แตถาคนพูดใหฟงมาเรื่อยๆ วาอัน

นี้ใชหรือไม จะตอบไดวาอันนั้นถูกอันนี้ผิดแตขาพเจาแกแลวไมเปนไร อีกไมนานก็ตาย ถาเปนเด็กๆ ใน

ศตวรรษหนานาจะคิดเองเปนตั้งแตตน ครูบางคนมาบอกวา กลัวหมดความหมายถานําระบบใหมเขามา

ใช ขาพเจาคิดวา หากครูไมปรับปรุงตนเองคงหมดความหมายแน เพราะระบบการศึกษาเชนนี้เปน

แนวโนมที่ใชกันในอนาคตครูตองปรับตัวโดยจะตองอานมาก การใหนักเรียนเปนศูนยกลางนั้นถามองใหดี

จะเห็นวาเปนการใหครูเปนศูนยกลางดวยเชนกัน ถาครูจะเกณฑใหนักเรียนอานโดยครูไมอานนั้นไมได ครู

จะตองอานมากหรือศึกษาหาความรูใหมๆ ใหมากอยูเสมอ ไมใชเอาแตความรูที่เรียนมาจากวิทยาลัยครู

เมื่อ 20-30 ปที่แลวมา ฉายซ้ําซากแตเพียงอยางเดียว ตองสามารถแนะเด็กไดวา หากตองการรูเรื่องอะไร

จะไปหาความรูไดที่ไหน เชน ถาแบบธรรมดาก็วาเรื่องอยางนี้จะตองไปคนในหนังสืออะไรบางครั้งตองบอก

สถานที่ที่จะไปคนดวย ตองฝกและพัฒนาเด็กใหรูจักคนหาขอมูลหรือสารสนเทศที่ตองการ...ในสมัยนี้หา

ความรูทาง Internet ไดดวยครูจึงนาจะไปตรวจดูกอนวา เรื่องที่จะกําหนดวางแผนใหพูดในชั้นเรียนนั้นจะ

มี Websites อะไรบางที่จะสงเสริมการสนมนาในชั่วโมงนั้น ตองตั้งขอสังเกตไดวา Websites นั้นเปน

อยางไร เพราะในเรื่องเดียวกันจะมีหลาย Websites แตละ Websites จะมีขอเดนขอดอยที่ตางกันออกไป 

นอกจากนั้นถึงจะมีเครื่องมือชวยในการคนหา (Search engines) อยูหลายชนิดก็ตามครูก็จะตองมี

ความรูที่ดีในเนื้อหาที่จะคนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งทางวิทยาศาสตร และนาจะมีความรูภาษาอังกฤษที่ดี

พอทั้งครูและนักเรียน เพราะ Websites เหลานี้ภาษาอังกฤษจะมีมากกวาภาษาไทย ในการสอนนั้นนาจะ

นําใหเด็กออกความคิดได โดยไมใชวาครูเปนผูถามนําแลวใหเด็กตอบคลอยตามตนเองแตเพียงอยางเดียว  

การสอนแบบนี้ใหไดผลนั้นเปนส่ิงที่ทําไดยากมาก ไมทราบวาครูจะทําไดสักกี่คน เปนหนาที่ของสถาบันที่
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สรางและอบรมครูจะตองคํานึงวาครูจะตองมีทั้งความรูเนื้อหาที่แมนยํา ถูกตอง ทันสมัยและมีวิธีการสอน

ที่นาสนใจ ชวนใหติดตาม รวมทั้งตองมีคุณธรรมที่ครูพึงมีตอนักเรียน เชน ความเมตตากรุณา ความเอื้อ

อาทร ความเอาใจใสในการสอน ความอดทน เปนตน ใหสมกับที่ถือกันวาครูบาอาจารยเปนที่ 2 รองจาก

บิดามารดา 

การสังเคราะห            

ไดแนวพระราชดําริในดาน เปาหมายของการศึกษา ดานคุณลักษณะของครู  ดานกจิกรรม

การเรียนรูและ คุณลักษณะของผูเรียน 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วัน
พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2543   

ขอขอบคุณทุกทานที่ไดชวยกันรวมมือในการปฏิบัติงานเสมอมา กวา 20 ปมาแลวที่ไดมีโอกาสได

ไปเห็นความเปนอยูของคนที่อยูในประเทศชาติของเรานี่เอง ที่ยังมีความขาดแคลนในดานตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของอาหารการกิน ก็ไดมาคิดวิธีการวาจะทําอยางไร จึงจะใหชุมชนเหลานี้มี

ความเปนอยูที่ดีขึ้น แลวก็มีโอกาสในชีวิต ในตอนนั้นก็ยังไมไดคิดถึงเรื่องที่เปนหลักสําคัญ ที่จริงคนเรานี้ก็

ตองมีโอกาสที่เทาเทียมกัน บางทีสมัยใหมเรียกวาจะเปนประชาธิปไตย เปนเรื่องของสิทธิมนุษยชน ที่จริง

แลวถาตีความคิดดีๆ นั้นก็คือเรื่องของสิทธิที่จะมีความเปนอยูที่ดีพอเหมาะพอควร ในขณะนั้นก็พยายาม

คิดวิธีการ และก็นึกอยูวาถาจะไปชวยเหลือหรือจัดการอยางไรก็ตาม ถาจัดใหทุกๆ ที่ ทุกๆ คนที่ขาดแคลน

นั้น ก็ไมนาจะเปนไปได ส่ิงที่เปนไปไดคือการหาแนวทาง หาวิธีการปฏิบัติ ซึ่งก็ตองมีผูที่ชวยเหลือหรือผูที่

เปนหลักในการดําเนินการ ในขณะนั้นก็ไดเห็นโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนซึ่งตั้งมีอยูแลว ซึ่งใน

ขณะนั้นก็ 20 กวาปแลว ที่ไดดําเนิน การมาเปนอยางดี ก็อาจจะใชแหลงนี้เปนที่ปฏิบัติงานเพื่อวาถา

ปฏิบัติงานไดดีแลวก็จะสามารถขยายผลไปถึงที่อื่นๆ ได ในขณะนั้นมีหนวยงานตางๆ ทั้งที่เปนหนวยงาน

ราชการและเอกชน หรือบุคคลตางๆ หลายทานที่ยังชวยอยูจนทุกวันนี้บาง หรือผูที่ชวยหลักๆ หลายๆ ทาน

ก็ไดลวงลับไปแลว เพราะวาก็เปนเรื่องตั้ง 20 กวาปมาแลว ทานเหลานี้ก็พยายามชวยกันหาวิธีการ หา

แนวทางที่จะปฏิบัติในส่ิงที่เปนไปได เพราะในขณะนั้นถึงวาจะเคยตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ไปหลายที่ก็ตาม ก็นับวาประสบการณยังนอย เริ่มตนที่คิดก็

อาจจะอายุไมถึง 20 ปก็ยังไมสามารถที่จะมองในรายละเอียดลึกซึ้งไดก็มีผูมาคิดรวมมือ ตอนนั้นก็ไดเห็น

วาหนวยงานของตํารวจตระเวนชายแดนนั้น มีเรื่องของการสอนนักเรียนอยู ซึ่งการสอนหนังสือเพื่อใหคนมี

ความรูก็ถือวาเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนทั้งชุมชนไปอีกในรูปแบบหนึ่ง ก็อาจจะเปนเรื่องที่นาสงสัย

วา ทําไมตํารวจซึ่งก็มีหนาที่จับผูรายปราบหมูพาลทั้งหลาย เหมือนยังกับเพลงตํารวจที่วานั้น จะมีหนาที่

อะไรในการที่จะใหการศึกษาแกเยาวชนนั้น ก็มีหนาที่หนึ่งของตํารวจตระเวนชายแดน คือรักษาความ

ม่ันคงของพื้นที่ชายแดน หรือไมก็เรียกวาของทั้งประเทศชาติ ซึ่งการรักษาความมั่นคงนี้ก็ตีความไปได
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หลายอยาง อยางหนึ่งก็การปองกันโดยตรง ศัตรูเขามาก็รุก ซึ่งเปนส่ิงที่ทําอยูในเวลานั้น แตวิธีการที่ไมใช

เปนวิธีการแกปญหาเฉพาะหนา คือการทําสังคมใหรมเย็นและใหม่ันคง และผูบังคับบัญชาสมัยกอนนั้นก็

ไดคิดวิธี โดยการที่วาใหฝกตํารวจเปนครูชวยสอนนักเรียน ที่จริงแลวนี่ดูเหมือนวาไมใชผูบังคับบัญชาคิด

ดวยซ้ําไป ก็เปนการคิดโดยที่ตํารวจตระเวนชายแดนเอง ซึ่งก็ไดไปเห็นส่ิงที่เปนความจริงของทองถิ่น คือมี

คนจํานวนมากที่อาศัยอยูในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งบางคนไมมีคนอื่นทราบวาเขาเปนคน มีชีวิตอยู เปนคนใน

ประเทศเราเสียดวยซ้ําไป บุคคลเหลานี้ตํารวจที่ไปประจําการ ก็พยายามนอกจากสอนหนังสือแลวก็ชวยใน

เรื่องของการประกอบอาชีพตางๆ แลวก็มีผูบังคับบัญชามาชวยทําใหเปนระบบขึ้น คือเปนโรงเรียนขึ้น งาน

นี้ก็นาจะไปชวยเปนศูนย ใชเปนบุคคลเปาหมายได คนที่ขาดแคลนที่จริงๆ แลวนี้ยังมีบุคคลที่ขาดแคลนที่

นอกเหนือจากความดูแลของตํารวจตระเวนชายแดน เปนหนาที่ของหนวยงานอื่นๆ อีกมาก พยายาม

ชวยกันคิดในเรื่องตางๆ ทั้งในดานงานการศึกษา งานเกษตร งานสุขภาพอนามัย นับวันขึ้นทําไปก็มีคน

ถามคําถามที่บางครั้งก็ตอบไมไดวา การปฏิบัติงานนี้ จะมีเปาหมายไปทางไหน จะทําอยางไร คําถาม

เหลานี้ก็ชวยใหคิดเปนระบบขึ้น ก็ในเมื่อคิดเปนระบบ ทํางานออกมาเปนชิ้นเปนอันเปนผลแลว ทําให

บุคคลอื่นทราบขึ้นแลว ก็ถือวามาชวย หรือวาที่เราทํากันไวก็เปนบริการอยางหนึ่ง คือบางทีผูที่มีความรู

ความสามารถและมีน้ําใจที่จะชวยนั้น ก็ไมสามารถที่จะรูวาตรงไหนที่สมควรไปดําเนินการกอน เราทํางาน

แลวก็สามารถที่จะชี้แจงไดเปนระบบ ก็สามารถที่จะใหคนอื่นเขามาชวยเหลือรวมมือได นักเรียนที่เคยอยู

ในโครงการวาเปนผูไดรับประโยชนนั้น ที่จริงระหวางที่รับประโยชนนั้นก็ถือวาเปนผูปฏิบัติการไปดวยในตัว 

คือถาสามารถรับหรือเขาใจส่ิงที่บุคคลอื่น หนวยงานอื่นใหความรู แลวเอาไปใชไดผลอยางนั้นก็ถือวาทํา

ใหบุคคลอื่นๆ ไดรับผลดีจากสิ่งที่กระทํากัน ก็ไมไดเปนการกระทําที่สูญเปลา ก็มีคนที่จะสนับสนุนมากขึ้น 

มาถึงปจจุบันนี้การงานตางๆ นั้นก็มีความจําเปนยิ่งขึ้นที่จะทําใหเขาระบบและเปนแนวทางของแผนการ

ใหญของประเทศ วาจะวางแนวจะใหมีทิศทางไปทางไหน โดยการออกกฎออกระเบียบตางๆ ก็ควรที่เราจะ

มาคิดทบทวนพิจารณาวางานตางๆ ที่ทํานั้น ปรัชญาของงานอยูที่ตรงไหน เราตองการใหทุกคนมีความ

ม่ันคง มีความเปนสุข อยูดีกินดี มีโอกาสในชีวิตที่จะไดรับความรูแลวก็ฝกฝนความสามารถ สามารถที่จะ

สรางความกาวหนาใหแกตัวเองไดใหเทาเทียมกัน ทุกคน อันนี้จะเปนเปาหมายอยางหนึ่งได แลวงานที่ทํา

ไปไดประโยชนเขาเปาหมายหรือเปลา อันไหนที่ทําทิศทางแลวทิศทางนั้นไมไดผล ก็ตองปรับตอง

เปล่ียนแปลงไป การที่ประชุมสัมมนานี้ก็จะไดเปนประโยชนในดานนี้คือไดคิดไดทบทวน สวนไหนที่

บกพรองอยู ก็ตองแกไขปรับปรุง ทั้งปรับปรุงในตัวบุคคล ปรับปรุงในเรื่องของหนวยงานและแนวคิด

ทั่วๆ ไปดวย ก็หวังวาการที่จะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือมีผูคัดคานวิธีการแนวทางนั้น จะไมทํา

ใหทุกคนหมดกําลังใจและก็จะยิ่งทําใหมีกําลังใจทํางานไดเขมแข็งหรือวาไดละเอียดถี่ถวนยิ่งขึ้น ก็

ขอขอบคุณทุกทานอีกครั้งหนึ่งที่ยังมีความมุงมั่นอยูจนทุกวันนี้ และก็ขอใหมีกําลังกาย กําลังใจที่

สมบูรณแข็งแรง เพื่อที่จะดําเนินงานใหมีผลตอไป ซึ่งจะทําใหบานเมืองสวนรวมมีความเจริญรุงเรือง 

แลวก็ตัวของแตละบุคคลมีความสุข มีความพึงพอใจที่ไดทําส่ิงที่ดีและมีประโยชนตอบุคคลอื่น 

 การสังเคราะห         

 ไดแนวพระราชดําริในดานการบริหารจัดการ และเปาหมายของการดําเนินงาน  
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พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ณ ศาลา 

ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันศุกรที่ 27 เมษายน 2544 

ขอตอนรับทุกๆ ทานที่มาในวันนี้ และขอบคุณที่ไดชวยกันคิดชวยกันทํางานตางๆ เพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของชาติ เพื่อใหนักเรียนทั้งหลายมีโอกาสที่ดี ไดรับส่ิงที่ดีทั้งทางรางกาย ทางจิตใจ และ

สติปญญา จะไดเปนผูค้ําจุนดูแลชาติบานเมือง และสามารถชวยเหลือตนเองดูแลสังคมใหเจริญกาวหนา

ตอไปไดอยางดี ในชวง 2-3 เดือนที่ผานมานี้ ไดมีโอกาสไปเห็นประเทศตางๆ หลายประเทศ เชน ประเทศ

จีน ประเทศอินเดีย และประเทศในยุโรป ไดพบกับบุคลากรที่ทํางานทั้งในดานการศึกษา การเกษตร และ

เรื่องสุขภาพอนามัยของประเทศเหลานี้ ยกตัวอยางเชนในประเทศจีน ไดเห็นการทํางานของ

กระทรวงศึกษาธิการจีนและหนวยงานการศึกษาระดับสูงของจีน ไดสนทนาพูดคุยและดูงาน เขามี

เปาหมายอยางเดียวกันที่จะพัฒนาประชาชนของเขาตั้งแตเกิดจนกระทั่งรับการศึกษาในลักษณะอยาง

เดียวกันกับที่เราทํา คือพยายามที่จะชวยเหลือเรื่องอาหารโภชนาการในโรงเรียน แลวพยายามที่จะให

นักเรียนในถิ่นทุรกันดารไดรับการศึกษา ซึ่งในปจจุบันนี้มีผูที่ยังไดรับการศึกษานอยหรือวายังไมไดรับ

การศึกษาในถิ่นทุรกันดารอยูบาง เพราะวา ผูปกครองไมมีโอกาสจะสงบุตรหลานเขาโรงเรียนได เขาก็

พยายามดวยวิธีตางๆ เชนใหมีโรงเรียนในทุกๆ ชุมชน คนที่พอจะมีความรูบาง แมแตอานออกเขียนไดก็

พยายามใหมีหนาที่ชวยสอนคนอื่น และผูที่พอจะมีฐานะบางเขาก็จัดโครงการใหประชาชนธรรมดา ที่

อาจจะเปนผูใชแรงงานหรือคนที่พอจะมีเงินเหลือบาง ไปสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนที่ยังไมมีโอกาสได

เขาโรงเรียน ไดเรียนหนังสือมากขึ้น หรือวานักเรียนดวยกันเองในโรงเรียนที่มีฐานะดีก็จะชวยเพื่อนนักเรียน

ดวยกันในถิ่นทุรกันดาร และที่ไปประเทศอินเดียนั้นก็ไดมีโอกาสไปดูงานที่องคการอนามัยโลก ซึ่งเขาก็มี

งานในลักษณะเดียวกัน คือพยายามใหประเทศตางๆ ในเขตรับผิดชอบไดแกเขตเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

และเอเซียใต เชนในภูมิภาคของเราและประเทศอินเดีย ปากีสถาน เปนตน ใหพัฒนาทางดานสุขภาพ

อนามัยตั้งแตแรกเกิด หรืออยางที่เราทําคือ ตั้งแตหญิงมีครรภและออกมาเปนเด็กออน เด็กกอนวัยเรียน 

เด็กวัยเรียน ใหไดรับการดูแลที่ดี โดยที่เขาก็พยายามที่จะเผยแพรวิธีการตัวชี้วัดในลักษณะของ จปฐ. ให

ใชแพรหลายขึ้นในประเทศตางๆ แตวาทั้งจีน อินเดีย เปนประเทศที่มีพลเมืองมากและคอนขางจะลําบาก 

ไปถามดูในบางเขต บางมณฑล ก็ยังไมสามารถที่จะดําเนินการได เนื่องจากเจาหนาที่จากสวนกลางที่จะ

ไปเก็บขอมูลมีจํานวนไมพอและไปเก็บไมได สําหรับการอบรมบุคคลในทองถิ่นใหทําหนาที่เชนนี้ก็ยัง

ติดตอกันไดไมสะดวก และไมมีความชํานาญที่จะทํา ซึ่งเขาก็เห็นวาบานเรานี้ทําไดคอนขางจะดี และไดไป

ในยุโรปเชนที่ประเทศฝรั่งเศสนี้ก็ไปเห็นงาน เชน สํานักราชบัณฑิตของฝรั่งเศส ซึ่งที่จริงแลวรัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงศึกษาธิการของจีนเปนคนแนะนําใหไป ทานเองก็ไปดูงานตามโรงเรียนอนุบาลและ

โรงเรียนประถมตางๆ ของฝรั่งเศส และไปในเวลาเดียวกันจึงไดพบกัน ทานสนใจโครงการสอนวิชา

วิทยาศาสตรตั้งแตเด็กอนุบาล ประถม มัธยม ที่ใหนักเรียนไดมีโอกาสใชความคิดและไดเห็นไดทําจริงมา

ตั้งแตตน ซึ่งในลักษณะนี้บานเราก็ทําอยูเพื่อใหเหน็ธรรมชาติ ใหศึกษาสิ่งรอบตัวในชุมชน และดูวาแตกอน

นี้เปนอยางไร พอมาสมัยใหมมีการพัฒนาชีวิตเปลี่ยนแปลงเปนอยางไร การทํานี้ทางราชบัณฑิตหรือสํานัก

วิทยาศาสตรเปนผูใหความรูดูแลอยางใกลชิด คงเปนแนวโนมของประเทศตางๆ เพราะในประเทศจีนนี้เขา
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ก็อยางที่เราทํา อยางที่เห็นอาจารยทั้งหลายซึ่งเปนอาจารยในระดับการศึกษาระดับสูงแลวมาชวยใน

การศึกษาพื้นฐาน เชน ในเมืองจีนก็ใหอาจารยที่เชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา มาผลิตตําราเรียนที่ทันสมัย 

เนื้อหาถูกตอง แตวามีราคายอมเยา เพื่อใหนักเรียนในระดับประถมและมัธยมไดรับขอมูลที่ดีที่จะพัฒนา

ความคิดความรูตอไป ที่ไปฝรั่งเศส ก็ไดไปสนทนากับฝายการศึกษาที่เขาไปดูแลการศึกษาในระดับชนบท 

รูสึกวาโครงการพวกนี้สามารถทําไดในถิ่นที่หางไกล แลวกอนที่จะกลับมานี่ไดไปที่องคการอาหารและ

เกษตรของสหประชาชาติหรือ FAO ไดพูดคุยกับเจาหนาที่ที่นั่น เขาบอกวาในเรื่องของอาหารและ

โภชนาการซึ่งจะเปนสวนที่ทําใหประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนมีรางกายและสมองที่ดี เพื่อที่จะ

สามารถทํางานอะไรตางๆ ไดนั้น เขาวางแผนที่จะชวยใหดีที่สุด แตเมื่อเก็บขอมูลแลวปรากฏวาทั่วโลกนั้น

ทําไดต่ํากวาเปาหมายอยางมาก เพราะไมสามารถจะทําใหคนมีความเปนอยูที่ดีไดเทาที่มุงหวังไว มีประเทศ

บางประเทศที่ขาดมาก หรือบางประเทศที่ทําไดดี ปรากฏวาประเทศไทยนั้นเขาจัดอยูในประเทศที่พัฒนาได

อยางดี และทํางานตางๆ ไดอยางมีระบบ เทาที่เขามาตรวจดูแลวทําไดถึงระดับที่ทุรกันดาร โดยที่บุคลากรนั้น

มีหลายระดับ ไมใชวาเกี่ยงกันในหนาที่ของใครของมัน อยางที่เราทําจึงทําใหผลออกมาไดดีกวาประเทศอื่นๆ 

อีกหลายประเทศ การพัฒนาระดับสูงเขาไมไดพูดถึงวาเราจะมีความกาวหนาเศรษฐกิจดี แตเขาพูดใน

ลักษณะที่วาการทําใหบุคคลที่อยูในเขตทุรกันดารมีความยากจนนั้นพัฒนา แลวมีโอกาสที่ดีขึ้นไดมากกวา

ประเทศอื่นๆ เรียกวาเราไดทํางานไปอยางดีแลว แตวาอาจจะมีขอบกพรองสักนิดหนึ่งคือเราทํางานอะไรนั้นที่

เขาติคือ เราอธิบายใหคนอื่นฟงไดยังไมดี คือในการที่ประเทศอื่นที่อธิบายดีนั้น การทํางานจริงๆ อาจจะสูเรา

ไมได แตวาถาเราจะอธิบายดีดวยก็อาจจะทําใหการงานกาวหนามากขึ้น เชน ทําอะไรก็ใหมีการเขยีนโครงการ

ในลักษณะที่คนอื่นๆ ที่อยูตางถิ่นตางวัฒนธรรมสามารถเขาใจได เขียนเปนโครงการไป เขาแนะนําในขอ

เหลานี้ หรืองานบางอยางที่ทําแลวแตเราก็พูดวาทําดีผีเห็น อะไรอยางนี้ทําไดดี แตคนที่จะชวยใหดียิ่งขึ้น

ตอไปไมใชผีเปนคน จริงๆ เราก็ไมหวังสินจางรางวัลหรือไมหวังความสรรเสริญเยินยอ แตถาเขาบอกวาเขาไม

รูเขาก็ไมสามารถรวมมือได ที่ฝร่ังเศส ที่นี่มีบริษัทเอกชนหลายรายมาติดตอขอใหอธิบายใหเขาฟงวาไดทํา

อะไรบาง ซึ่งพออธิบายไปแลวเขาก็ถามคําถามอีก ฟงไมรูเรื่องที่เราอธิบายไป เขาก็ถามเปนประเด็นๆ เราก็

ตอบวาในเรื่องนี้เปนอยางไรซึ่งเปนประโยชนมาก ก็เลยบอกกันตอๆ มีคนมาแจงความจํานงขอรวมมือในงาน

ตางๆ มาก คิดวางานที่ทุกคนทําก็หวังวาจะเปนที่ภาคภูมิใจของตัวเองและของหนวยงานได สําหรับนักเรียน

ถึงแมวาอาจจะเหมือนกับไมไดทําอะไร พวกผูใหญตั้งแตครูโรงเรียน ต.ช.ด. หรือผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน

ตางๆ ที่มาชวยเปนผูชวย ที่จริงแลวสวนที่สําคัญที่สุดคือตัวของนักเรียนเองที่จะรับไดแคไหน รับไดไมไดนี่ที่จริง

ความฉลาดก็เปนสวนหนึ่ง แตสวนที่สําคัญที่สุดคือ ความเอาใจใส ความขยันหมั่นเพียร พยายามอยูเสมอ ไม

ทอดทิ้ง ทอดธุระ พยายามหาความรูวาเขาทํากันอยางไร ที่จะทําใหตัวเองและชุมชนกาวหนาไดในอนาคต ... 

การสังเคราะห            

ไดแนวพระราชดําริคือคุณลักษณะของผูเรียน 
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พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ณ ศาลา

ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันศุกรที่ 26 เมษายน 2545 

    การดําเนินการโครงการก็ผานมา 20 กวาป อยางที่ทานเลขาธิการพระราชวังไดกลาวมาเมื่อสักครู

นี้แตวาจุดมุงหมายตางๆ ก็ยังเปนไปอยางเดิม คือ ตองการใหคนตางๆ ถึงแมจะอยูในถิ่นทุรกันดารมี

ความสุขและมีความเจริญกาวหนา ไดมีโอกาสที่เทาเทียมกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความรวมมือชวยเหลือจาก

หนวยงานตางๆ ทั้งหนวยงานราชการและหนวยงานที่เปนเอกชน รวมทั้งบุคคลตางๆ ที่มาชวยงานดวย

ตนเอง ทั้งนี้ส่ิงที่คิดไวก็ไดมีการปฏิบัติไดอยางดีและครบถวน ดังที่ทานผูบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดนไดกลาวมาแลว แตวาในระยะนี้บานเมืองก็มีความเปลี่ยนแปลงมาก นอกจากในดานการศึกษา

แลว ในการดําเนินงานตางๆ การบริหารประเทศก็มีหลักเกณฑใหมๆ ขึ้นมา ทั้งนี้ในการปฏิบัติการโครงการ

นี้ก็จึงตองมีการประชุมชี้แจงวิธีการรวมกัน เพื่อที่จะใหการดําเนินการเปนไปอยางเรียบรอย นอกจากนั้นก็

เปนที่นายินดีวานอกจากหนวยงานตางๆ ในประเทศไทยที่ไดชวยเหลือใหโครงการดําเนินการไปดวยดีแลว 

ขณะนี้ก็มีองคการตางๆ ทั้งทางการและเอกชนในตางประเทศที่สนใจที่จะเขารวมโครงการ และก็มีบุคคล

ทั่วๆ ไปทั้งที่อยูในประเทศไทยและอยูในตางประเทศที่สนใจอยากจะทําอะไรใหเปนประโยชน ที่จะ

ชวยเหลือคนที่อยูในโครงการใหปฏิบัติไปไดอยางดีขึ้น เพราะวาโครงการนี้ก็ขยายพื้นที่ไปกวางขวางขึ้น ใน

แหลงที่โดยทั่วไปแลวเขาถึงไดยาก ก็ในเมื่อมีความชวยเหลือทั้งในดานทุนและดานวิชาการมาทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ ก็นาจะทําใหการดําเนินการเปนไปดวยดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ผูที่ทํางานอยูแลว หรือผูที่รับ

ทุน เชน นักเรียนทั้งหลายนั้นก็ตองศึกษาวิธีการอะไรตางๆ ที่จะใหการใหขอมูลใหผูที่จะมารวมงานใหม

สามารถเขาใจได เพราะฉะนั้นขอมูลการปฏิบัติงานที่แลวมาที่ความตั้งใจหลักวาเราประสบความสําเร็จมา 

และก็อาจจะเปนวิทยาทานใหผูอื่นไดพิจารณาดูวาวิธีการเหลานี้ เราทําแลวไดผล ถาไปทดลองทําดูบางก็

จะดีหรือวานี่ก็เปนความจําเปนเหมือนกัน ในอีกดานที่จะชี้แจงใหบุคคลที่อยากเขามาชวยรวมงานเขาใจ

และก็เห็นวามีการทํางานอยางชัดเจนใหมีขอบกพรองนอยที่สุดแลวก็ถายิ่งดําเนินการไดดีแลว… 

การสังเคราะห 

ไดแนวพระราชดําริในดานการบริหารจัดการ นอกจากนีย้ังไดทราบถึงพระปณิธานในการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดารของพระองค 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันศุกรที่ 25 เมษายน 2546 

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและผูบริหารที่ไดรับการยกยองเปนเกียรติสืบตอไปและขอขอบใจ

เด็กๆ ทุกคนที่ไดปฏิบัติธรรมและแบงบุญแบงกุศลใหจะไดมีความสุขความสบายดวยกัน เมื่อสักครู

เลขาธิการ พระราชวังไดกลาววาโครงการตางๆ นั้นดําเนินการไปกวา 20 ปแลว ที่สังเกตดูคือ แตละปมีผูที่

เขามาชวยการงานตางๆ เพิ่มมากขึ้น จนหองนี้แทบจะเต็มแลว นอกจากผูที่ชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ 

และเอกชนจากภายนอกแลว ผูที่ไดรับประโยชนในพื้นที่เองก็รวมงานในชุมชนเพิ่มมากขึ้น เปนการ
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ปฏิบัติงานรวมกัน สวนงานตางๆ นั้นก็ยังมีอยูครบทุกอยาง เชน ในดานสุขภาพอนามัยก็เห็นมีหลายอยาง 

ที่จริงที่พูดวามีโครงการตางๆ 8 โครงการ กอนที่จะลงมานี่ไดอานในรายงานที่ทําของปนี้ มีโครงการตางๆ 

36 โครงการ คงจะอานวาโครงการอะไรบางไมไหว ที่จริงที่ทําออกมาก็มีคอนขางจะมาก มีลักษณะเชน 

เรื่องสุขภาพอนามัยทํามานานแลว ก็คือ การลดภาวะ   ทุพโภชนาการ การรักษาพยาบาล เพื่อใหสุขภาพ

อนามัยแข็งแรง ซึ่งพยายามปฏิบัติใหครอบคลุมตั้งแตกอนเกิด ไปจนกระทั่งถึงผูใหญและเกินวัยนักเรียน 

เพื่อใหมีสุขภาพอนามัยที่ดีกันทั่วไป นอกจากสารอาหารหลักแลวก็ยังมีโครงการสําหรับสารอาหารธาตุ 

เชน แรธาตุตางๆ วิตามิน อยางนี้เปนตน เรื่องโรคตางๆ เชน โรคมาลาเรียนั้นไดไปพบเหตุการณเฉพาะ

หนาวาเปนอุปสรรคกับการเรียนการสอน เพราะทั้งครู ทั้งนักเรียน ปวยไมสามารถที่จะปฏิบัติงานได ถา

รวมแกไข หรือลดเรื่องนี้ได ก็จะมีประโยชนมาก ซึ่งเทาที่ทํามามีแนวโนมที่เหตุการณจะดีขึ้น หรือโครงการ

กําจัดหนอนพยาธินั้น ไดทํางานดานโภชนาการมาหลายปแลว แตวาสุขภาพอนามัยยังไมดีขึ้นมาก

เทาที่ควร เพราะเปนการแกปญหาไปทางหนึ่ง สวนเรื่องของการเกษตรไมวาจะเปนการเพาะปลูกพืชหรือ

การเลี้ยงสัตว ไดมีการวางแผนอยางรอบคอบ เพื่อผลิตอาหารสําหรับชวยในโครงการสุขภาพอนามัย 

นอกจากนั้นยังมีประโยชนในดานการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ซึ่งเมื่อสมัยแรกๆ มีคุณครูบาง

ทานเคยปรารภวา คุณครูก็ไมไดเปนผูเชี่ยวชาญทางการเกษตรมาจะไปทําไดดีเทานักเรียนซึ่งมาจาก

ครอบครัวเกษตรโดยตรงนั้นจะไดหรือ แตที่จริงแลวก็มีวิชาการตางๆ เกี่ยวกับเรื่องการเกษตร ทั้งทางดาน

เพาะปลูก เล้ียงสัตวและการนําส่ิงที่ผลิตขึ้นมาใชใหเปนประโยชน รวมทั้งการปองกัน อันตรายตางๆ ที่จะ

เกิดขึ้นจากกิจกรรม เชน การใชสารเคมีมากเกินไป ในการเพาะปลูก อยางนี้เปนตน แมแตเชนที่พูดกัน

มากในปนี้ คือทําบอเล้ียงปลาแลวจับปลาไมได น้ําลึกไปบาง ไมมีอุปกรณ หรือวาไมรูจะไลจับกันอยางไร

บาง ก็มีการแกไขไปแตละอยาง และเมื่อถายทอดความรูในการประกอบอาชีพนั้น นอกจากใหปลูกเปนทํา

เปนแลว การดําเนินการอยางไร เชน การลงทุน การทําบัญชี การบริหารจัดการก็เปนเรื่องที่ครู นักเรียนได

ศึกษาเรียนรูไปดวย เรื่องอาชีพดวย นอกจากนั้นยังคิดศึกษาอาชีพ ความรูตางๆ เพื่อตอไปอาจจะใช

ประกอบการได และการทําบัญชีก็เปนพื้นฐานของการประกอบอาชีพและสืบเนื่องมาเปนเรื่องการสหกรณ 

การควบคุม การครัว อีกหลายๆ อยาง ทุกอยางก็สอดคลองกัน ในเรื่องของการศึกษานั้น ก็เปนโครงการ

หลัก ทุกๆ ทานนั้นก็คงเขาใจกันดีแลว อยางที่ทานผูบัญชาการ ตชด. ไดกลาวเมื่อสักครูนี้ ถึงเรื่องโครงการ

ขยายการศึกษา ในขณะนี้มีพระราชบัญญัติการศึกษาใหม ที่วาเปนหลักที่จะทําไดเหมือนกันทั้งประเทศ

นั้น เราเปนสวนเล็กๆ สวนหนึ่ง ก็จะไดศึกษาและก็เรียนรูวา จะปฏิบัติการอยางไรใหถูกตอง สอดคลองกับ

แนวปฏิบัติที่เขาทํากันในประเทศ และนอกไปจากนั้นก็เห็นกันแลววา เมื่อเราพยายามที่จะเพิ่มใหทุกคนมี

โอกาสไดรับการศึกษาสูง เพื่อที่จะไดมีชีวิตที่เจริญรุงเรืองตอไปในอนาคต ก็ยังมีที่อีกหลายแหงที่ไมเคยมี

การจัดการศึกษาใดๆ เลยจากทางราชการ งานในลักษณะนี้ก็ไดรวมมือกันในกลุมผูที่ปฏิบัติงานดาน

การศึกษาหลายๆ หนวยไดรวดเร็ว และที่ไดไปดูไปเห็นก็ประทับใจในความตั้งใจและประสิทธิภาพในการ

ทํางานของทุกทาน ไดสังเกตเห็นวาบุคคลในทองที่ ชาวบาน ผูปกครองก็สนใจมากขึ้น ซึ่งเคยไดออกไปใน

พื้นที่ลักษณะนี้เมื่อ 30  ปกอนนี้ จะไมรูสึกถึงความกระตือรือรนในขั้นนี้ นอกจากนั้น โรงเรียนประถมก็

อาจจะมีปญหาตางๆ ที่ไปดูและติดตามประเมินผลแลวก็ยังขาดแคลนอาหาร ที่งบอาจจะมาไมทัน หรือ

เรื่องอาคารสถานที่ ทั้งอาคารเรียน อาคารบานพัก เปนเรื่องที่แกไขกันได นักเรียนหลายคนที่มีความพรอม

ก็สามารถเขาเรียนชั้นมัธยม และตอขึ้นไปถึงอุดมศึกษาได ผูที่ไมมีความพรอมในดานนี้ มีความจําเปน
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ทางดานอื่นของชีวิต ก็ไดอบรมทางดานวิชาชีพ หรืออบรมดานอื่นๆ ที่จะเปนประโยชน สิทธิประโยชนของ

ตนเอง เมื่อไปในชุมชนอื่น ตัวคนจะไดอะไร หรือมีกฎหมายอะไรที่คุมครองอยู หรือหนวยงานของรัฐ และ

เอกชนที่พรอมที่จะชวยเหลืออยูที่ไหนอยางนี้เปนตน ที่พูดถึงเรื่องการบันทึกขอมูลและการบริหารงานนั้น 

เปนอยางนี้ เราทํางานกันในวงที่กวางขึ้นเมื่อทําอะไรไปก็ควรจะรูวาไดทําอะไรกันไปแลว ขั้นตอนการ

กระทําสําคัญ เพราะในปจจุบันนี้ ที่จริงแลวถาในสวนรวมความขาดแคลนอาจจะนอยลง แตวาสวนที่มี

เกินกับสวนที่ขาดแคลน อยูไมตรงกัน ถาทําโครงการพวกนี้ บันทึกไวอยางละเอียด จะไดความรวมมือจาก

ที่ๆ เขามีมาก อาจจะไมมีใครเรียกวาตัวเองมีเกิน แตบางคนก็เห็นวาตัวเขามีมากพอที่จะเอื้อเฟอผูอื่นได 

แตไมรูวาจะไปเอื้อเฟออยางไร การที่ตองการเอื้อเฟอนั้น ที่จริงในชวงป 2  ปนี้ สังเกตเห็นวามีความ

ตองการที่จะรวมมือในระดับของนานาชาติดวยซ้ําไป ไมเฉพาะเจาะจงในหมูคนไทยดวยกัน ถาเรา

สามารถบันทึกและก็ปฏิบัติเพื่อที่จะบอกใหเขาทราบวาเราไดปฏิบัติอะไรไว ก็จะทําใหสวนที่เรายังขาด

แคลนอยูไดรับความชวยเหลือ สมมุติวามีคนที่อยากจะชวยเหลือ เราก็ตองไปตามคุณครูมา หรือตองไป

ตามผูปฏิบัติงานแตละคนมาชี้แจงจะไมสะดวก แตวาถาทําบันทึกไว คนที่ไมไดอยูในที่นั้น ก็อาจจะนําไป

สงหรือชี้แจงได ก็จะไดรับความรวมมืออยางมากมาย อยางเชน ที่พากลุมชาวอเมริกันไปเยี่ยมที่เชียงใหม 

เมื่อเดือนมกราคมนี้ พวกเขาตื่นเตน และช่ืนชมในการทํางาน ทั้งๆ ที่พวกเขาหลายคนไดเคยเห็นการ

ทํางานในประเทศตางๆ มาแลว ไมเฉพาะวาแตในประเทศสหรัฐอเมริกา บอกวาดีมากและประทับใจใน

ตํารวจไทยที่ดําเนินการอยางนั้น และนาจะเผยแพรใหตํารวจอเมริกันไดรับทราบดวย วาอยางนี้ดวยนะ ก็ดี

ใจและอยากที่จะมีสวนรวม พอกลับไปวันนั้นไดบอกทางโครงการวาใหเวลาครึ่งวันเขียนโครงการมาวาจะ

ทํากลุมนี้ แลวเขาเอาไปพิจารณาวาเขาอยากจะใหอะไร อยางนี้ก็ได อีกอยางหนึ่งคือเปนวิทยาทานให

หนวยงานตางๆ ในประเทศไทย และในตางประเทศ นําไปปฏิบัติเพื่อชวยเหลือชาวโลก อยางเมื่อเดือนที่

แลว ไดไปประเทศอัฟริกากับหนวยงานซึ่งชวยเหลือในทางดานการศึกษา หนวยงานนั้นตั้งอยูในกรุงเจนีวา 

ประเทศสวิสเซอรแลนด เขาออกปากเองวาอยากจะรูวาที่ทํางานในเมืองไทยนี่ทําอะไรบาง เขาอยากได

เปนแนวคิดที่ไปทําตามที่ตางๆ นั้น เผ่ือจะมีอะไรเพิ่มเติมบาง ถาเขาไดทราบแลว อาจจะมีสวนชวยเหลือ

คนที่มีปญหาเหลานั้น เพราะวาไปเห็นบางที่มีการเพาะปลูกนอยกวาที่เห็นในประเทศไทย หรือการแปรรูป 

หรือการถนอมอาหารใหไดรับประทานนานๆ นั้น คอนขางจะขาดแคลน และนอกจากกลุมชาวบานแลว ยัง

มีกลุมผูล้ีภัย ซึ่งมาจากประเทศที่มีการสูรบ ไมสามารถกลับบานได พวกนี้ตองอาศัยความชวยเหลือจาก

องคการระหวางประเทศในการแจกอาหาร และอาจจะพยายามทําใหเขาพึ่งตัวเองไดมากขึ้น เพราะวาการ

แจกในลักษณะนี้ ก็จะนอยลง เนื่องจากตามที่เราไดฟงขาวตางๆ วามีเหตุรายใหมๆ เกิดขึ้นมาก 

ทรัพยากรหรือเงินทองที่หนวยงานตางๆ มีอยูตองแบงไปชวยหนวยงานที่มีปญหา เขาก็ตองชวยตัวเอง

ไป เพราะฉะนั้นการชวยตัวเองนั้น เราอาจจะอยูในขณะหรือสภาพที่จะชวยเหลือผูอื่นได อันนี้ก็ถือวา

เปนบุญ เปนกุศลของเราดวย ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกทานอีกครั้งหนึ่ง และก็ขอใหทุกทานประสบ

ความสุขความเจริญที่ชอบใจสมกับความตั้งใจดีที่ไดปฏิบัติมาทุกทาน 

 การสังเคราะห         

 ไดแนวพระราชดําริในดานของการบริหารจัดการ 
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พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ณ ศาลา

ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันจันทรที่ 26 เมษายน 2547 

วันนี้ไดจัดการเพื่อมาชุมนุมกัน แลวก็จะจัดการเลี้ยงเพื่อขอบคุณทุกๆ ทานที่ไดมารวมกันชวยงาน 

ทั้งที่ชวยมานานแลว สําหรับบางทานก็ทํางานดวยกันมาประมาณเกือบจะ 25 ปแลว ก็ใน 25  ปนี้ก็ไดมี

กิจกรรมตางๆ เพิ่มเติมขึ้นอีกมาก และสําหรับนักเรียนที่ไดรับทุน และก็ไดศึกษาเลาเรียนอยางดีนั้น ก็ขอ 

การเลี้ยงครั้งนี้เปนการขอบคุณนักเรียนดวย ที่รูสึกไดตั้งใจเรียนที่ดี และก็มุงหวังที่จะทําใหเปนประโยชน

ตอครอบครัว ตอสังคม ตอไปในอนาคต และก็ไดปฏิบัติธรรม ซึ่งจะทําใหที่ทําใหปลาบปลื้มใจและก็อาจจะ

เปนสงผลใหทั้งมีสุขภาพกายใจที่ดี เรียกวาจะปฏิบัติงานตอไป ที่มาแบงกุศลใหในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณดวย 

การงานที่ทําในโครงการเริ่มตนอยางโครงการของตํารวจตระเวนชายแดนนั้น ในขั้นตนก็มีจุดประสงคเพียง

เพื่อใหนักเรียนที่เปนลูกศิษยนั้นไดอานออกเขียนได และก็สามารถที่จะประกอบอาชีพได ในฝายของการ

บํารุงสุขภาพรางกายนั้น ก็ไดทํางานดานอาหารและโภชนาการมานั้น ก็มุงหวังเพื่อใหทุกคนสุขสบาย ไม

ตองหิวโหย ในขั้นตนก็เพียงแตแคนี้ และก็ตอมาก็เพื่อใหมีสุขภาพที่ดี ทําถูกตอง กินอาหารถูกตองตาม

หลักโภชนาการ เพื่อใหมีความรูในการที่จะรักษาสุขภาพของตัวไดดวยตนเอง ตั้งแตการผลิตอาหาร การ

ประกอบอาหาร การบริโภคที่ถูกตอง ในระยะแรกนั้นก็ทําเพื่อจุดประสงคเพียงแคนี้ และตอมานั้นไดขยาย 

โครงการและขยายเปาหมายมาตอไปเรื่อยๆ เชน เพื่อใหนักเรียนสามารถที่จะประกอบอาชีพที่จะเรียนขั้น

สูงตอไปตามความสามารถของแตละคน ซึ่งมีนักเรียนเปนจํานวนมากที่สามารถเรียนตอได จนถึงขั้นที่สูง

กวาระดับปริญญาตรี และก็ผูที่ไดประกอบการงานตางๆ นั้น ที่อยูในโรงเรียนนั้นเอง และก็นอกจากที่จะ

ผลิตอาหารเพื่อบํารุงตนเองแลว ในระยะตนนั้นก็คงจะจําไดวา พยายามที่จะปดกั้นทางไมใหนําผลิตผลที่

ผลิตไดนําไปขายจําหนาย เพราะวาตองการใหไดบํารุงแกรางกายโดยที่เต็มเม็ดเต็มหนวย แตตอมานั้น 

สถานการณเหตุการณเปล่ียนแปลงไป สภาพตางๆ นั้นก็ดีขึ้น ก็จึงสนับสนุนใหกาวหนาไปอีกขั้นหนึ่งก็คือ

ใชงานดานการเกษตร หรือวางานตางๆ ที่ศึกษานอกภาคการเกษตร จะเปนการประดิษฐหรือการทํา

ประกอบการงานอยางอื่นๆ นั้น ไปใชเปนประโยชนในการประกอบอาชีพ และก็อาจจะมีการศึกษากันดาน

การขาย การธุรกิจพาณิชย อะไรตางๆ ก็กาวหนากันขึ้นไป สําหรับนักเรียนที่ไดโอกาสเรียนระดับสูงและก็

นําไปประกอบอาชีพนั้น ก็มีทั้งที่ไดไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่เดิม และสวนหนึ่งก็หวังวาจะสามารถที่จะ

กลับไปในภูมิลําเนาเดิม ทําใหภูมิลําเนาเดิมนั้นเปนที่ๆ เจริญรุงเรือง และก็สามารถที่จะใหประชาชนใน

ทองถิ่นอยูไดอยางมีความสุข และมีความเพียงพอกับความตองการ ก็เทาที่ไดรายงานนั้น ก็รูสึกวา

จุดมุงหมายนี้ก็ประสบความสําเรจ็ไปลําดับหนึ่ง แตในเวลาเดียวกันที่มีความกาวหนาอยางที่กลาวมาแลว 

ก็ไดไปเยี่ยมในพื้นที่นอกจากที่เคยปฏิบัติอยูเดิม ก็ไดพบวายังมีอีกหลายแหงที่ยังไมกาวหนาพอที่จะตั้ง

โรงเรียน เชนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอยางนี้ดวยซ้ําไป ก็ยังมีที่ที่คนยังไมไดรับการศึกษา หรือ

แมแตในระดับอานออกเขียนไดอยางที่เคยตั้งเปาหมายไว และก็ที่นั่นก็มีประชาชนจํานวนนอย จนกระทั่ง

ไมสามารถที่จะตั้งเปนโรงเรียนขึ้นได ดังที่ผูบัญชาการ ตชด. ไดกลาวก็ไดมาปรึกษากันในหนวยงานตางๆ 

ไมเฉพาะแตตํารวจตระเวนชายแดน ยังมีหนวยงานอื่นเชน กศน. หรือสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หนวยงานที่ปฏิบัติการดานเกษตร ดานการแพทยการสาธารณสุข หรือวาหนวยงานเอกชนที่ถาเปน

หนวยงานและเปนเอกชน แตละคนที่อยากจะทําประโยชนอยากจะชวยเหลือ แตวาถาชวยเหลือไปแต
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หนวยเดียว หรือวาในบุคคลๆ เดียว ก็อาจจะทําใหทํางานใหสําเร็จตามที่ตองการไมได ก็จึงมารวม

ปฏิบัติงานกัน ก็มีพื้นที่ๆ มาตั้งศูนยการเรียนชุมชนตํารวจตระเวนชายแดน หรือศูนยการเรียนชุมชนของ

การศึกษานอกโรงเรียน หรือหองเรียนเคลื่อนที่ ของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็เทาที่ผานมา 2 - 3 ป 

นี้ก็ดูจะดําเนินการไปไดอยางดี และก็มีโครงการที่เพิ่มเติมเชนมีเหตุการณที่จะเสริมเพิ่มความรู

ความสามารถของบุคคลากรที่เปนผูสอน หรือเปนครูอยูในโครงการนี้ก็กําลังทดลอง เชน หนวยงาน

การศึกษาหลายหนวยก็ชวยใหครูไดเขาไปศึกษาเพิ่มเติม จนไดปริญญา หรือวาในที่บางแหงที่พอจะทําได 

ก็กําลังเริ่มใหครู อาจารย ไดเรียนโดยที่ไมตองออกไปนอกพื้นที่ โดยอาศัยการศึกษาทางไกล ที่หนวยงาน

ตางๆ มาชวยรวมกันก็หวังวาจะเปนผลดีขึ้น และก็ประสบความสําเร็จ ในชวงที่ผานมาเดือนสองเดือนนี้ 

นอกจากไดไปดูงานเยี่ยมภายในประเทศแลว ก็ไดไปดูในตางประเทศ ซึ่งก็มีงานคลายๆ กับที่เราทํา 

ยกตัวอยางเชนในประเทศจีนก็ไดไปดูงานการศึกษาทางไกลของรัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งก็เปน

ประเทศที่ใหญโต มีพลเมืองมากประมาณ 1,300 ลานคน ใน 1,300 ลานคนนั้น นอกจากเปนคนจีนและ

พูดภาษาจีนกลางแลวก็ยังมีคนเผาตางๆ จะเปน เผามง เผาเยา เหมือนอยางกับที่เรามี แลวก็เผาอื่นๆ ที่ไม

มีในเมืองไทยอีก ชนเผาตางๆ เหลานี้ไดพูดภาษาแตกตางกับภาษากลางของประเทศ เพราะฉะนั้นเมื่อเปน

การจําเปนที่เขาจะตองพยายามจัดการศึกษาหรือเสริมความรูใหทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันมากที่สุดเทาที่

จะทําได ก็จึงใชการศึกษาทางไกลทั้งทางดานดาวเทียม ทั้งดานคอมพิวเตอร เพื่อที่จะสงใหถึงเขต

ทุรกันดาร ใหครูเพิ่มพูนความรู นักเรียนไดเรียน อยางที่เขาตั้งใจ ภาษาจีนหรือภาษาตางประเทศ วิชาที่หา

ครูสอนไดยาก และก็ในขณะเดียวกันก็สอนชาวบานโดยใชส่ือเดียวกัน สอนชาวบานในดานภาษา ดาน

ความรูตางๆ และก็เนนความรูดานการประกอบอาชีพ เชน ดานการเกษตร บางหนวยวิชาก็สอนเปนภาษา

พื้นเมืองดวยซ้ําไป เขาก็เพิ่งทําหลังจากที่เราทําไดไมถึงป ที่ผานมาก็คิดวาจะทําใหการศึกษาของประเทศ

เปนไปดวยดีและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ก็นอกจากประเทศจีนแลว ก็ไดไปตามงานที่ประเทศลาว ซึ่งก็ไดไป

รวมมือทํางานที่โรงเรียนไดประมาณ 10 กวาปแลว ที่เห็นนักเรียนก็ยังมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงขึ้น และก็

พวกที่อยูในโครงการก็ไดความรูเกี่ยวกับงานดานการเกษตร ดานการชางตางๆ ก็คิดวานาจะไดประโยชน 

ทีนี้ก็ทําใหเห็นไดวาโครงการตางๆ ที่เราทํานั้น นอกจากที่จะไดประโยชนกับประเทศเราแลว ความรูที่ไดมา

นั้นก็เปนการเผยแพรใหคนอื่นไดความรูในวงกวางก็คิดวาเปนเรื่องที่ไดบุญไดกุศลกันทั่วหนา แลวก็จากนั้น

นอกจากลาวแลว ก็ไดไปที่ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหราน ที่เพิ่งกลับมานี้ กอนหนานั้นไดไปที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่อเมริกานั้นก็ไดโอกาสไดพบนักวิชาการตางๆ ในดานสุขภาพอนามัยและดานโภชนาการ 

ซึ่งทานเหลานี้ไมไดทํางานเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดไปทํางานในที่ตางๆ ทั่วโลก และไดมาเลา

ประสบการณ ในงานทั้งในเอเชีย อัฟริกา อเมริกาใต ก็เปนแนวทางที่ใกลเคียงกับที่เราทํา และก็กอนหนานี้

ก็ไดนําความรูที่ทานเหลานี้แนะนํามาปรับปรุงโครงการของเรา เชน เดิมไดพยายามชวยเหลือเรื่องสุขภาพ

อนามัย และก็การศึกษาเฉพาะในโรงเรียน เริ่มโรงเรียนประถม ก็ไดรับคําแนะนําวา ควรจะทําใหบุคคล

เปาหมายที่วาใหเร็วที่สุด ก็เพราะฉะนั้นก็เริ่มเปนโครงการศูนยเด็กเล็ก หรือโครงการอนามัยแมและเด็ก 

เริ่มตั้งแตคุณแมตั้งครรภเลย ซึ่งปจจุบันนี้เขาก็บอกวา เขาก็ใหทําเปนขั้นๆ ไป ไมใชวาทําทุกอยางไปเกิน

กําลัง และตอนนี้ในงานแมเด็กก็ไปไดดีแลว เขาก็แนะนําเรื่องของการศึกษาของผูที่จะเปนพอเปนแมหรือ

การครองเรือน ตอไปก็คือนักเรียนในโรงเรียนประถม มัธยมนี่เองใหมีความรู ในดานการดูแลตนเองใหพน



  158                                                                                                                                                     

   

   
จากโรคภัยตางๆ ใหมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งก็จะไปใชไดในอนาคต และก็ในปจจุบันก็ไปแนะนําครอบครัว จะ

มีประโยชนได ก็คิดวาในการที่นักเรียนพยายามศึกษาเรียนรูก็จะเปนประโยชน และก็ในเวลาเดียวกันก็

เผอิญไดพบกับคนที่เคยมาที่เมืองไทย และก็มาเห็นงานกลุม อยางชุดที่มาจากมหาวิทยาลัยจอนหฮอกกิ้น 

เมื่อปกอนนั้นไดไปเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแลวก็รูสึกพอใจที่เห็นการปฏิบัติงานที่นั่น ก็ได

รวบรวมทุนทรัพยของเขาไดเขามารวมโครงการ ก็ไดนําทุนทรัพยที่เขาใหนั้นมาสรางหองเรียนเคลื่อนที่ 

เพื่อใหคนมีโอกาสมีความรูเพิ่มเติม จางเปนเงินเดือนครูใหสอนนักเรียน และก็สงเสริมการเกษตร สงเสริม

โภชนาการ และสงเสริมการสุขภาพอนามัย ตางๆ ทั้งอุปกรณการศึกษาทางไกล ก็ที่ใหมาก็พอ ในขณะนี้ก็

สงรายงานเขาไป เขาก็ที่ไดพบกันคราวนี้เขาบอกวาพอใจในงานที่ทํามาก และก็ไดจํานวนปริมาณงาน

มากกวาที่เขาคิดอยางหนึ่ง และก็ไดเขียนใหผูที่บริจาคไดทราบดวยวามีอะไรบาง เขาก็ปล้ืมใจวาตัว

มหาวิทยาลัยเองนั้นยังที่พวกกลุมพวกนี้เขาเปนคนที่บริจาคใหมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยยังไมเขียน

ละเอียดเทานี้ ตอนนี้เขาก็เลยรวบรวมเงินสวนหนึ่งไมใหมหาวิทยาลัยแลว จะเอามาใหเรากําลังมีตอไปใน

อนาคตก็แตพวกมหาวิทยาลัยก็ยังไมไดวาอะไรนัก เพราะวาตัวเองก็เปนเหมือนมหาวิทยาลัยเราคือเปน

แหลงที่จะเพิ่มความรู มีเปาหมายที่จะทําใหคนมีความเปนอยูที่ดีมีความสุข เขาก็พลอยปลื้มใจ และ

อนุโมทนาในงานไปดวยนี้ อยางที่อิหรานนั้นก็ไดพบนักวิชาการดานการแพทยและโภชนาการสองทาน 

ทานก็ไดชี้แจงถึงโครงการตางๆ ที่เขาปฏิบัติงาน ยกตัวอยางเชน ไดเนนเรื่องของการที่คนควรจะมีได

โอกาสที่มีความรูระดับสูงขึ้น ยิ่งไดระดับมัธยมก็ดี เพราะวาผูที่ไดเรียนระดับนี้ก็จะไดความรูเกี่ยวกับการ

ดูแลครอบครัว ดูแลตนเอง แลวก็จะใหคนของประเทศในอนาคตมีความเจริญกาวหนาไปไดอีกขั้นหนึ่ง 

สวนโครงการอื่นๆ ก็คลายกับของเรา และมีโครงการแมและเด็ก และก็โครงการที่เขาเนนผูที่มีรายไดนอย 

เพื่อใหมีความเปนอยูมีอาหารที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นในปนี้ในโครงการศึกษาของประเทศก็มีแนวทาง

วิธีการใหมๆ ขึ้นมาอีกมาก ซึ่งผูที่ปฏิบัติงาน ครู อาจารย ก็ตองพยายามที่จะปรับตัวที่ใหเขากับแนวทาง

สวนกลางของประเทศชาตินั้นก็คงใหจัดใหมีการสัมมนา และก็มีทั้งการปฏิบัติงาน และก็การ

ประเมินผล การรับการประเมินผล ซึ่งก็เปนเรื่องที่มีประโยชนแตวาก็ตองศึกษาใหมากหนอย เพราะ

อาจจะทําใหลําบากและก็มีตองอาจเหนื่อยยากเพิ่มขึ้นไป  

การสังเคราะห        

 ไดแนวพระราชดําริในดานการบริหารจัดการ  ดานคุณลักษณะของครู ดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู  และเปาหมายของการจัดการศึกษา 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ณ ศาลา
ดุสิดาลัย   สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 26 เมษายน 2548 

 ปนี้นับวาพวกเราไดปฏิบัติหนาที่รวมกันดังที่ทานเลขาไดกลาวเมื่อกี้วาเปนปครบรอบถึง 25 ป  ถา

เปนบุคคลรับราชการก็จะไดเหรียญพิเศษที่เขาเรียกกันวาเหรียญดื้อ คือ ดื้อทํางานไดถึงเชนนี้ ก็วาเปน

เรื่องที่ชื่นชมยินดี งานที่ทํานั้นถาเรียกโดยสรุปตามภาษาสมัยใหมเขาเรียกวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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แตที่จริงก็คือใหคนทั้งหลายไดมีโอกาสเจริญเติบโต มีชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งรางกาย และจิตใจ ไดรับ

การศึกษาฝกอบรมสั่งสอนเพื่อใหมีความรูและพัฒนาความสามารถ ทั้งคุณงามความดีที่จะปฏิบัติงานเปน

ประโยชนตอตัวเอง ตอญาติพี่นอง ครอบครัว และตอสังคม ตลอดจนถึงประเทศชาติหรือทั้งโลก ถือวานี่

คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ถาจะคิดยอนถึงตัวเองนั้นก็คิดวา เกิดมาถาจะวาไมดีก็คือเกิดเปนเด็กที่ไม

แข็งแรง แตวาไดรับการดูแลอยางดีจนเติบโตมามีสุขภาพดี ไดรับการศึกษาที่ดี จนเรียกวามีความรูใน

ระดับหนึ่ง คิดวาคนเรานั้นถาไดรับส่ิงตางๆ มาอยางมากมาย ก็ถือวาเปนสวนที่ได คือคนอื่นเสีย ก็ที่มา

ดูแลใหนั้น ถาทํามาถึงขั้นนี้แลวไมมีอะไรที่ตอบแทนเปนงานขาออก หรืองานที่ปฏิบัติใหมีประโยชนเจริญ

ตอเนื่องไปนั้น ก็เปนส่ิงที่ไมถูกตองไมเหมาะสม แตวาจะทําอะไรที่จะใหออกมามีประโยชนนั้น ถึงอยางไรก็

ทําคนเดียวไมได ก็จะมีสวนที่ขาดตกบกพรองไมมีความสามารถพอ ตลอด 25 ป หรือวากอนหนานั้นก็

ไดรับความชวยเหลือจากทานทั้งหลาย ทั้งที่อยูในที่นี้และไมไดมาในที่นี้ดวย ใหสามารถทําได ทําใหรูสึก

ตนเองเปนคนมีคุณคา และมีความสุขใจ และมีความสามารถเปนอยูไดเปนอยางดี นี่เปนส่ิงที่สํานึกระลึก

อยู รูสึกขอบคุณทุกๆ ทาน อยูทุกๆ วัน ทุกวี่ ทุกวันนี้ สําหรับงานที่ทําผานมาอยางที่ทานเลขาพูดถึงและ

ทานผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนพูดถึง 7 - 8  โครงการอะไรอยางนั้น ที่จริงแลวนี่ก็คืองานที่ตองยุง

กับชีวิตของคนไปหมดทุกแงทุกมุม อยางตอนที่เริ่มทํานั้นก็ไดเริ่มงาน ถือวาดานเกษตรกอน เพราะวาถึงจะ

ไมเรียนเกษตรมา แตวาไดปฏิบัติงานในลักษณะแบบนี้มาตั้งแตกอนหนานี้มาหลายป และมีบุคลากรที่รูจัก 

หรือคนรูจักกัน ที่มีความเชี่ยวชาญในดานนี้ กอน และคิดวาอยางการเกษตรนี่ก็คือการผลิตปจจัยพื้นฐาน

ตาง ๆ เรื่องของอาหาร เรื่องของเสื้อผาเครื่องนุงหมที่จะชวยเหลือตัวเองและอีกอยางเปนการกอใหเกิด

รายไดของบุคคลดวยนอกจากพอทําการเกษตรแลวขั้นตอไปที่ไดปฏิบัติก็คือ เรื่องอาหาร โภชนาการและ

สุขภาพอนามัย โดยทั่ว ๆ ไป เรื่องของสุขภาพอนามัยเปนเรื่องที่กวางขวางคือ สุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย 

สุขภาพใจ เปนเรื่องที่สําคัญ ตองมีเรื่องอาหารการกินที่ถูกตอง หรือการสรางโอกาสใหไดมีโอกาสรับการ

รักษาพยาบาลที่ถูกตองเวลาเจ็บไขไดปวย แตกอนที่จะเจ็บไขไดปวยก็รักษาอนามัย ที่จริงก็ไมใชเรื่อง

อาหารการกินแตอยางเดียว คลุมไปถึงเรื่องของการรักษาความสะอาด ทั้งสวนบุคคล เคหะสถาน

บานเรือน ส่ิงแวดลอมทั่ว ๆ ไป ใหดีใหเหมาะสม และการออกกําลังกายที่ถูกตองโดยการทําเกษตรที่กลาว

มาแลวกับการเลนกีฬา ซึ่งเห็นวาสําคัญ ไดวานใหทางกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนลองสํารวจดู

วาความตองการในดานของการกีฬานี่มีอะไร ไมใชเฉพาะที่เห็น เมื่อกี้นี้ยังมีอีกหลายอยาง แตวายกไมไหว 

เชนโตะปงปองนี่ก็สุดปญญา อันนี้เปนตัวอยางเทานั้น เรื่องอนามัยนั้นเดิมก็ทําอยูในโรงเรียน ตอมาใน

โรงเรียนคิดวาทําไดพอสมควร แลวก็ไป เด็กกอนวัยเรียน หรือมารดา ทารก อยางที่เราทําโครงการเพื่อให

ครอบคลุมถึงทันการ ไปจนถึงผูที่จะตั้งครอบครัวในอนาคต คือในนักเรียนชั้นโต ก็ตองใหเขาใจเรื่องของ

สุขภาพอนามัยนี้ดวย เปนการเผยแพรความรู ความรวมมือกันระหวางบุคคลที่ปฏิบัติงานและผูที่จะไดรับ

ประโยชน เชน ชาวบาน เกษตรกร อะไรตาง ๆ นี้มา พอถึงเรื่องการศึกษาซึ่งถือเปนเรื่องใหญมากอยางหนึ่ง 

เทาที่เดินมานี่เปาหมายเมื่อสมัย 25 ป มาแลว หลักก็คือ รูหนังสือ อานออกเขียนได เปนการศึกษาขั้น

ระดับพื้นฐาน ซึ่งในการปฏิบัติงานแบบนี้ทานที่เปนครูบาอาจารยทั้งหลาย ก็คงพอจะทราบวาไมใชเรื่อง

งาย เทาที่มีโอกาสไดเห็น นอกจากที่เมืองไทยแลว อยางที่เพิ่งกลับมาจากเมืองจีน เมืองคาซัคสถาน เมือง

อุดเบกิสถาน ก็มีปญหาเรื่องการศึกษาอยางหนึ่ง คือเรื่องของการใชภาษา อยางบุคคลที่อยางเมืองไทย 
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เนี่ย ก็ยังมีบุคคลที่ใชภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย นับวานอยกวาประเทศที่กลาวมาขางตนนั้น อยางที่เรา

ไปพบนั่น เขาก็จะมีภาษาตางๆ ซึ่งยังจําชื่อภาษาไมไดเลย เยอะแยะมาก เปนภาษาพื้นเมืองที่พูดกันใน

ครอบครัว และภาษาตอมาที่นักเรียนตองเรียน คือภาษากลางของประเทศนั้น ๆ ซึ่งถาในอัฟริกา ก็เปน

ภาษาอัฟริกา อยางหนึ่ง ในประเทศคาซัคสถานก็ภาษาคาซัค ภาษาในอุดเบกิสถานก็ภาษาอุดเบ็ค เคา

เรียกอยางนั้น ซึ่งพอเอาเขาจริงแลวก็จะมีคนซึ่งที่พูดภาษาอื่น เพื่อจะใหรูกันในขบวนการนั้น ที่อุดเบ็คและ

ที่คาซัคสถานก็ตองใชภาษารัสเซีย ซึ่งเปนภาษากลางของในทองที่นั้น เพราะ เวลาไปนี่ก็ตองมีลาม ซึ่ง

ไมใชลามคาซัค ลามอุดเบ็ค เปนลามภาษารัสเซีย ก็ดูส่ือสารกับทุกคนที่ไดพบได แตวามีคนมากระซิบ

บอกวา ฉันนี่จริง ๆ แลวไมใชเปนคนอุดเบ็กหรอก ตองพูดภาษาทาจิก ซึ่งมันมีประเทศทาจิกิสถานอยูอีก

ประเทศหนึ่งซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานกัน แตวาพอดีที่อยูเขาอยูในอุดเบกิสถานก็เรียน ภาษาทาจิก ภาษา

อุดเบ็ค ภาษารัสเซีย แลวผูที่จะเรียนสูงตอไปก็เรียนภาษาอังกฤษดวย เพื่อการส่ือสารในโลกตอไป 

เพราะฉะนั้น คนหนึ่งนี่อยางนอยก็ 4 , 5 ภาษา หรือภาษาเผาที่อยูใกลๆ กัน เพราะฉะนั้นก็ เปนลักษณะ

เดียวกัน คือเปนปญหาวาเวลาเรียนเนี่ยอยางในเมืองจีน ก็เจอพวกที่พูดภาษาอุยกู ก็ไปถามวาเคาเรียน

อะไร ครูบางคนที่เจอที่โรงเรียนเนี่ยก็พูดภาษาจีนไมได พูดไดแตภาษาอุยกู นี่ก็เปนปญหาของรัฐบาลจีนที่

พยายามใหทุกคนรูภาษาจีนเพื่อการติดตอส่ือสารกัน ชั้นประถม ปรากฏวา ป.1  ป.2  ป.3  ก็สอนภาษาอุยกู 

ซึ่งบางทีบางภาษาเหลานี้ก็ไมไดคลาย ๆ อะไรกันเลย แตวาเนื้อหา ก็เรียนเลข เรียนวิชาการตาง ๆ ภาษา

เหมือนไปใหเคาแปลใหที่เมืองจีนวาที่เขียนบนกระดาน แลวหัดอานนี่อะไร เขียนใบลา เหมือนเราเรียน

ตอนเด็กๆ เขียนดวยขาพเจา พอ แม วันนี้พอแมขาพเจาตองออกไปธุระขางนอก เพราะฉะนั้นตองขอลาอยู

บานเพื่อเล้ียงนองสักครึ่งวัน ก็มีเหมือนๆ กันหมด เปนปญหาที่พวกเราก็ประสบในการใหการศึกษาใหเทา

เทียม แตก็ถามเคาบอกวาทําไมไมสอนภาษาเหลานี้ไปเลย เคาก็บอกวาพอถึงในขั้นสูงขึ้นมา ภาษาเหลานี้

ไมมีศัพททางเทคนิคที่พอที่จะถายทอดวิชาการระดับสูง ก็ไปสอนเปนรัสเซีย เปนจีน เปนอะไรอยางนั้นไป 

ยิ่งตอไปถาจะตองอานตําหรับตําราตางประเทศ ก็ไปภาษาอื่นลงไปอีก นี่ก็เปนเรื่องหนึ่ง เรื่องความรูนั้นก็

อยูที่ครู ถึงไดเชิญครูทุกทานมาสัมมนาอบรม เพื่อใหทราบอยางหนึ่งคือ ระบบ ระบบของบานเมือง อยาง

ระบบการศึกษาในปสองปนี้เปล่ียนไปมาก ทุกคนก็ตองพยายาม ทําตัวใหเขากับมาตรฐานที่ ทั่วไป คือทั้ง

ประเทศเคาตั้งขึ้น ตอไปก็คือสากล ในโลกนี้เคาตั้งขึ้นก็ตองมีความรู อีกอยางหนึ่งวิชาการตาง ๆ เนี่ย มัน

งอกเงยเพิ่มพูนขึ้น เราเคยเรียนจบมา เรียนฝกหัดครู เรียนวิชาตาง ๆ มาเนี่ย ก็ยังตองเรียนรูตอไปเร่ือย ๆ 

ปจจุบันนี้ทั้งครูและนักเรียน อาจจะนับวามีสวนโชครายและโชคดี โชครายก็คือ เหนื่อยเรียนอะไรใหม ๆ ใน

อัตราความเรงที่สูงขึ้น ๆ แตในขณะเดียวกันก็โชคดี ที่มีส่ือตาง ๆ อยางแตกอนนี้ คอมพิวเตอรก็ไมเคยมีใช 

จบแลว เรียนจบแลวถึงไดมี แลวก็ทีวี หรือวาพวกวีดีโอ ไมเคยมีใชมาตอนที่เรียน ก็คงจะเหมือนกับหลายๆ 

ทานในที่นี้ พวกครึ่งศตวรรษขึ้นไปดวยกันเนี่ย บางคนมากกวาอีก สวนใหญมากกวา ในหองนี้ยังเปนอยาง

นั้นอยู แตวายิ่งเปนครู ตองเปนผูที่ใฝรู หรือวาเปนเจาหนาที่สงเสริมอะไรตางๆ ก็ไมใชวาขอเอาของเกา ๆ 

มาสงเสริมเคา ตองมีส่ิงที่แปลกใหม ที่ตองทําใหเหนื่อยและตองเรียนรูตลอดเวลา แตวาถาชอบอาจจะไม

เหนื่อยและก็ตื่นเตนดี นี่ก็เปนเรื่องของครู นี่ก็เปนเหตุให โครงการตาง ๆ งอก สุขภาพอนามัย ไอโอดีน ธาตุ

เหล็ก และอื่นๆ ก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ อยางการศึกษาเนี่ย ถึงไดใชในการทดลอง ทางไกลก็ไดผลนี่ก็

คอย ๆ ขยาย นี่ก็เปนที่ปจจุบันนี้ที่บอกไวเมื่อคราวประชุมครั้งที่แลววาลองทําปฏิบัติงาน ทําอะไรก็ลองทํา
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บันทึกดู เดี๋ยวนี้ อยางตามโรงเรียนเคาก็ใหบันทึก เพราะวาจะไดเปนประโยชน กับตัวเองทําใหตัวเองนึก

ออก กับอีกอยางหนึ่งคือ คุณครูที่อยูในที่นี้ หรือบุคคลตาง ๆ ที่ปฏิบัติงาน เนี่ยลวนแตเปนผูที่มี

ประสบการณ ทํางานมานาน เพราะวาส่ิงที่เราทํา เรารู เปนประโยชนตอบุคคลคนอื่นอยางมากมาย ชวย

คนอื่นก็เปนการถือวาทําบุญเปนประโยชน เหมือนในโครงการของเราที่ทําอยูที่จริงก็ไปขยายผลในประเทศ

ลาว ในประเทศเขมร และประเทศพมา อยางพมาเคามารับมาดูงานของเรา แลวเคาไปขยายผลเองเกือบ

ทุกจังหวัดแลว เปนลักษณะ บางอยางเคาก็ไมเหมือน บางอยางเคาก็ทํา คือไดแนวคิดจากที่เราทํา แลวก็

เทาที่ผานมา ไดโอกาสไปชวยการศึกษาผูล้ีภัย ไปทําที่อัฟริกา เลยไปประเทศแทนซาเนีย ประเทศ

แทนซาเนียเปนอดีตเคยอยูกับอังกฤษ เพราะฉะนั้น แตเดี๋ยวนี้คนพูดอังกฤษก็อาจจะไมมาก เคามีพูด

ภาษาอะไรก็ไมรู เรียก ลืมไปแลว คนนาจะพูดอังกฤษ แตพวกที่อพยพมาขามทะเลสาบใหญ มาจาก

คองโก มาจาก บุรุนดี ลวนแตเปนประเทศที่ภาษาพื้นฐาน คือภาษาฝรั่งเศส เขามีองคการหนวยงานที่ไป

ทําดวย เนี่ย เขาก็ตองการที่จะเผยแพร คือไปทําใหบุคคลเหลานี้มีโอกาสที่จะศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 

หรือเขาเรียกวาหลังประถมศึกษา ซึ่งก็ลําบาก เพราะประเทศเจาของบานเปนประเทศที่ยังอยูในสถานะที่

คอนขางลําบาก แลวก็ไปทํา แลวเขาพยายามที่จะใหประเทศที่เปนประเทศเจาของบานเดิม อยางเชน

ประเทศคองโก ประเทศบูรุนดี ใหประกาศนียบัตรได ถาเหตุการณสงบแลวกลับไปบานเมืองก็สามารถ

เรียนตอทํางานตอไดเปนปกติ มีหนวยงานขางนอกไดประกาศนียบัตรจากทางประเทศที่เขารับรอง

วิทยะฐานะแลว ก็ยุงยากทีเดียว ที่ไดไปเห็นแลวหลายๆ อยาง ใชความรูจากที่ทํางานที่เนี่ย ไปใหความเห็น

อะไรตาง ๆ เปนประโยชนกับเคาได เชน เคาจะออนทางดานการพัฒนา พวกแปรรูปผลิตภัณฑทาง

การเกษตร อยางที่พวกเราเห็นเปนของกลวย ๆ เชนกลวยทับ กลวยตาก อะไรอยางเนี่ยก็ไมเคยทํา ก็เก็บ

เอาเลย ก็ไปแนะนําได ก็ติดเอาของกลุมแมบานนี่แหละ ที่เราธรรมดา ๆ มีเต็มหมด เคาก็ไปเอร็ดอรอยกัน 

อยางวิชาการนี่ก็ไมใชวิชาหนังสือนักเรียนที่เรียนมานี่ ถาขยันหมั่นเพียรแลว ก็ไดเรียนกันถึงปริญญาตรี 

ปริญญาโทกัน จากโรงเรียน ตชด. นี่ก็มีหลายราย แลวไดประกอบอาชีพที่ม่ันคง ทั้งอาชีพรับราชการ 

อาชีพรับจาง เปน บริษัทหางรานหรืออะไรตาง ๆ หรือทํางานอิสระอยางที่ทางราชการกําลังพยายาม

สงเสริมอยู อยางเราจะทํางานอิสระไดก็ตองมีความรูหลาย ๆ อยาง ในระหวางที่เปนนักเรียนจึงใหทําเอง 

ลงมือเองดวยมือ และนอกจากทํางานนั้นไดแลว ตองรูจักการประกอบการถึงไดไปเนนการทําสหกรณ ไป

เนนการทําบัญชี การประชุมอะไรตาง ๆ ซึ่งเปนพื้นฐานของการทํางานในอนาคต วา และสําหรับผูที่

ชวยเหลือนั้น นอกจากทางหนวยงานราชการที่ชวยมากแลว ก็มีเอกชนตาง ๆ ซึ่งมีทั้งบุคคลทําเปนเรื่อง

สวนตัว หรือทําในนามของหนวยงาน ในนามของบริษัทหางรานตางๆ ซึ่งในนี้มีทั้งบริษัทหางราน 

หนวยงานและบุคคล เอกชน ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่มาชวย บางทีคุย ๆ พอเขารูเรื่องวาเราทํา

อะไรกัน อยางลาสุดนี่ไปคุยกับบริษัทแหงหนึ่งซึ่งเขามาหา ไดเลาเรื่องนี้ใหเคาฟง เคาก็แจงความจํานงวา

อยากจะชวยในถิ่นทุรกันดาร แลวก็เคาเปนบริษัทผลิตยา ผลิตยามาลาเรียดวย เลยไปเลือกบอกวาถา

อยางนั้นก็บอกวาขอใหชวยสนับสนุนโรงเรียนในแหลงที่มีมาลาเรียเยอะ ๆ ในบานเรา เคาก็ดูจะสนใจ แต

วา ถาอยูเฉย ๆ ก็อาจจะไมได ตองมีตองเขียนมาเปนโครงงาน โครงสราง อะไรตาง ๆ เปนขอเสนอวา เรามี

อยางนี้ใชคาใชจายสักเทาไหร ประมาณนี้และคนที่ไดประโยชนเทาไหร ถาไมมีของพวกนี้ เคาก็ไมมีจิต

ศรัทธา แลวก็อยางเทอมที่เคยสงไป แลวก็ถายรูปผลงาน แลวสงไปใหเคาดูวา พอไดทําแลวออกมาเปน
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อยางนี้ เลยใหใหญเลย ใหเพิ่ม เคาก็ปล้ืมใจที่ ภูมิใจที่ไดมีโอกาส มีสวนรวมกับงานเหลานี้ คิดวาพวกเราก็

ไดทําอะไร ที่เปนผล เปนประโยชนทําใหเกิดความสบายใจ มีความสุขใจในการที่ไดทํา หวังวาทุกๆ ทาน 

ทั้งครู ทั้งนักเรียน ทั้งผูสนับสนุนในดานตาง ๆ ทั้งหนวยราชการ ในสวนตัว คงจะประสบความสุข ความ

เจริญ ความกาวหนา    อยางที่ประสงค ยังมีงานอะไรตาง ๆ มากมาย ทั้งงานตามระยะยาว และงานที่

ปจจุบันทันดวน เมื่อปที่แลวไดไปรวมกับองคการที่เรียกวา world food program โครงการอาหารโลก ซึ่งก็

แยกออกจากโครงการอาหารและการเกษตร แตวาก็เปนหนวยงานเฉพาะซึ่งมีศูนยกลางอยูที่กรุงโรม คือ

เวลาหนวยงานเหลานี้เคาเชิญมาใหไปรวมงานกับเคาเนี่ย เคาก็พูดแนะ ๆ นิดหนอยวาหนาที่ก็คือหา

สตางคใหเคาทําโครงการ ก็บอกเคาเลยสตางคคงจะหาไมได เพราะวาถาหาไดก็คงเอาเองไมไปใหเคา

เพราะวาเรามีอะไรทําตั้งเยอะแยะ อยางไปถึงก็คนที่อยูที่นี่ก็มีคนเอาเงินมาใหดวย แตวาถาจะทําก็เปน

การใหเงินอยูดี ก็คงจะมีทีมงานตัวเองไปดู ถาจะใหใชที่ไหนทีมงานก็ไปชวยไดโดยการที่วาคงไมไปเรียกไป

รองกับเคา ก็ทําเอง ก็เทากับบริจาคเหมือนกัน  ถาจะทําก็กําลังเตรียมงานอะไรตาง ๆ หรือกับยูเนสโกก็

เหมือนกัน ซึ่งเคาก็เห็นวาเรามีประสบการณในดานของการชวยเหลือคนที่อยูในถิ่นทุรกันดาร หรือมี

วัฒนธรรมที่พิเศษ ตางกวาวัฒนธรรมหรือความเปนอยูของคนหมูมาก ซึ่งจริงๆ แลว วัฒนธรรม หรือ

ความรูพวกนี้เปนของที่มีคาที่บรรพบุรุษใหไว เพื่อใหคนอยูไดในสภาพของตัว ในส่ิงแวดลอมตาง ๆ ของตัว 

เปนความรูที่มีคุณคา ตองการที่จะอนุรักษรักษาสวนนี้ไว เพื่อที่จะใชมาดัดแปลงปรับปรุงมาใหเขากับ

สภาพที่เปล่ียนแปลงไปในปจจุบัน ซึ่งอยางที่ไปนี่ก็ไดเห็นวา อยางในสวนที่เคาพัฒนาเวลานี้ พอดีสนใจ

โครงการที่เคาพัฒนาทะเลอาราน ซึ่งเปนประเทศที่มีประเทศตาง ๆ  ๕ ประเทศลอมรอบ ขณะนี้ทะเลนี่เกือบจะไม

เหลือเลย ยังมีทะเลสาบอีกแหงหนึ่งที่เมืองจีน ไมมีน้ําเลย เหตุที่ไมมีน้ําเพราะวา นโยบายของรัฐในสมัยหนึ่ง 

ตองการที่จะผันน้ําออกจากบริเวณนั้นไปใชในการเกษตร อยางขนาดหนัก คือทําใหมากๆ เพื่อการพาณิชย ปลูก

พืชที่ใชน้ํามาก เพราะฉะนั้นน้ําที่จะไหลตอไปไปลงทะเลสาบนั้นก็จะมีนอยลง เลยแหงหมดไป เปนผลกับสัตว

ตาง ๆ  ที่อยูในน้ํา สัตวน้ํา สภาพทางการเกษตรที่มีเกลือขึ้นมา ยุงกันไปอีกเยอะแยะ เพราะ ฉะนั้น  เปนเรื่องที่เรา

จะตองรูตางๆ  กันไปเรื่อยๆ  ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกทานๆ  อีกครั้งหนึ่ง  และขอใหทานไดรับส่ิงที่ตองการทุก

ประการ 

การสังเคราะห             

ไดแนวพระราชดําริในดานคุณลักษณะของผูเรียน 

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ณ ศาลา 
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 26 เมษายน 2549   

ในปนี้เปนปที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนดําเนินกิจการมาครบ 50 ป จึงไดเรียนปรึกษา

ทางดานตํารวจตระเวนชายแดนวานาจะมีการจัดทบทวนการปฏิบัติงานออกมาวาเราไดทําอะไร และมี

อะไรที่กาวหนาขึ้นมาบาง จากครั้งที่เคยรวบรวมไวครั้งที่แลว เมื่อครั้งที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

ดาํเนินการมาครบ 40ป ก็ไดบอกเอง แตวายังไมไดเขียนใหเขาเลยวา ในสวนของความคิดเห็นที่เพิ่มขึ้นมา

นั้นเปนอยางไร แตก็ไดจัดใหมีนิทรรศการ ในระหวางมีนิทรรศการนั้นก็ตองคนควา เพื่อที่จะนํามาเขียน ก็
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ไดความคิดตางๆ ที่จะพัฒนาโรงเรียนใหกวางขวางขึ้นไป ในชวงที่ปฏิบัติงานในลักษณะนี้มา เกือบ 30  ป 

โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 10  ปหลังนั้น บานเมืองหรือวาโลกของเรานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก และใน

การทํางานอยางนี้ก็มีประสบการณมากขึ้น ในประการแรกในแงความรูจักคนมากขึ้น กอนนี้ก็ไดรูจักฝาย

ตํารวจตระเวนชายแดน แลวก็ทั้งผูบังคับบัญชา แลวก็คุณครูทั้งหลาย แลวก็รูจักกับฝายเกษตร ฝาย

การศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัย แลวก็ระดับโรงเรียน หรือวิทยาลัยตางๆ หลายๆ สังกัด ในการทํางาน

อื่นๆ ก็ไดมีประสบการณอยูแลว ในระยะแรกนั้นหลายๆ ทานไดมาชวยงาน ไมไดในแงของหนวยงานหรือ

หนวยราชการมา ถึงจะเปนขาราชการก็ไดมาชวยในลักษณะสวนตัวก็มาก ในลักษณะของหนวยงาน หรือ

นําหนวยงานเขามารวมดวยก็มีมาก แตนับวันที่ทํางานไปก็ไดมีผูมารวมชวยเหลืออีกหลายหนวยงาน

เพราะวาเพิ่มขยายงานขึ้น แลวก็ยังมีหนวยที่ไมใชเปนหนวยราชการ เปนเอกชน เชน บริษัทหางราน หรือ

วาบางคนก็มาในนามสวนตัว ในฐานะเปนบุคคล ไดมาชวยงานอีกเปนจํานวนมาก แลวก็ทุกทานก็ชวย

อยางจริงจัง และนอกจากที่จะชวยเอาอะไรมาให หรือวามาทํางานใหตามความถนัดของแตละทานแลว ก็

ยังมาใหความรูและความคิด วิธีการตางๆ อีกมากมาย เพราะวาการทํางานของเรานั้นไมไดเปนการ

ทํางานตามหลัก คือตั้งทฤษฎีหรือวิธีการอะไรไว แลวก็ไปหางานมาหรือวาไปใหใครทําตามนั้น แตวาเปน

การที่วาใครเจอมีประสบการณตางๆ แลวก็คิดวานาจะทําหรือปรับปรุงใหดีขึ้นได ก็ใชความรู 

ความสามารถ หรือวาทรัพยากรตางๆ มาแกไขปญหาเปนเรื่องๆ ไป ตามที่เกิดขึ้นจริง จึงตองอาศัยที่วาไป

ดูใหมากหนอยก็เลยมากกวาปกอนๆ เพราะพยายามที่วาจะพยายามใชเวลาในตรงนี้ใหมากที่สุดเทาที่จะ

มากได เพราะวาไปแตละแหง ก็ไดศึกษาเรียนรูวิธีการ บางครั้งก็ไดนําวิธีการของผูที่ปฏิบัติอยูในแหงหนึ่ง 

เอามาคิดแลวก็มาหารือกับบุคลากรอีกแหงหนึ่ง วาถาจะทําอยางนี้จะดีหรือไม จะไดผลหรือไม ควรจะ

ทดลองหรือไม เดี๋ยวนี้ก็มีอุปกรณใหมๆ ก็ยกตัวอยางเชน กลองถายรูปดิจิตอล ก็ถายมาแลวก็ยังไมลบ 

เก็บเอาไวแลวก็เอาไปโชวใหคนในอีกแหงดูวาที่นี่เขาทําอยางนี้ อยากทําบางไหมถาอยากก็ลุยเลย ลงมือ

ไป ก็บางทีก็ไดรวดเร็ว แลวก็หลายๆ ทานที่มารวมก็มาชวยแนะนํา คือในการทํางานก็ไมไดอยากจะทําคน

เดียวคิดคนเดียว หรือวาเอาความดีแตคนเดียว แตวาที่จริงก็ไดรับความเอื้อเฟอจากหลายๆ ทาน ชวยๆ 

แนะนําใหความคิดใหความรู แลวก็เหมือนมารวมคิดกัน เพื่อที่จะไดอะไรที่ดีที่สุดไมใชวาตองอยากจะถือ

ความคิดของตัวเองเปนใหญ แลวก็ใครขัดคอหรือวาใครไมเห็นดวยก็จะโกรธ ความจริงก็ไมโกรธ แตวา

บางครั้งก็ยังคิดไปคิดมาก็ยังเห็นวาที่ตัวเองคิดดีที่สุดอยู ก็มีบาง มีบางเรื่อง แตบางเรื่องก็เอากลับมาคิด

พิจารณาวา เออที่คิดไปนั้นก็ยังมีความสะเพรา บกพรองบางก็ตองแกตามที่เขาวา แตวาบางอยางก็คิดวา

ดีแลวก็ไมโกรธ เพราะวาเขาก็อาจจะเห็นมามีประสบการณ อีกแบบหนึ่ง ซึ่งถาเขาจะทําแบบนั้นก็ดี

เหมือนกันก็ใหเขาทําไป แตวาถาจะทําก็ตองทําแบบของเรา ถาจะทํากัน ก็มี มันมีหลายๆ แบบ แตวาทั้งนี้

ทั้งนั้น เห็นไดวาทุกๆ คน จะเสนอความคิดคนละอยาง คือไมใชวาผูบังคับบัญชาคิดยังไง แลวก็พอลูกนอง

วาไป ก็จะส่ังขังหรือไปทําผิดแตวาก็คิดอยูแลวก็พยายามจะชี้แจงวาให บางทีพูดส้ันเกินไป ตองชี้แจงให

ละเอียดอีกนิดหนอยวา ทําไมจึงมีความคิดอยางนั้น ก็ขอใหลองทําอยางนี้กอน ก็พูดกับเขาดีๆ ก็รูสึกวาได

ที่ผานมาก็ไดความคิดไดความชวยเหลือจากคนอื่นซึ่งเขาก็ถือวาประสบการณกวางกวา แลวก็มีความรู

มากกวา และก็มาแนะนําใหเปล่ียนแปลงจากที่เคยทํามา เพราะที่จริงสถานการณตางๆ ก็เปล่ียนไป แตวา

เทาที่พยายามทําก็ยังย้ําเนนอยูในการทํางานในเขตทุรกันดาร เพื่อใหบุคคลที่อยูในเขตทุรกันดาร หรือวา
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คือเขาถึงยากนั้นไดรับบริการที่เหมาะสม ทั้งในดานความเพลิดเพลิน ความรู สุขภาพอนามัย ความมี

โอกาสในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองอยางมีเกียรติ แลวก็สามารถที่จะทําใหชีวิตดีขึ้นดีขึ้น หวังวาจะ

เปนอยางนั้น ทั้งเด็กเยาวชนในโรงเรียน แลวก็บางคนก็อาจจะไม ถาพวกที่สามารถจะเรียนไดก็ใหเรียน

จากชั้นประถม สงเสริมใหเรียนมัธยม ชั้นการงานอาชีพ หรือวาระดับอุดมศึกษา นักเรียนในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนเกา ก็มีหลายคนที่ไดไปประกอบอาชีพกาวหนา ไดรับราชการก็ชั้นสูง ไดประกอบ

อาชีพอิสระก็มีรายไดและมีฐานะดีขึ้น ในทางความรูก็มีระดับทั้งสําเร็จปริญญาตรี ปริญญาโท ก็ยังยุๆ กัน

ใหเรียนปริญญาเอก แตยังไมมีใครมาสมัคร ตอนนี้ก็ทดลองสงไปเรียนตางประเทศ ก็เพื่อที่จะสราง

ความกาวหนาใหคนเหลานี้ไดดีขึ้น แลวก็หลายๆ อยางที่ทําแลวดี ก็คิดวาไมสงวนลิขสิทธิ์ ถาใครอยากจะ

ทําบางก็เชิญแลวก็อาจจะมาปรึกษา จะแนะนําวิธีการที่วาจะไปบริหารจัดการ เพราะวาเดี๋ยวนี้เรื่องความรู

ความสามารถตางๆ นี่ก็มีได แตวาเรื่องที่สําคัญแลวยังมีปญหาอยูมากก็คือการบริหารจัดการใหแตละคนที่

มีความสามารถ มีความรูตางๆ หรือมีทรัพยากรตางๆ มารวมกันหรือวาแยกกันทําก็ตามแลวก็ทําใหมัน

ออกมาเปนงาน เปนส่ิงที่ทําใหเกิดความกาวหนา ความที่มีประสบการณมากขึ้น ก็ไดทํางานไมใชเฉพาะ

แตในกลุมตํารวจตระเวนชายแดน ก็จะมีบุคคลอื่น เชน ในแงการศึกษางานสวนใหญก็เปนงานของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือวาเปนเอกชน โรงเรียนเอกชน หรือวาเปนผูนําทางศาสนา ทางศาสนาที่รวมกัน

ผานมาก็มีศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ซิกส ก็ไดรวมกันพัฒนาบุคลากรของชาติใหดีมากขึ้น บางทีก็ที่บอก

วาตางคนตางทําก็ดีแตในบางกรณีถามารวมกันก็อาจทําใหงานดีขึ้น เชน แลวก็มาทําในพื้นที่ ก็แยกกัน

ออกไปวา ตรงนี้ตํารวจตระเวนชายแดนจะถนัดที่จะทํา ตรงนี้สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรงนี้

สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน อยางนี้เปนตน ก็แยกกัน และก็มีเครือขายกัน ครูบาอาจารย อยางที่ทาง

ราชการอาจจะกําหนดไวพื้นฐานวาวุฒิการศึกษาขั้นต่ํา ควรจะเปนปริญญาตรี จึงจะเปนผูสอนได แตวาที่

จริงแลวที่เวลาทํางานในขั้นนี้ก็เปดกวางไมไดกําหนดวาจะตองศึกษาวุฒิไหน แตวามีความรูพอที่จะ

ถายทอดใหผูอื่นไดแตวาถาบุคคลที่ยังไมไดเปนไปตามหลักเกณฑ ตองการที่จะศึกษาเพิ่มเติมก็เปดให

สามารถเรียนตอไดทั้งในระบบปกติ และที่กําลังทดลองทําอยู คือระบบดาวเทียม พอมาถึงในขั้นนี้ ก็อยาง

ที่ทานผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดรายงานเมื่อตะกี้แลวขํากัน ก็คือที่จริงเรามีปญหาเยอะแยะ 

เนื่องจากบุคคลากรที่มีคุณสมบัติสมัยใหม แบบที่ตองการไมเพียงพอ ก็ตองใชวิธีการตางๆ อยางที่กลาว

มาแลวคือวาใหปฏิบัติราชการไปแตวามีการศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้ก็ตองมีระบบดาวเทียม ที่วาจะใหครูบา

อาจารยขางนอกเนี่ย สามารถที่จะเขามาชวยเหลือได โดยที่ไมตองทิ้งภารกิจสวนตัว ก็สงเสริมการศึกษา

ทางไกล ทีนี้สถานที่ตั้งของแหลงการศึกษาที่เราทําจะเปนโรงเรียน ตชด. โรงเรียนประถมศึกษา ศูนยการ

เรียนชุมชน ก็จะอยูในที่ที่หางไกลจากระบบสายไฟฟาของประเทศ ก็ตองใชวิธีการอื่น เครื่องพวกนี้ก็กินไฟ

ทั้งนั้น ก็มีแผงไฟฟาพลังแสงอาทิตย พลังน้ํา ก็ปรากฏวาพวกพลังน้ํา กับพวกพลังอาทิตยนี่ก็ขัดแยง คือวา

ไมไดทะเลาะกัน แตผลประโยชนขัดกัน คือบางคนก็อาจจะขอฝน เพื่อใหมีน้ําที่จะมาทํามากๆ พอขอฝน

พวกนี้ขอฝนสําเร็จก็พวกที่ใชพลังแสงอาทิตยก็คอนขางจะลําบาก เพราะตองการใหมีแสงมากๆ จะไดมี

เครื่องใช พอมีเครื่องใชพวกนี้ ส่ิงที่ลําบากก็คือ วิธีการใช ตองใชใหเปน นอกจากใชเปนแลวยังตองรูจักใน

เรื่องของการปฏิบัติบํารุงรักษา เพื่อใหเครื่องใชไดอายุนาน อันนี้เปนปญหามากเหมือนกัน แบตเตอรี่ ที่เขา

ใชดีๆ ได 5 ป แตเราใช 2 ป ก็พัง หรือวาเครื่องตางๆ มันมีรายละเอียดปลีกยอยอีกเยอะและก็มีใหมๆ มา
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เรื่อย เราก็ตามกันไมคอยทันก็ตองฝกกัน นอกจากพอเครื่องมาแลวเนี่ย ก็มีปญหาวาอุปกรณเครื่องชวย

เนี่ยมันชวยจริงหรือเปลา หรือวายิ่งทําใหแยขึ้น แทนที่จะไดความรู หรือวาประหยัดเวลา กลับทําให

เสียเวลามากขึ้น ทําอะไรไดนอยลง แลวก็ความรูก็ไดนอยลงหรือเปลา ถาใชถูกมีขอมูลก็คงจะตองถึง สมัย

ที่บุคคลากรทุกคน ทั้งผูบังคับบัญชา ทั้งผูปฏิบัติงาน คือครูผูสอน แลวก็ผูรับประโยชนรับบริการก็ตอง

ศึกษาอาจจะตองไปพรอมกัน ชวยกัน ดวยกัน และก็จุดใหญ หรือวาถามีเครื่องมือส่ือสารก็ตองใหส่ือสาร

ได ก็ตองหาความรู จะจากหนังสือ จะจากอุปกรณ หรือวามีเครื่องฉายอาจจะฉายซีดี ฉายดีวีดี อะไรอยาง

นั้นได อาจจะติดตอระยะทางไกล ออนไลน ระบบอินเตอรเน็ต ไดก็ตองทํา และก็ทําแลวจะตองเรียนรู

รวมกันแลวก็เอามาใชความคิดเพื่อใหมีประโยชนมากที่สุดจะไดคุมกับทุกๆ อยางที่เสียมา ทั้งเวลา ทั้ง

ทรัพยากรตางๆ เงินทอง ในแมแตวาทุกๆ อยางกาวหนามาแบบนี้แลว แตวาเรื่องพื้นฐานที่วาทํามา 40 , 

50 ป หรือวา 30 ป นั้นก็ยังสําคัญ แลวก็ยังทิ้งไมได อยางเชนเริ่มตนเนี่ย งานใครบอกวา งานเกษตรไม

สําคัญ ก็ยังพูดอยางนั้นไมได เพราะวาเปนฐานของการกินการอยูทําการเกษตร คนจีนเขามาถาม คนจีน

สัมภาษณตอนที่ไปเมืองจีนวาทําไมถึงสนใจเรื่องการเกษตรมากนัก เพราะวาเกษตรก็ยังเปนพื้นฐานที่จะ

หาเลี้ยงปากเลี้ยงทองมีกินมีใชสวนตัว แลวก็สวนนี้ยังเอามาแปลเปนสินคาที่จะสามารถแลกเปลี่ยนมา

เปนรายไดอีก เพราะในสวนนี้ก็ตองเรียนทั้งการปลูก การแปรรูป การหีบหอ การขนสง การตลาด การอะไร

อีกเยอะแยะ มันก็ตอไปไดเยอะ และก็คนที่มีอาหารอยูกับตัว มีเครื่องใชที่ผลิตเองไดมากที่สุด ก็ยังเปน

ความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชีวิต รวมทั้งชีวิตของประเทศดวยหรือวาดานสุขภาพอนามัยนั้นก็ยัง

เปนเรื่องสําคัญ เวลานี้ก็ยังมีปญหาคนสุขภาพเสื่อมอยู ถึงแมจะมีระบบอะไรตางๆ เยอะแยะ เพื่อที่จะดูแล

สุขภาพแตวาตัวเองหรือวาเราในหนวยเล็กๆ ก็ยังตองพยายามรักษาเรื่องสุขภาพซึ่งก็จะเปนจากทั้งอาหาร

การกิน การใชชีวิตที่ถูกตอง แลวก็การแพทย ทางหมอก็ไปชวย ใครคิดวาฟนชิ้นเล็กๆ จะไมสําคัญ ซึ่งถา

ขาดอาหารบางทีก็ฟนรวงหมดกินเคี้ยวไมออก ก็กินไมไดก็มี หรือวาทําใหปวยอยางอื่น คือ ทั้งตา ทั้งหู ทั้ง

อะไรตางๆ เนี่ยก็สําคัญหมด สําหรับการที่จะพัฒนาตัวเองใหกาวหนา แลวก็ตอนนี้ที่วาใครๆ ก็พากัน

สําคัญยิ่งขึ้นจริงๆ คือทั้งผูบริหารก็ตองคิด ใชความคิดมาก ตองใจกวางเปดตอผูอื่น ทั้งผูที่มาชวยเหลือก็

ตองดูวาทําอะไรที่จะชวยได หรือบางคนนาชวยหรือวาบางคนก็ไมนาชวย หรือวาผูปฏิบัติงานจะเปนครูบา

อาจารย หรือนักสงเสริมตางๆ ก็ตองดูวาเดี๋ยวนี้อาจจะมีหลายๆ อยางที่ตนเอง ก็ไมรู นักเรียนก็ไมรู

เหมือนกัน แตวาในบางกรณีครูเรียนเร็วกวา บางกรณีนักเรียนก็เรียนเร็วกวา ก็ตองชวยๆ กัน นักเรียนก็

ตองมีภาระตรงนี้ ที่มากขึ้นคือตองเปนคนที่กระฉับกระเฉงกระชุมกระชวย แลวก็สามารถดึงใหคนอื่นเขา

สนุกสนาน แลวก็สนใจไดมากขึ้นแลวก็หาความรูมาปอนใหไดมากขึ้น สวนนักเรียนก็มีหนาที่เยอะกวาเดิม 

ตองมีความรับผิดชอบทั้งตอตัวเองตอครอบครัว เพราะวาบางครั้งเราก็ไปสงเสริมไมได ก็ยังเห็นวามี

โครงการตางๆ เชน โครงการแมและเดก็ สตรีมีครรภ สตรีใหนมบุตรอะไร แบบนั้น ซึ่งก็ถานักเรียนไดโอกาส

มีความรูจากโรงเรียน ก็อาจจะไป นาจะมีไปเผยแพรใหผูปกครองหรือประชาชนอื่นๆ ได เพราะฉะนั้นก็มี

หนาที่ เรียนจบไปแลวก็มีหนาที่เหมือนกัน วาที่เห็นวาคนแกๆ เราๆ ทําๆ กันอยูเนี้ยอาจจะมีบางสวนที่

ลาสมัย เชยไปแลว คิดวาในคนรุนใหม อาจจะตองการอะไรที่มากกวานั้นก็ตองมีหนาที่ แลวก็เรียนรูหนาที่

เรียนหนาที่ อาจจะเรียนรูไดความรูแลว ก็บอกมา จะวาวาเด็กไมมีหนาที่ พูดก็ไมได ก็ตองพูดมา พูดออก

มาแลวก็ตองเถียงกัน วาที่พูดออกมาพูดเขาทาหรือไมเขาทาก็มา ชี้แจง อธิบายกัน ทุกคนก็ตองใชเวลา
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มากขึ้น ใชแรง ใชอะไรมากขึ้น ก็เลยขอใหทุกๆ ทานที่มารวมในวันนี้นี่มีพลังมากๆ แลวก็มีความสุขความ

เจริญในสวนตัว แลวก็ในความคิดที่จะมาชวยกันทํางานตอไป 50 ป แตวา 100 ป ตชด.นี่ จะอยูใหหรือ

เปลาก็ไมทราบ ยังไมแนใจ ก็คงจะตองเปนรุนใหมๆ แลว เพราะวาเดี๋ยวนี้ ที่ไปเยี่ยมรุนนี้ก็คือ ครู ตชด.ที่ได

พบ ถามไปถามมาก็คือนักเรียนที่เคยทํางานดวยกันชั้นเด็กๆ หรือวาไมใชโรงเรียน ตชด. โรงเรียนของ

ประถมศึกษาโรงเรียนอะไรเนี่ยไปมา เดี๋ยวนี้กลายเปนอยางที่ไปมาคุยไปคุยมา ก็รูจักเขาตั้งแตประถมหนึ่ง จน

เดี๋ยวนี้มาชวยงาน บางครั้งก็ตองยอมๆ เขาใหเขาสอนเอาบางเหมือนกัน ก็เขารูมากกวา ก็ขอใหมีแรงกันถึงตอน

นั้น เร็วๆ นี้ไดเจออาจารยบางทานที่ไดรูจักทานมานานแลว ตอนนี้ก็อายุ 90 กวาแลว แตทานบอกวาทานจะ

ปฏิบัติงานอยางนอยจนอายุ 100 ป ก็รูสึกวาเราทุกคนก็นาจะตั้งเปาไวอยางนั้น ขอใหทําได 

   การสังเคราะห         

 ไดแนวพระราชดําริในดานการบริหารจัดการ 

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ณ ศาลา 
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550  

  ทุกปก็ตองจัดใหมีการมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเปนประจํา เนื่องดวยวาแตละคน

ซึ่งถึงแมจะเปนคนเดิม แตเวลาผานไปหนึ่งปนั้นก็เปนเวลาที่นับวายาวนานพอที่จะมีเรื่องใหม ๆ หรือ

ตัวเองก็เปล่ียนแปลงความคิด เพราะไดมีประสบการณมีความคิด ไดไปเจออะไรใหม ๆ กันมากมาย และก็

มีผูที่เพิ่งมาเปนครั้งแรกก็อีกหลายทาน เนื่องจากการทํางานไดผานมาเกือบ 30 ป มีผูที่เขามาทํางานใน

นามของสวนตัว และพวกที่มาเปนผูแทนของหนวยราชการตาง ๆ มักจะเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลไป หรือบาง

คนตอนแรกก็มาในนามสวนราชการ อยูไปอยูมาก็กลายเปนมาสวนตัว แลวก็เพิ่มมาเรื่อย ๆ หรือไมบางคน

ก็เห็นการทํางานตาง ๆ แลวคิดวาจะมีความสามารถที่จะชวยได เพราะวาเวลาที่ทํางานไปนั้น  บางทีก็ทํา

ไปอยางที่วาไมมีความรูมากนัก  แตวาทุกคนที่มาไดพบก็เห็นวาทํากันดวยความตั้งใจจริง  ก็คิดอยากจะ

มาชวยเหลือมาชวยปรับปรุงใหดีขึ้น  เพราะฉะนั้นการงานตาง ๆ ก็มีเรื่องใหม ๆ เพิ่มขึ้นรวมทั้งเหตุการณ

ทั้งของบานเมืองไทยเราเอง ทั้งเหตุการณตาง ๆ ในโลก ก็เปล่ียนแปลงไปมาก ทําใหหลาย ๆ อยางที่เคย

ทําแบบเดิม ๆ ก็ดีแลว กลับไมพอ กฎระเบียบตาง ๆ ก็เปล่ียนแปลงใหม เพราะฉะนั้นเราทุกคนไมวาจะ

เปนผูปฏิบัติ งานอื่น ๆ หรือเปนครู ตชด. ก็ตองหาความรูใหม ๆ ที่จะตองปรับตัวใหเปนไปตามโลก หรือ

วาเปน ไปในที่จะใหการงานไดผลดทีี่สุด บางครั้งก็ตองปรับเปล่ียนกระบวนการทํางาน เนื่องจากเวลาผาน

ไป อยาวาแตความคิดที่เปล่ียนแปลงไป รางกายก็เปล่ียนแปลงไปดวย เชนเคยเดินภูเขา 3 ลูก ก็อาจจะ

เหลือ 3 กาว ก็ตองเปลี่ยนวิธี ถาอยากจะทําอยูก็อาจจะตองมีพาหนะที่ดีขึ้น หรือวาจะใชเทคโนโลยีใน

ลักษณะใหม ถาจะใชเทคโนโลยีลักษณะใหม ก็จะตองอบรมใหม มีความรูใหม ทั้งทางดานการใช

เทคโนโลยีหรือวาในเรื่องของเนื้อความรู เรื่องของภาษา พักนี้ไดไปเห็นที่ตาง ๆ มาก ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ บางครั้งเห็นแลวทําใหไดความคิดวา เรานาจะทําอยางเขาบาง หรือบางทีไปเห็นแลวก็ตองคิด

เตือนตัวเองวา เราอยาทําอยางเขา มีทั้งสองอยาง หรือบางอยางพอเห็นแลวรูสึกตําหนิตัวเอง นึกออก

เหมือนกันวาเราเคยมีโอกาสที่จะทําอยางนั้นได แตตอนนั้นไมมีวิสัยทัศน หรือยังมองไมออก นึกไมออกไม
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เห็น บางอยางก็ผานไปแลว แตบางอยางถายังไมทําตอนนั้นตอนนั้นไมไดทํา ก็มาทําเสียเลยก็ได ในการ

ทํางานไมใชวาเราไปลอกเลียนแบบหรือทําตามอยางคนอื่นเขาตลอดเวลาเพียงอยางเดียว ปรากฏวาใน

ชวงเวลาปสองปนี้ มีคนอื่นที่เขาคิดสนใจวิธีการที่เราทํา แลวมาศึกษาก็ไมนอย เชนประเทศเพื่อนบานตาง 

ๆ ที่เราจัด มีความสัมพันธดวย ทั้งทางดานสุขภาพอนามัย ทั้งทางดานการศึกษา การประกอบอาชีพอื่น ๆ 

ก็มาจัดดูงานในประเทศเรา นอกจากบางทีเราก็เอื้อมไปจัดดูงานเอง แตกอนมักจะเปนอยางนั้น พอมาใน

ระยะหลังนี่มีหนวยงานยกตัวอยางเชน ยูเนสโก ก็มาขอใหทางเราจัดการดูงานใหโรงเรียนในประเทศตาง ๆ 

ซึ่งเขาเลือกมา เราก็คงจะตองติดตามทีหลัง วาจะชวยใหเขาไดรับประโยชนมากขึ้น หรือบางทีอยาง

หนวยงานเชน องคการ เรียกวา World Food Program การที่ไปทํากับเขา ดวยวาเขามีหนวยงานอยูแลว 

เรื่องอาหารในโรงเรียน เขาก็นําคณะผูบริหารจากประเทศมองโกเลียมาดูงาน และขอใหเรามีสวนเปนสวน

รวมกับเขาในการจัดโครงการวาทําอยางไรจะไดผล เขาก็มาดู ผูใหญระดับรัฐมนตรีที่มาดูงานก็พอใจ คิด

วาอยากจะไดความคิดเอาไปทํา หรือวาบางอยางก็เชิญเราไปดู อยางประเทศมองโกเลียนี่ก็แปลกไปกวา

ประเทศในกลุมอาเซียนที่มาดู เพราะวาเปนประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีปญหาตาง ๆ 

แตกตางจากของเราหลาย ๆ อยางก็พอที่จะแนะแสดงความคิดเห็นใหเขาฟงไดเนื่องจากไดไปเห็นประเทศ

อื่น ๆ ที่เขาทําในลักษณะนั้น ที่มีอากาศคลาย ๆ กับมองโกเลีย เรียกวาพอ ๆ ไปไดและถาพอมีเวลาก็

จะตองไปดูสภาพของเขาเพื่อที่จะคิดหาแนวทางใหเขาไดทั้งนี้ เกิดขึ้นจากวาเราทํางานกันมาแลว เราก็มี

แนวทางที่จะใหประโยชนกับคนอื่นไดหรือวาจะมีพวกที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเฉย ๆ เชนจัดการ

สัมมนาเรื่องการสงเสริมเยาวชนในถิ่นทุรกันดารรวมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทางฝายเราไดความคิด

หลาย ๆ อยางจากเขา เขาเองก็มีจดหมายมาวาไดความรูตาง ๆ อยางโครงการที่เราทําเขาก็สนใจ

เหมือนกัน อันนี้ก็เปนการแลกเปลี่ยน ไมเฉพาะแตวาเราไปเรียนรูจากคนอื่น คนอื่นก็ไดเรียนรูจากเรา

เหมือนกัน อยางที่ไดไปแลวกลับมาเมื่อวานนี้คือที่สิงคโปร ความจริงเปนกลุมหนวยงาน ไมใชเปนสิงคโปร

จัดเสียทีเดียว ฝายเราก็เขาไปรวมจัดกับเขาดวยในเรื่องการใชเทคโนโลยี และงานวิศวกรรมในการผลิต

เครื่องมือที่จะชวยใหคนพิการและผูสูงอายุสามารถประกอบการงานเลี้ยงตัว และเปนอิสระได โดย

แนวทางที่ทํากันมาประมาณใกลจะสิบป เขาก็ตั้งแนวทางวาคนเรานั้นจะตองพยายามชวยตัวเอง ไมใชวา

ใหโอกาสหรือใหสิทธิพิเศษในลักษณะนั้นอยางเดียว มันมีอีกแนวทางวาพยายามเสริมใหบุคคลเปาหมาย

เชนคนที่มีรางกายพิการนั้น สามารถจะเขารวมกิจกรรมตาง ๆ กับบุคคลอื่น ๆ ไดดวยอาศัยการใช

เทคโนโลยีพัฒนาหรือทดแทนสวนที่ขาดตกบกพรองไป เพื่อที่จะหวังใหบุคคลเหลานั้นมีชีวิตไดอยางอิสระ

และมีศักดิ์ศรี มีโอกาสที่จะทําประโยชนได มีวิธีการตาง ๆ ซึ่งหลาย ๆ อยางทํามาเราก็อาจยังไมทันคิด ก็

คิดวาจะเอามาประดิษฐบาง บางอยางเราก็ทําอยูแลวหรือวาส่ิงที่เราทําก็ไปเสนอ เปนการแลกเปลี่ยน

ความคิดกัน หนวยงานหลักที่ทําดวยกันก็เปนวิทยาลัยเปนลักษณะวิทยาลัยเทคนิคของสิงคโปร เขาเคย

สงนักศึกษามาชวยเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา เปนแบบพี่สอนนอง เคยมาสองครั้งแลว ครูบาอาจารย

ก็มาเปนอาสาสมัครทําโครงการตาง ๆ กับเรามาบางแลว เปนพี่ ๆ รุนอายุก็คงประมาณ 16–17  เขามา

สอนนองทางดานคอมพิวเตอรบาง สอนภาษาอังกฤษบาง เทาที่ผานมาก็ไดผลดี ไดผลดีกับพี่ดวย พี่ก็ได

เห็นอะไร ๆ ที่กวางขึ้น รวมทั้งคุณพอคุณแมของพี่ ๆ ก็เลยพลอยมากันดวย ที่จริงงานที่ทํา ๆ กันมานี่ คิด

วานักเรียนบางคนก็คงจะเขาใจ ตอไปถาจําเปนก็นาจะทําได ยกตัวอยางเชนเรื่องของการรักษาสุขภาพ
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อนามัยใหตัวเองและครอบครัวแข็งแรง จะไดมีกําลังกายที่จะทํางานหรือจะเรียนรูเพิ่มเติมได ที่เราทํากัน

มาทั้งในเรื่องอาหาร เรื่องรักษาอนามัย ความสะอาด เรื่องสุขาภิบาลเหลานี้ เปนเรื่องที่บางทีนักเรียน

ตั้งแตชั้นประถมเรียนแลว กวาจะถึงชวงที่มีครอบครัวของตัวเองก็อาจจะลืมไปหมด เพราะวานาน สําหรับ

ชั้นมัธยมศึกษาก็อาจจะพอคิดได ก็ไมใชวาจะปฏิบัติกับตัวเองอยางเดียว ในเรื่องของครอบครัวและชุมชน 

หรือวางานการที่ไปจัดตั้งสหกรณ เคยไดเห็นนักเรียนบางคนจบชั้นประถมไปแลว ไปอยูโรงเรียนมัธยมซึ่ง

ยังไมมีงานเหลานี้ก็ไปตั้งได ไปแนะนาํทางโรงเรียน และทางชุมชน แนะนําการตั้ง จะเรียกวาขยายผลไปก็

ได เรื่องงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรก็สามารถเอาไปใชได อยางที่ตอนปดเทอมไดไปเยี่ยมนักเรียนศิษยเกา 

ตชด. ที่ไปเรียนอยูที่ประเทศอินเดีย ในเรื่องภาษาภายในปหนึ่งก็เรียนได ตอนแรกมีปญหามากทีเดียว แต

พอตอไปก็เรียนได เขาบอกวาส่ิงที่เขาไมแพเพื่อน ๆ เทคนิคคอมพิวเตอรที่เรียนไปจากชั้นมัธยมของเรา 

เรียกวาบางอยางที่เราฝกอบรมกันมาก็นาจะเปนคนที่ขยายผลไดเอาไปทําเปนประโยชนได หรือเมื่อเดือน

ที่แลวที่มีปญหาหลาย ๆ อยาง เชน หมอกควันในภาคเหนือ ตอนแรกก็โทษพมา ความจริงดูไปดูมาไมใช

หรอก เราทํากันเองนั่นแหละ มานึกถึงวากอนหนานั้น กอนที่จะไปตางประเทศ ไดไปเห็นวาเผากันจังเลย 

เผาปา เผาอะไร ก็มองดูวาคงทําอะไรไมได เพราะวาคนเขาอยากจะเพาะปลูก ถาจะไปขุดเขาก็กลัวชา

เกินไป ก็เผาเสียเลย เผาเรื่อยเปอย เผาเพลิน ก็เลยมามีผลเสียที่รายแรงกับผูอื่นในดานสุขภาพ ในดาน

ส่ิงแวดลอม เราก็เรียนกันมาในเรื่องของการอนุรักษส่ิงแวดลอม อันนี้เปนตัวอยางเห็นจริงเลยวา ถาเราไม

ดูแลมันจะเปนผลเสียในขั้นที่ใหญโตและรายแรงขึ้น ที่บอก ๆ กันนี่เห็นจริงแลว ตอนแรกนึกไปทํา พูดไป 

ใครเขาจะเชื่อ ก็บอกคุยกับครูกับนักเรียนชุมชน ก็จริง ๆ อันนี้นาจะชี้ได หรือไปวาทําอะไรปลอยของเสีย

ลงน้ํา น้ําเนา ปลาตายไปกอนวัยอันควรก็เพราะวาความไมระมัดระวัง ส่ิงเหลานี้เราก็พอดีสอนเยาวชน 

แตวาชนที่อายุเลยไปนั้นเราอาจจะลืมไปสอนเขา จริง ๆ ทําอะไรไมควรมุงแตเยาวชน ควรจะใหทุก ๆ คน

ทราบทั่วกัน เพราะวาคนที่ทําเสียนั้นก็ไมใชเยาวชน ทําใหเขารูวาอะไรควรทําอะไรไมควรทํา แลวก็ชวย ๆ 

กันรักษาชาติรักษาบานเมืองกันตอไป หวังวาทุก ๆ ทานจะมีกําลังกายกําลังใจปฏิบัติการงานในหนาที่ 

และทั้งศึกษาหาความรูตาง ๆ คงจะไมใชเฉพาะเยาวชน แก ๆ แลวก็มีของใหม ๆ ที่อยากจะรู บางทีก็นึก

นอยใจเหมือนกัน เชนไปในตางประเทศมีพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรสําหรับเด็กและเยาวชน พอเดินแกเขาไป

อยางฉันเขาไป เด็กก็หันมามองตาขวางวามาแยงเขาหรืออยางไร ความจริงไมใช สมัยเราเด็กมันไมมี ไม

เคยรูก็อยากรูบาง บางครั้งก็บอกวาไมควรหามกัน เปนเรื่องที่มีประโยชน แตคนที่วาตั้งใจดีออกมาที่จะขยาย

โอกาสชวยเหลือตัวเองชวยเหลือคนอื่น อยางบางอยางนี่เราก็อาจจะไปหวังเยาวชนมาก วาทําแลวนี่ตอง

กลับมาไปทําหนาที่ บางคนทําไดก็เปนเรื่องดี แตบางคนจะตองพยายามเอาตัวรอดใหสามารถจะเลี้ยงตัวได

กอน ตอภายหลังเมื่อชีวิตมั่นคงแลวก็มาคิดชวยกันทํางาน ขอใหมีกําลังกาย กําลังใจที่เขมแข็ง แข็งแรง และก็

มีความสุขตลอดไป 

การสังเคราะห           

ไดแนวพระราชดําริในดานคุณลักษณะของครู และดานการบริหารจัดการ 
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นอกจากพระราชดํารัสที่เกี่ยวของกับการพัฒนาฯเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารแลว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังไดมีพระราโชวาทที่พระราชทานแกบัณฑิต

วิทยาลัยครูทั่วประเทศซึ่งเปนแนวพระราชดําริที่แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของครูทั้งสิ้น ไดแก 

พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู
ทั่วประเทศ ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันอาทิตยที่ 25 ตุลาคม 2524  

 
...ขาพเจาเขาใจวา บัณฑิตเกือบทั้งหมดจะออกไปทําหนาที่สอน หรือมิฉะนั้นก็ทําหนาที่เกี่ยวกับ

งานการศึกษา จึงขอฝากขอคิดไววา ในสังคมไทยเราแตโบราณมายกยองนับถือครูเปนอยางมาก ถึงกับ

เทิดทูนใหครูเปนบุพการีที่สองรองจากบิดามารดา เพราะครูเปนผูใหทั้งความรูและอบรมใหเปนคนดี แมใน

ปจจุบันก็เปนที่ยอมรับวาครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางมาก ในการสรางสรรคความเจริญใหแกบุคคล

และสังคม เปนผูบันดาลอนาคตของประเทศชาติบานเมือง บัณฑิตทุกคนที่จะออกไปรับหนาที่นี้ จึงควรมี

ความสํานึกในเกียรติของความเปนครู ประกอบการงานดวยศรัทธา มุงดี มุงประโยชนตอศิษย อีกทั้งเปน

ตัวอยางที่ดีแกบุคคลทั่วไป ใหไดรับการยกยองวาทานทําหนาที่ครูไดอยางสมบูรณครบถวน... 

 
พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู

ทั่วประเทศ ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันจันทรที่ 26 ตุลาคม 2524  
 
...ในวันนี้ขาพเจาขอกลาวเพิ่มเติมวา การเปนครูที่สมบูรณนั้น ทานจะตองเปนทั้งนักทฤษฎีและนัก

ปฏิบัติ ทานจะมีความรูความแมนยําในวิชาการอยางเดียวมิได แตจะตองมีวิธีการสอน การอบรมฝกฝนที่

มีประสิทธิภาพ อันเปนส่ิงที่ทานไดเลาเรียนมาอยางดีแลว แตอยางไรก็ตาม เพื่อใหทันกับความกาวหนา

ทางวิชาการ ทานจะตองปรับปรุงตัวเอง ดวยการใฝรู แสวงหาคนควาทดลองอยูเปนนิตย และสําคัญที่สุดที่

จะทําใหการสอนของทานไดผลเลิศก็คือ ทานจะตองทําใหผูเรียนเกิดศรัทธาในตัวทานใหไดกอน ส่ิงที่จะ

บันดาลใหเกิดกําลังศรัทธาในตัวครูไดก็คือ การกระทําตนใหเปนแบบอยางที่ดี ยึดมั่นในหลักศีลธรรม 

กอปรดวยเมตตาปราณี มีความเสียสละ มุงดี มุงเจริญตอศิษย แลวส่ิงที่ทานตองการก็จะบังเกิดผลเกื้อกูล

ตามมาเอง... 

 
พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู

ทั่วประเทศ ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2524  
 
...ในวันนี้ขาพเจาจะพูดถึงหนาที่พิ เศษอีกประการหนึ่งที่ ผู เปนครูควรตระหนักกลาวคือ 

นอกเหนือจากงานประจําในหนาที่โดยตรงแลว ในชีวิตของเราในฐานะสมาชิกของสังคม ควรจะตองมี

ความรับผิดชอบตอสวนรวมและประเทศชาติ อันเปนบานเกิดเมืองนอนดวย บัณฑิตทั้งหลายไดชื่อวา เปน
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ผูมีความรู ความสามารถ ไดรับการฝกฝนอบรมเพื่อเปนแบบแผนแกสังคมมาเปนอยางดี ยอมจะเปนกําลัง

อันมหาศาลในการเปนผูนําของทองถิ่น จึงควรจะไดใชชีวิตใหมีคุณคาดวยการเสียสละ และสรางสรรค

ประโยชนใหแกสวนรวมและประเทศชาติ ขาพเจาขอฝากใหทานทั้งหลายซึ่งไดออกไปปฏิบัติหนาที่ครูใน

ทองถิ่นตางๆ ไดชวยกันในทุกวิถีทางที่จะสรางความเจริญกาวหนาไปดวยความมั่นคงตลอดไป... 

 
พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู

ทั่วประเทศ ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2524 
 
...ในวันนี้ซึ่งเปนวันสุดทาย ขาพเจาของฝากขอคิดในการปฏิบัติงานเพื่อทานจักไดนําไปไตรตรอง

พิจารณา การที่จะทํางานใดใหสําเร็จลุลวงนั้น ในเบื้องตนทานจะตองทําความเขาใจในลักษณะของงาน

อยางถองแท มีศรัทธาตองาน และตองถือวางานที่ทําอยู เปนงานที่มีความสําคัญที่สุดของทาน จงมีความ

อดทนอุตสาหะ พยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง และอยางยอมใหกาลเวลาที่ผานไป หรืออวิชาใดๆ มา

ทําลายอุดมคติของทานได  บัณฑิตทั้งหลายพึงระลึกไวเสมอวา ผลงานที่ปรากฏเทานั้นเปนปจจัยสําคัญที่จะ

สรางชื่อเสียง เกยีรติยศ และการยอมรับนักถือใหเกิดขึ้นในตัวทานได...     

 

พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู
ทั่วประเทศประจําปการศึกษา 2525 ณ อาคารใหมสวนอัมพร วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 
2526 (ภาคเชา)  

 
...ทานทั้งหลายเปนทั้งบัณฑิตเปนทั้งครู จึงยิ่งตองมีลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีก กลาวคือ นอกจาก

จะตองมีความรอบรูวิทยาการ และมีปญญารูคิดดวยเหตุดวยผล บัณฑิตครูยังตองมีคุณสมบัติอื่นๆ ดวย 

คุณสมบัติที่สําคัญประการหนึ่งของบัณฑิตครู ก็คือจะตองสามารถประพฤติตัวใหเปนที่ศรัทธาเลื่อมใสแก

ผูเปนศิษย ศรัทธา หมายถึงความเชื่อถือหรือเชื่อม่ัน คือเชื่อม่ันในความรูความคิดของครู ซึ่งครูจะ

สรางสรรคขึ้นไดดวยการขวนขวายศึกษา ทั้งในวิชาการโดยตรง ทั้งในความรูทั่วไปใหเกิดเปนความรอบรูที่

กวางขวาง ถูกตอง แมนยํา ทั้งสามารถนํามาสั่งสอนถายทอดใหแกศิษยไดอยางมีประสิทธิภาพ เล่ือมใส 

นั้นหมายถึงความนิยมชมชื่นและยกยองเทิดทูนในความดี ซึ่งครูสามารถสรางขึ้นไดดวยการตั้งใจสํารวม

ประพฤติตัวใหเหมาะสมแกฐานะหนาที่ ใหเปนแบบอยาง ที่ดีงามทั้งในดานจรรยามารยาท ในดานความ

ขยันหมั่นเพียร ความสุจริตเที่ยงธรรม และความรูจักเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม ถาบัณฑิตครูทั้งหลาย

ตั้งใจพยายามศึกษาฝกฝนตนเองใหมีคุณสมบัติดังกลาวนี้สมบูรณขึ้น ก็จะไดรับการยกยองวาเปนครูแท

เปนผูที่ศิษยจะเลื่อมใสศรัทธาและคารพอยางจริงใจ และจะชวยใหการปฏิบัติงานทุกอยางบรรลุผลสําเร็จ

สมความมุงหมาย ... 
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พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู

ทั่วประเทศ ประจําปการศึกษา 2525 ณ อาคารใหมสวนอัมพร วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 
2526 (ภาคบาย)   

 
 ...บายวันนี้ ขาพเจาใครจะเนนใหทานทั้งหลายไดตระหนักวา ในการปฏิบัติหนาที่ที่มีเกียรติ มี

ความสําคัญ และที่ตองรับผิดชอบตออนาคตของาติอยางยิ่งนี้ บัณฑิตทั้งหลายแตละคน และทุกคน ตอง

พยายามใชพลังทุกอยางของทาน คือพลังกาย พลังใจ พรอมทั้งหลังความรูและสติปญญาทั้งมวล 

ประกอบกิจการงานในหนาที่ใหเกิดประโยชนแกสังคมและประเทศชาติใหมากที่สุด ถามีปญหาหรือ

อุปสรรคใดๆ ขอใหพยายามใชสติปญญาความสามารถแกปญหานั้นๆ ดวยเหตุดวยผล ดวยหลักวิชา และ

ดวยความละเอียดรอบคอบ นอกจากนั้น จะตองมีความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร  ความหนัก

แนนอดทน ไมยอทอตอความยากลําบาก ความคับแคนทั้งทางกาย ทางใจ เปนเครื่องประกอบสงเสริมอีก

ดวย จึงจะชวยใหงานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพและบรรลุสําเร็จตามที่ตั้งใจปรารถนาได...  

 
พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู

ทั่วประเทศ ประจําป 2525 ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2526  
 
...บัณฑิตสวนใหญคงจะออกไปแระกอบอาชีพครูตามแนวทางที่ไดศึกษามาดังนั้นในวันนี้ขาพเจา

จึงใครจะพูดกับทานทั้งหลายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับครู อาชีพครูถือวาสําคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสําคัญการ

พัฒนาประเทศใหเจริญมั่นคงและกอนที่จะพัฒนาบานเมืองใหเจริญเติบโตไดนั้น จะตองพัฒนาคน ซึ่ง

ไดแก เยาวชนของชาติเสียกอน เพื่อใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณคาสมบูรณทุกดาน จึงจะสามารถ

ชวยกันสรางความเจริญใหแกประเทศชาติตอไปได ดังนี้ ขาพเจาจึงใครขอใหบัณฑิตครูทั้งหลายไดสํานึก

ใหแนตระหนักวา ตัวทานเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการสรางสรรคอนาคต แตละคนและทุกคน จําเปนตอง

ตั้งใจชวยกันปลูกฝงความรู ความคิด และจิตใจของเยาวนไทยใหพัฒนาไปในทางที่ถูกตองดีงาม ปจจุบัน

นี้โลกวิวัฒนาไปเร็วมาก การเปลี่ยนแปลงนั้นบางอยางอาจกอปญหาใหตองขบคิดตองแกไข จึงเปนหนาที่

สําคัญอีกประการหนึ่งของครู ที่จะตองพยายามเตรียมเยาวชนใหสามารถเผชิญและแกปญหารอบตัวเขา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการฝกใหใชเหตุผลที่ถูกตองเหมาะสม และถูกตองหลักวิชาการและสิ่งที่ทาน

จะตองกระทําควบคูกันไปอีกอยางหนึ่ง ก็คือการฝกฝนใหเยาวชนสามารถพึ่งตนเองและกระทําส่ิงตางๆ ให

สําเร็จไดดวยตัวเอง ส่ิงนี้จะชวยพัฒนาเยาวชนใหเปนคนเขมแข็งแกรงกลา สามารถฟนฝาอุปสรรคทั้งปวง

ได หนาที่ของครูในการพัฒนาคนนั้นเปนหนาที่ที่หนัก และกระทําไดดวยความยากลําบาก ขาพเจาตองขอให

ทานทั้งหลายพยายามกระทําใหจนสุดกําลัง ดวยวิชาการ ดวยสติปญญา ดวยความรูความสามารถ ดวย

ความหนักแนนอดทน และดวยคุณธรรมความดีทุกๆ ประการของผูเปนครู และตองขอฝากความหวังอัน

ยิ่งใหญคือเยาวชนไวกับบัณฑิตทุกคนเพราะอนาคตของเยาวชนก็คืออนาคตของชาติไทยมิใชอื่นเลย... 
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พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู

ทั่วประเทศ ประจําป 2525 ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2526 (ภาค
บาย)   

 
...ในภาคบายนี้ ขาพเจาจะพูดถึงความสําคัญของครูตอไป นับแตโบราณมาคนไทยยกยองนับถือ

ครูมาก วาเปนบุพการีที่สองรองจากบิดามารดา เพราะครูเปนผูประพฤติปฏิบัติตอศิษยเชนเดียวกับบิดา

มารดาปฏิบัติตอบุตรธิดา กลาวคือ ครูเปนผูปลูกฝงความรู ความคิด สติปญญา ความสามารถฉลาด

เฉลียว อบรมบมนิสัยศิษย ใหตั้งมั่นอยูในคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางอันดีงามแกศิษย  มี

ความเมตตากรุณาเอาใจใสหวงใยความเปนอยูของศิษย เปนที่พึ่งในยามที่ศิษยตองเผชิญปญหาหรือ

ความเดือดรอน ดวยการชวยเหลือใหคําแนะนําปรึกษา เมื่อศิษยกระทําผิดพลาด ก็พรอมที่จะใหอภัย และ

แนะนําส่ังสอนใหเกิดความรูสึกสํานึกผิดชอบชั่วดี เมื่อศิษยเจริญเติบโตศึกษาสําเร็จ มีความมั่นคงในชีวิต 

ก็พลอยชื่นชมและมีความสุขไปดวย จิตใจของครูที่แทที่เปยมไปดวยความเมตตากรุณาดังนี้ จึงเปนที่รัก

และเคารพยกยองเปนบุพการีดังกลาวมา  ทานทั้งหลายที่จะออกไปเปนครูอาจารย ขอใหตั้งใจบําเพ็ญตน

เปนครูที่ดี มีความเมตตากรุณาสั่งสอนศิษยใหมีความเจริญกาวหนา มีความกลาหาญหนักแนนอดทนที่

จะเอาชนะอุปสรรคตางๆ มีความดีพรอมทั้งความประพฤติปฏิบัติและความคิดจิตใจเพื่อประเทศชาติจะได

รุงเรืองและดํารงมั่นอยูตลอดสืบไป... 

 
พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู

ทั่วประเทศ ประจําป 2525 ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2526 
(ภาคเชา)  

 
...วันนี้ขาพเจาจะพูดถึงความสําคัญของครูแงที่เปนปูชนียบุคคล คนไทยทุกยุคทุกสมัยใหเกียรติครู

และยกยองวาเปนบุคลที่ควรบูชา เพราะครูมีคุณสมบัติอันประเสริฐนานัปการ นอกจากมีความรู

ความสามารถในการสอนแลว ยังมีคุณธรรมและจิตใจอันดีงาม ซ่ึงแตละคนเพียรพยายามสรางสมรักษา

มาตลอดชีวิต ครูที่แทนั้นเปนผูทําแตคุณงามความดี มีจิตเมตตากรุณาอันกวางขวางไมอาจประมาณได 

และมิไดใหความเมตตาแตเฉพาะกับศิษยเทานั้นหากแตยังแผไปถึงบุคคลอื่นๆ ดวย ครูมีน้ําใจสะอาดผอง

ใสมีความเที่ยงตรงวางใจเปนกลาง ไมเอนเอียงไปดวยอํานาจอคติ เปนผูเสียสละเพื่อประโยชนสุขสวนรวม

เสมอ มีความอุตสาหะ อดทน ประหยัดอดออม ดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย ไมมัวเมาในลาภยศและ

อบายมุขทั้งปวง เฉพาะอยางยิ่งครูเปนผูรักษาวินัยเครงครัด ระมัดระวังในความประพฤติตนใหอยูใน

ระเบียบแบบแผนอันดีงานอยูตลอดเวลา จึงไดรับความเชื่อถือและวางใจของบุคคลอื่นโดยทั่วไป  ขาพเจา

ใครขอใหบัณฑิตครูทั้งหลายพยายามสรางเสริมเพิ่มพูนคุณงามความดีของครูดังกลาวแลวใหคอยๆ 

บริบูรณขึ้นในตัวทาน ก็จะเปนเครื่องเกื้อหนุนนําพาใหบรรลุความสําเร็จ ความเจริญ ความมีเกียรติ และ

ความภาคภูมิใจพรอมทุกประการ... 
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พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู

ทั่วประเทศ ประจําป 2525 ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2526 
(ภาคบาย) 

 
...วันนี้ขาพเจาจะกลาวเพิ่มเติมอีกถึงความไมติด ไมนิยมยึดมั่นอยูแตในทางวัตถุ อันเปนส่ิงสําคัญ

เหมือนกัน  ปจจุบันนี้ทานทั้งหลายจะสังเกตเห็นวา วิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ เจริญรุดหนาไปอยาง

รวดเร็ว ทําใหเกิดการสรางสรรคและส่ิงประดิษฐใหมๆ นานาสารพัดอยางขึ้นมาอํานวยความสะดวก สบาย 

และสนองความตองการของคน ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวัน ไมวาคนชาติใดภาษาใดตางก็พากันทุมเททั้งทุนรอน 

ทั้งเวลา ทั้งความคิดอานลงในการศึกษาคนคิดผลิตสรางสิ่งที่เรียกวาความเจริญทางวัตถุแขงกันเพื่อ

ความกาวหนา ทันสมัย และความยิ่งใหญของตัว จนไมมีเวลาจะเอาใจใสกับการศึกษาขัดเกลาความคิด

จิตใจมากนัก ทําใหความประณีตสุขุม ความงดงาม รวมทั้งความรูสึกผิดชอบชั่วดี ที่เรานับถือกันวาเปน

ความเจริญทางจิตใจ คอยๆ จางหายไปจากคนบางพวกบางเหลาอยางวิตกกังวล เมื่อความเจริญในจิตใจ

จางหายไป ความหยาบกระดาง ความเห็นแกตัวเห็นแกได และความเบียดเบียนกันก็เขามาแทนที่ ในที่สุด ก็

ทําใหโลกที่เจริญกาวหนาดวยวัตถุยุคปจจุบัน กลายเปนโลกที่แหงแลง รอยระอุ ไมนาอาศัย ขาพเจาจึงใคร

ขอฝากขอเตือนใจแกบัณฑิตครูทุกคนวา ทานทั้งหลายไมควรเพงเล็งยึดมั่นในวัตถุจนเกินไปนัก ความเจริญ

จําเปนตองควบคูกันไปทั้งทางวัตถุและจิตใจ ชีวิตและความสุขของคนจึงจะสมบูรณ ถาทานสรางความเจริญ

ใหแกตัวแกผูอื่นไดครบทั้งองสวนลวนพอเหมาะพอดีกัน ทานกะไดรับความสุขความเจริญที่แทจริง และจะ

เกื้อหนุนสังคมใหสุขสงบ พนจากความเดือดรอนวุนวาย... 

 

พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูทั่ว
ประเทศ ประจําป 2525 ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2526 (ภาคเชา)  

 
...วันนี้ใครขอพูดถึงหนาที่สําคัญๆ ของครูเพิ่มเติมแกทานทั้งหลายอีก หนาที่สําคัญอยางหนึ่งคือ การ

ใฝหาความรูใหแกตนเอง เพราะความรูเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยใหเกิดปญญาความเฉลียงฉลาด 

และความกาวหนา สําหรับบัณฑิตครูนั้น นอกจากจะชวยใหเกิดความรอบรูเฉลียวฉลาดแลว การใฝหา

ความรูยังเปนปจจัยสําคัญที่สุด ที่จะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ และมีผลอยางสูงในดานการสรางความ

ศรัทธาเลื่อมใสและความเคารพนับถือ ยิ่งในสมัยที่วิทยาการตางๆ กาวหนาอยางรวดเร็วเชนนี้ครูจะตอง

กระตือรือรนขวนขวายติดตามวิวัฒนาการทางวิชาการมากยิ่งขึ้น เพื่อจะไดกาวทันโลก ทันสมัย และทันตอ

สถานการณ วิชาความรูมีอยูมากมาย อาจศึกษาไดทั้งโดยทางตรงและทางออม ดวยการฟง การอาน การ

สังเกตขบคิด และการเขารับการศึกษาอบรม การใฝหาความรูจะไดผลสมบูรณก็ตอเมื่อทานทั้งหลายเขาใจ

ใหลึกซึ้งถึงเหตุถึงผลถึงแกนแทและเนื้อหาของวิชานั้นๆ อยางแจมแจงชักเจน จนสามารถจดจํานําไปใชได 

ทั้งหลักทฤษฎีและสวนละเอียด ขอสําคัญเมื่อไดเรียนรูแลว ทานตองนําไปใชใหเกิดประโยชนเชนนําไปส่ัง

สอน ไปปฏิบัติงาน ไปใชแกปญหาในชีวิตใหไดดวย จึงจะไดชื่อวาเปนผูไดประโยชนจากการใฝหาความรู

อยางแทจริง 



  174                                                                                                                                                     

   

   
 
พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู

ทั่วประเทศ ประจําป 2525 ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2526 
(ภาคบาย)  
 

...บายวันนี้ ขาพเจาจะพูดถึงหนาที่สําคัญของครูอีกประการหนึ่ง คือการใหการศึกษาแกเยาวชน 

การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด รวมทั้งคุณธรรมของบุคคล การให

การศึกษาแกเยาวชนจึงตองใหใหครบถวนลวนพอเหมาะกันทั้งดานวิชาการ ดานการปฏิบัติ ดานความ

ประพฤติ ตลอดจนดานความคิดจิตใจและคุณธรรม เพื่อใหเยาวชนมีอุปกรณดําเนินชีวิตอยางครบครัน อัน

จะชวยใหเขาไดเติบโตเปนพลเมืองดีที่เพียบพรอมดวยคุณสมบัติ สามารถสรางตัวเองได ควบคุมตัวเองได 

และดํารงชีพอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีประโยชนและผาสุก นอกจากนี้ ขาพเจาใครขอย้ําอีกครั้งหนึ่ง ให

บัณฑิตครูที่กําลังจะออกไปเปนครู เปนอาจารย ไดทราบตระหนักวา ความเจริญมั่นคงของชาติขึ้นอยูกับ

การศึกษาของประชาชน ผลการอบรมส่ังสอนเยาวชนของทาน ถือไดวาเปนเครื่องกําหนดอนาคตของชาติ 

ฉะนั้น ทานทั้งหลายจะตองพยายามปฏิบัติหนาที่ทุกอยางใหสําเร็จผลโดยไมบกพรอง ดวยพลังกาย พลัง

ใจ และพลังปญญา ใหสมกับหนาที่แตละคนมีหนาที่อันสําคัญและมีเกียรติ 

 
พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู

ทั่วประเทศ ประจําป 2525 ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันอาทิตยที่ 22 พฤษภาคม 2526 
(ภาคเชา)  
 

 ...วันนี้จะพูดกับทานทั้งหลายถึงเรื่องความรับผิดชอบ งานใดๆ ก็ตาม จะดําเนินไปไดสําเร็จและมี

ประสิทธิภาพนั้น ก็เพราะผูปฏิบัติมีความรับผิดชอบ คนรับผิดชอบ หมายถึงคนที่ไดรับมอบหายหนาที่การ

งานใดมาแลวไมทอดทิ้ง ไมปลอยเฉย ไมเกี่ยงไมโยนไปใหคนอื่น หากแตตั้งแอกตั้งใจทําและพยายามทํา

ใหดีที่สุด อยางนี้อยางหนึ่ง กับอีกอยางหนึ่ง หมายถึงตองรับรูดวยวา งานที่ไดทําไปแลวมีขอใดสวนใด

เสียหายอยางใดเพียงใดบาง เพื่อพิจารณาหาทางแกไขปองกันไมใหเปนอีกและพรอมกันนั้น ก็ตองเห็นตอง

รูวางานที่ไดทําไปมีส่ิงใดถูกตองเหมาะสมเปนผลดีบาง จะไดถือปฏิบัติแนวทางตอไป และปรับปรุงใหดี

ยิ่งขึ้น ผูมีความรับผิดชอบจะทําการงานใด ก็เปนที่วางใจไดสนิทวาจะไมทําใหงานเสีย มีแตเจริญขึ้น ตรง

ขามกับคนไมรับผิดชอบ ซึ่งจะใหทําอะไรก็เสียงานหมด ยิ่งใหทํางานใหญๆ สําคัญๆ เชนงานใหการศึกษา

แลว ก็พาใหอนาคตของชาติมืดมนเอาทีเดียว ขาพเจาจึงใครขอใหบัณฑิตครู สังวรในเรื่องความรับผิดชอบ

ใหมากที่สุด  
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พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู

ทั่วประเทศ ประจําป 2525 ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันอาทิตยที่ 22 พฤษภาคม 2526 
(ภาคบาย)  

 
...วันนี้จะพูดกับทานทั้งหลายถึงเรื่อง ความมีสติ สติ คือความระลึกรู เชนรูวาตัวเปนใคร มีฐานะ

หนาที่อะไร กําลังทําอะไรอยู รูวาอะไรดีอะไรชั่ว อะไรควรทําไมควรทํา มีลักษณะตรงขามกับความหลง 

ความเผลอ ความไมรูตัว สติเปนเครื่องควบคุมคนใหปรกติ ไมบา ไมหลง คนบา คนหลง คนไมอยูใน

ลักษณะปรกติ จึงเรียกวาคนเสียสิ หมดสติ พูดเทานี้ก็เห็นไดวาสติสําคัญมาก ใครขาดสติไปเมื่อใด ก็

ผิดปรกติเมื่อนั้น เพราะฉะนั้น ทานจึงสอนใหตั้งสติใหดี ทําสติใหบริบูรณ เพื่อมิใหเผลอ หลง แลวทําตัว

ทํางานอยางผิดปรกติ หรือขอใหญใจความก็คือมิใหพลาดนั่นเอง บัณฑิตครูจําเปนตองควบคุมตัวเองอยาง

มากในฐานะที่เปนแบบอยาง เปนแมพิมพ เปนที่เคารพยกยองของศิษยและคนอื่นๆ จําเปนตองสํารวม

ระวังกายวาจาความคิดอานอยูตลอดเวลา จําเปนตองงดเวนการประพฤติปฏิบัติตามสะดวกสบายของคน

ทั่วไปเพื่อรักษาเกียรติภูมิของครูไว ซึ่งจะทําใหสมบูรณไดก็ดวยอาศัยความมีสติ เมื่อมีสติแลวก็จะสามารถ

ยั้งคิดและยั้งทําส่ิงที่ไมสมควรได พรอมกันนั้น ก็จะขวนขวายทําส่ิงที่ดีที่งาม ที่เปนความถูกตองความ

เจริญโดยไมลังเลใจ การงานทุกอยางก็จะเรียบรอยบริบูรณดี หากมีส่ิงใดบกพรองอยู ก็จะสมารถแกไขให

เรียบรอยได ขอใหบัณฑิตพยายามตั้งสติใหม่ันคงบริบูรณ จะไดชวยใหการปฏิบัติงานดําเนินไปดวยดีมี

คุณภาพ และกอใหเกประโยชนทั้งแกตนเองแกสวนรวมแกประเทศชาติไดครบทุกอยาง 

 
พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูทั่ว

ประเทศ ประจําป 2525 ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2526 (ภาคเชา)  
 
...วันนี้ขาพเจาจะพูดถึงหนาที่ของครูในดานการพัฒนาชุมชนและสังคม ในฐานะที่บัณฑิตครูเปน

สวนหนึ่งของสังคม ไดรับความเกื้อกูลจากสังคมทั้งโดยทางตรงและทางออม ทานจะตองทําประโยชน

ใหแกสังคมดวยการนําความรู ความเขาใจที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ไปใหประชาชนในชุมชนทองถิ่น

ตางๆ เพื่อชวยปรับปรุงสงเสริมใหไดมีชีวิตความเปนอยูสุขสบายตามสมควรแกอัตภาพ กอนอื่น ทาน

จะตองทราบตระหนักวา ฐานะความเปนอยูของประชาชนสวนใหญนั้นเปนรากฐานความมั่นคง และส่ิงที่

จะตองทําก็คือใหความรูความเขาใจในดานตางๆ เชนดานการรักษาสุขภาพอนามัยการใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน การใชวิชาการและอุปกรณประกอบอาชีพที่ทันสมัยเพื่อใหประหยัดแรงงาน เวลา ทุนรอน และ

สามารถนําทรัพยากรธรรมชาติในแตละทองถิ่นมาทําประโยชนไดมากขึ้น แตมีขอสําคัญที่จะตอง

ระมัดระวังอยางที่สุดอยูวา การสอนการแนะนําของทานจะตองไมเปนการเปลี่ยนแปลงหรือลบลางสิ่งดี

งามที่มีอยูเดิม เชนวัฒนธรรมประเพณี ความศรัทธาเชื่อถือที่อยูในทํานองคลองธรรม งานอาชีพ งานชาง 

รวมทั้งเครื่องมือเคร่ืองใชและวิธีการเดิม ที่ยังมีประโยชนมีคุณคาและเปนลักษณะเดนของชุมชนนั้นๆ ซึ่ง

ทานควรจะถือเปนหนาที่อีกอยางหนึ่ง วาจะตองชวยกันธํารงรักษาไวมิใหเส่ือมสูญ ... 
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   พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย

ครูทั่วประเทศ ประจําป 2525 ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2526 
(ภาคบาย)  
 
  ...วันนี้ขาพเจาจะพูดถึงเรื่องการสอนของครู ซึ่งจะชวยใหการศึกษาแกเยาวชนบรรลุผลตาม

เปาหมายดังกลาว บัณฑิตครูควรจะไดพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบและเห็นกระจางชัด กอนที่จะออกไป

ปฏิบัติหนาที่ วาการปฏิบัติงานในดานการสอนนั้นยากลําบากยิ่งกวาการเรียนมากมายนัก เพราะการเรียน

เรียนไปตามหลักสูตรสวนการสอนนั้น ผูสอนจะตองใชความคิดริเริ่มอยางมากในการสรางบทเรียนให

เปนไปตามหลักสูตร และในการนี้จําเปนตองอาศัยเหตุผลสติปญญา พิจารณาใครครวญใหจนถองแท วา

สอนอะไร อยางไร เมื่อใด เพียงใด เพื่อบรรลุจุดมุงหมาย มิฉะนั้นการสอนก็จะไมไดผล ไมวาผูสอนจะมีวิชา

ความรูดีเพียงใด ก็ตาม เพื่อเอาชนะอุปสรรคและแกไขปญหาตางๆ ที่มักจะมีอยูเสมอๆ เมื่อมีอุปสรรคและ

ปญหา ทานทั้งหลายอยาไดทอถอย จงพยายามปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง ใหสมกับภูมิปญญาและ

ความรูที่ไดศึกษามา จงมีความตั้งใจอุตสาหะ หนักแนนอดทน กลาหาญที่จะเผชิญความยากลําบากทุก

อยาง ใชสติความระลึกรูความคิดอาน ใชปญญาความฉลาดรอบคอบในเหตุผลเปนเครื่องแกใหลุลวงไป 

ถาทานทั้งหลายสามารถปฏิบัติไดครบถวนตามที่กลาวมานี้ เชื่อวาการสอนจะบรรลุผลสําเร็จสมดังมุงหวัง 

จะมีความเจริญมั่นคงในหนาที่การงานและจะทําใหสังคมและชาติบานเมืองมีความกาวหนารุงเรือง

ยิ่งขึ้นไป  

 
 พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู

ทั่วประเทศ ประจําป 2525 ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2526 
(ภาคเชา)  

 
 ...วันนี้ขาพเจาจะพูดกับทานถึงเรื่อง การลงมือปฏิบัติ บัณฑิตทุกคนตางก็ไดรับปริญญาไปแลว 

นับวามีความหมายสําหรับตัวทานเองและประเทศชาติมาก คือประเทศชาติจะไดบุคคลผูมีความรู

ความสามารถเพิ่มขึ้น เปนกําลังในการสรางสรรคความเจริญใหแกสวนรวม การสรางสรรคประโยชนจะ

เกิดขึ้นไดก็ดวยการลงมือปฏิบัติ ถายังไมปฏิบัติ ก็มีแตความหวังและการรอคอย ความรูที่อุตสาหเลาเรียน

มาดวยความยาก ก็ยังเปนหมันอยู เพราะวิชาความรูจะผลิดอกออกผลไดก็ตอเมื่อไดนําออกมาใช 

เพราะฉะนั้น ทุกคนอยางนิ่งอยู เมื่อเรียนทางทฤษฎีมาดีแลว จะตองนําออกปฏิบัติ หากยังปฏิบัติทันที

ไมได เพราะไมรูวิธี ก็เรงรีบขวนขวายเรียนรูฝกฝนเขา ดวยความตั้งใจและความหมั่นขยัน ใชเหตุผลและ

ความพิจารณาไตรตรองเปนเครื่องชวยประคับประคอง ใชความซื่อสัตยสุจริตเปนพื้นฐาน ไมชานานนักก็

จะเปนนักปฏิบัติงานที่สามารถและทําประโยชนเพื่อตน เพื่อคนอื่นไดอยางพรอมมูล... 
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พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูทั่ว

ประเทศ ประจําป 2525 ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2526  
(ภาคเชา)  
 

 ...สองวันสุดทายนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องทรัพย เพราะเห็นวาเปนยอดปรารถนาของคนเราสวนใหญ แต

ทรัพยที่จะพูดถึงนี้ขอเปนอริยทรัพยจะดีกวาอื่น เพราะใครมีแลวจะไดไมถูกฉกถูกชิงทั้งยังใชไมหมด และ

ชวยตัวเองใหพนความเสื่อมความจนทั้งปวงไดดวย ทรัพยอันดบัแรกคือ ศรัทธา ความเชื่อหรือความเชื่อถือ 

หมายถึงเชื่อถูกและเชื่อเปน เชื่อถูกก็คือเชื่อเพราะเปนประโยชน ไมทําใหตัวเสื่อมทรามลงไป หากทําใหตัว

ดีขึ้น ฉลาดขึ้น เชน เชื่อวาคนเราตางกันเพราะกรรมความประพฤติปฏิบัติ เปนตน อันดับสองคือ ความงด

เวน ซึ่งมิไดหมายเฉพาะแตศีลของพระภิกษุสามเณรหรือศีลแปดศีลหา หากแตหมายถึงการสํารวมระวัง

ตัวอยูในระเบียบวินัยที่ดี งดเวนความประพฤติปฏิบัติที่จะทําใหเส่ือม ใหผิดปรกติจากสถานภาพของตนที่

เปนอยู เชนรักษาระเบียบวินัย แบบแผน จรรยาของครู เพื่อไมใหเส่ือมเสียจากความเปนครูไปเปนตน 

เพียงสองประการนี้ก็พอจะเห็นไดแลววา อริยทรัพยชวยรักษาและสงเสริมบุคคลใหม่ันคงปลอดภัยและ

เจริญขึ้นเปนอันมาก บัณฑิตครูจึงควรอยางยิ่งที่จะศึกษาใหเขาใจจริงและอบรมใหบริบูรณขึ้นในตนเอง 

เพื่อความเจริญและความผาสุกรมเย็นของประเทศชาติไทยของเรา... 

 
พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูทั่ว

ประเทศ ประจําป 2525 ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2526 (ภาคบาย)  
 

...วันนี้จะพูดถึง หิริ กับโอตตัปปะ ตอไป หิริ แปลกันวาความละอายตอบาป ไดแกความรูสึกละอาย 

รังเกียจ สยะแสยงตอการกระทําชั่ว ทุจริต จึงไมมีวันจะทําชั่วไดลง เพราะความคิดวิตกหวาดหวั่นไปวา 

เมื่อทําชั่วทําผิดแลวจะเกิดผลรายเปนโทษไดตางๆ นานา ทั้งแกตวั ทั้งแกคนอื่นๆ ดวยความหวาดหวั่นเกรง

กลัวผลรายนั้นจึงไมยอมทําชั่วทุจริต หิริกับโอตัปปะ ถามีพรอมในผูใดแลว เปนอันแนใจไดวาผูนั้นจะไมทํา

ผิดทําชั่วเด็ดขาด เมื่อใครก็ตามไมทําชั่ว ก็ไมทําตัวใหเปนพิษเปนภัยกับผูอื่น มีแตจะบันดาลใหสวนรวม

ปลอดภัยรมเย็น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงตรัสธรรมสองประกานี้ วาเปนธรรมอันเปนโลกบาล หรือ

ธรรมที่เล้ียงรักษาโลก เปนเทวธรรม หรือธรรมที่ทําใหคนเราสูงขึ้นเปนเทวดา บัณฑิตครูควรไดพิจารณา

ไตรตรองดูวา ความยุงยากเดือดรอนทั้งปวงนั้นเหตุใหญมาจากเบียดเบียนกันไดสารพัดอยาง และเมื่อ

คิดเห็นแลวก็ควรที่จะเรงรัดอบรมใหหิริโอตตัปปะเจริญสมบูรณขึ้นตัว จักไดเปนผูที่มีความดีความเจริญ

และชวยคลายรอนผอนทุกขใหบานเมืองสงบรมเย็นลงทันตาเหน็...  
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พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู

ทั่วประเทศ ประจําป 2525 ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2526  
(ภาคเชา)  
 
  ...เชาวันนี้จะพูดตออีกสองขอ คือ พาหุสัจจะกับจาคะ พาหุสัจจะ หมายถึงการไดยินไดฟง ไดเรียนรู 

ไดผานพบมาก ซึ่งทําใหเกิดความฉลาดรอบรู ตรงกับการใฝหาวิชาความรู ที่พูดไวในคราวกอนนั้นเอง พาหุ

สัจจะนี้ทางพระพุทธศาสนายังอธิบายลักษณะไวดวยวา ตองเรียนรูผานพบมามากตองกําหนดจดจําได ตอง

พูดเลาได ตองนํามาไตรตรองใหเห็นแจงแกใจ จึงจะเปนพาหุสัจจะแท เปนอุดมมงคลพาบุคคลใหเจริญขึ้นได 

อีกขอหนึ่ง คือจาคะนั้นไดแก ความสละ มีความหมายสองนัย นัยหนึ่ง คือสละหรือละวางความชั่วความ

ทุจริตในกายวาจาใจของบุคคล เชน ละวางความเกียจคราน ดานหนา มักได เห็นแกตัว ริษยา อาฆาต 

เยอหยิ่ง หยาบคายเสีย เพื่อใหตัวเองดีขึ้นเพราะคลายความรอนระอุจากความชั่วทุจริตนั้นๆ ลงได อีกนัยหนึ่ง 

คือความเสียสละ ไดแกยินดีสละประโยชนสวนตนเองอันถือวาเปนสวนนอย เพื่อใหไดประโยชนสวนใหญที่

สําคัญกวา ที่กวางขวางยั่งยืนยิ่งกวา เชนบัณฑิตครูเต็มใจเสียสละความสุขสะดวกสบายของตัว ไปสอนเด็ก 

ไปพัฒนาชุมชนในที่ทุรกันดาร เพื่อประโยชนเพื่อความเจริญของประชาชนและบานเมือง เปนตน  เพียงธรรม

สองขอเทานี้ ก็พอจะเห็นแลววา คุมครองปองกันและสงเสริมบุคคลใหสัสดีและเจริญไดมากมายแนนอนเพียง

ไหน บัณฑิตครูจึงศึกษาอริยทรัพยใหเขาใจและอบรมใหบริบูรณขึ้นในตนเอง เพื่อความกาวหนาผาสุกอัน

ม่ันคงยืนยาวของตนของสวนรวม… 

 
พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูทั่ว

ประเทศ ประจําป 2525 ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2526  
(ภาคบาย)  
 

 ...วันนี้จะพูดถึงขอสุดทายคือปญญา ปญญา แปลวาความรูทั่วไป หมายถึงความรูจริง รูชัด เพราะ

สามารถหยั่งทราบและเขาใจถึงสาระแกนแทของเรื่องตางๆ อยางกระจางแจง ถูกตองตามเหตุตามผล ตาม

สภาพที่เปนจริง ความเห็นชัด เขาใจชัดนี้ จะเกิดขึ้นไดดวยการฝกฝน คือฝกตั้งใจม่ันคงไมใหหวั่นไหวตอ

อารมณที่ชอบที่ชังทุกอยาง สํารวมระมัดระวังความคิดอานใหเปนระเบียบและเปนขั้นเปนตอน หัดทําจิตใจ

ใหเปนกลางใหถูกเหตุถูกผลตามที่เปนจริง จนเคยชํานิชํานาญ เกิดเปนปญญาขึ้น ปญญานี้เปนปจจัยสําคัญ

อยางยิ่ง ที่ทําใหเห็นความถูกความผิด ความดีความชั่ว ความเหมาะความควร ทุกอยาง สําหรับบัณฑิตอยาง

ทานทั้งหลายนี้ ถาอบรมปญญาใหบริบูรณขึ้น และนํามาใชควบคูกับวิทยาการของทานโดยตลอดแลว จะ

ไดรับผลสําเร็จสูงสุด ทําใหเปนผูสามารถแทจริงในการทํางานการแกปญหา การปรับปรุงพัฒนาครบทุกดาน 

ทุกคนจึงควรอยางยิ่งที่จะอบรมปญญาใหเกิดขึ้นตามนัยดังกลาว จักไดสามารถสรางสรรคประโยชนอันพึง

ประสงค ใหบังเกิดแกตนเอง แกสวนรวม และประเทศชาติยั่งยืนไป... 
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 ซึ่งจากพระราโชวาท พระราชดํารัส ปาฐกถา ทั้ง 60 องค และ โครงการตามพระราชดําริทั้ง 

8 โครงการ ที่นํามาสังเคราะห เพื่อหาประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา (Metaphors) นั้นสามารถ

นํามาสรุปในตารางไดดังตอไปนี้ 
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ตาราง 5  ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริ 

ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะห 
 

พระราโชวาท ปาฐกถา

พระราชดํารัส 

เมื่อวันเดือนป 

และชื่อโครงการ 

แนวพระราชดําริ

ดานการศึกษา 

เปาหมายของ

การศึกษา 

แนวการ 

ทรงงาน 

หลักสูตร การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู 

คุณลักษณะ 

ของคร ู

คุณลักษณะ 

ของผูเรียน 

การบริหาร 

26 กันยายน 2524  /   / / / / 

25 ตุลาคม 2524      /   

26 ตุลาคม 2524      /   

27 ตุลาคม 2524      /   

28 ตุลาคม 2524      /   

21 พฤศจิกายน 2524       / / 

27 ธันวาคม 2524     / /  / 

12 กุมภาพันธ 2525   /     / 

29 มีนาคม 2525     / / /  

17 พฤษภาคม 2526      /   

18 พฤษภาคม 2526      /   
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ตาราง 5 (ตอ) 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะห 

 

พระราโชวาท ปาฐกถา

พระราชดํารัส 

เมื่อวันเดือนป 

และชื่อโครงการ 

แนวพระราชดําริ

ดานการศึกษา 

เปาหมายของ

การศึกษา 

แนวการ 

ทรงงาน 

หลักสูตร การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู 

คุณลักษณะ 

ของคร ู

คุณลักษณะ 

ของผูเรียน 

การบริหาร 

19พฤษภาคม 2526      /   

20 พฤษภาคม 2526      /   

22 พฤษภาคม 2526      /   

23 พฤษภาคม 2526      /   

24 พฤษภาคม 2526      /   

25 พฤษภาคม 2526      /   

27 พฤษภาคม 2526      /   

18 กันยายน 2526      / / / 

23 มกราคม 2527     /   / 

3 พฤษภาคม 2527    / /   / 

17 พฤศจิกายน 2527     /  / / 

17 ธันวาคม 2527   /      

18 ธันวาคม 2527    / /  /  
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ตาราง  5 (ตอ) 

ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะห พระราโชวาท ปาฐกถา

พระราชดํารัส 

เมื่อวันเดือนป 

และชื่อโครงการ 

แนวพระราชดําริ

ดานการศึกษา 

เปาหมายของ

การศึกษา 

แนวการ

ทรงงาน 

หลักสูตร การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู 

คุณลักษณะ 

ของคร ู

คุณลักษณะ 

ของผูเรียน 

การบริหาร 

  

19 มิถุนายน 2530   /   / / / 

7 ตุลาคม 2530   / / / / / / 

29 เมษายน 2531        / 

24 ตุลาคม 2531     / / / / 

29 เมษายน 2532   / / / /  / 

27 เมษายน 2533     / /  / 

23 พฤษภาคม 2533     / / / / 

24 เมษายน 2535      / / / 

27 เมษายน 2536     /    

21 เมษายน 2537   /     / 

25 เมษายน 2538    / /   / 

7 พฤศจิกายน 2538 /    /  /  

4 เมษายน 2539        / 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

ประเด็นที่ไดจาการสังเคราะห 

แนวพระราชดําริ

ดานการศึกษา 

เปาหมายของ

การศึกษา 

แนวการ 

ทรงงาน 

หลักสูตร การจัดกิจกรรม

การเรียนรู 

คุณลักษณะ

ของคร ู

คุณลักษณะ 

ของผูเรียน 

การบริหาร 

พระราโชวาท ปาฐกถา 

พระราชดํารัส เมื่อ  

วันเดือนป 

 และชื่อโครงการ 

        

21 เมษายน 2540   /  /   / 

21 เมษายน 2541     / /  / 

 29 เมษายน 2542     / / / / 

23 กันยายน 2542  / /  / / /  

27 เมษายน 2543  /     / / 

27 เมษายน 2544       /  

26 เมษายน 2545        / 

25 เมษายน 2546      / / / 

26 เมษายน 2547     / /  / 

26 เมษายน 2548       /  

26 เมษายน 2549   /     / 

26 เมษายน 2550      /  / 

183 



  

 

190                                                                                                                                                        

   

   
ตาราง 5 (ตอ) 

ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะห 
 

พระราโชวาท ปาฐกถา

พระราชดํารัส 

เมื่อวันเดือนป 

และชื่อโครงการ 

แนวพระราชดําริ

ดานการศึกษา 

เปาหมายของ

การศึกษา 

หลักสูตร การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู 

คุณลักษณะ 

ของครู 

คุณลักษณะของ 

ผูเรียน 

การบริหาร 

โครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวัน 

/ / / / / / / 

โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน 

 / / / / / / 

โครงการสงเสริม

โภชนาการและสุขภาพ

อนามัยแมและเด็กในถิ่น

ทุรกันดาร 

/ / / / / / / 

โครงการสงเสริมคุณภาพ

การศึกษา 

/ / / / / / / 
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ตาราง 5 (ตอ)  

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะห 

 

พระราโชวาท ปาฐกถา

พระราชดํารัส 

เมื่อวันเดือนป 

และชื่อโครงการ 

แนวพระราชดําริ

ดานการศึกษา 

เปาหมายของ

การศึกษา 

หลักสูตร การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

คุณลักษณะของครู คุณลักษณะของ 

ผูเรียน 

การบริหาร 

โครงการนักเรียนใน

พระราชานุเคราะห 

 /    / / 

โครงการฝกอาชีพ / / / / / / / 

โครงการสงเสริมสหกรณ / / / / / / / 

โครงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

/ / / / / / / 
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  จากการสังเคราะห พระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริดังกลาว

ขางตน มีรายละเอียดของการสรุปประเด็นอุปมาหรือประเด็นเทียบเคียง (Metaphors) ในแตละดานดังนี้  
  แนวพระราชดําริทางดานการศึกษา 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแนวพระราชดําริทางการศึกษา ดัง ปรากฏ

ในปาฐกถาเรื่องการศึกษากับการพัฒนาประเทศในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

คร้ังที่ 9 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2538 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วา “การศึกษาเปนเรื่องที่

เกี่ยวกับการเรียนรูที่ชวยใหคนเราทําอะไรไดนอกเหนือจากธรรมชาติหรือที่เปนสัญชาติญาณ” และใน

ขอเขียนเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนจิตรลดา เร่ืองประเทศเจริญไดดวยการศึกษา 

ตอนหนึ่งวา “... การศึกษาทําคนใหเปนคน เนื่องจากการศึกษานี้ไมไดหมายความเพียงแคทองจําสิ่ง

ตางๆ ที่ทางโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหเรียน แตมีความหมายกวางออกไปถึงการ

คนควาดวยตนเอง ใชสมอง วิเคราะห แยกแยะถึงเหตุผลของสิ่งตางๆ ในโลกดวย ยิ่งบุคคลเรยีนรูเขาใจ

ส่ิงตางๆ มากขึ้นเทาไร บุคคลนั้นยิ่งเปนคนที่เชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดทั้งในทางโลกและทางธรรมเปน

กําลังของบานเมือง ทําใหบานเมืองเปนปรกติสุข...”  

 
เปาหมายของการศึกษา 

 สําหรับเปาหมายของการศึกษานั้น ปรากฏในพระราโชวาทและปาฐกถา 5 คร้ัง ไดแก 

 พระราโชวาทที่พระราชทานแกผูแทนโรงเรียนและนักเรียนที่ไดรับพระราชทานรางวัล 

ประจําปการศึกษา 2532 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันจันทรที่ 9 กรกฎาคม 2533 ตอนหนึ่งวา 

“…เปาหมายของการศึกษานั้นกลาวโดยสรุปก็คือการวางรากฐานที่ดีที่ถูกถวนในตัวบุคคล ทั้งดาน

รางกาย จิตใจ วิทยาการและสติปญญากลาวแตสวนที่สําคัญที่สุดก็คือรากฐานดานความรบัผิดชอบชัว่

ดี ความรูจักคิดพิจารณาและตัดสินใจตามเหตุผลตามทางที่ถูกตองและสรางสรรค...” 

 พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ณ ศาลดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2542 

“…การปฏิบัติงานอยางที่เราทํากันอยู คือเพื่อใหเยาวชนของาติมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความรู

ความสามารถที่จะรูทั้งทางดานวิชาการ ทั้งการงานอาชีพเพื่อใหเปนคนที่สมบูรณเปนทรัพยากรหรือ

เปนกําลังสําคัญของชาติ...” 

 ปาฐกถาในหัวขอแนวโนมการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูในทศวรรษหนา ในการ

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูในทศวรรษหนา ณ โรงแรม บีพี สมิหลา จังหวัด

สงขลา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542 วา 
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…การศึกษาคือการพัฒนาคน พัฒนาชาติ ใหคนมีความรูที่สามารถสรางคนใหมีฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น สรางชาติใหอยูอยางมีความสุขและรุงเรืองได… 

  พระราชดํารัส ที่พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 

2543 “ …เราตองการใหทุกคนมีความมั่นคง มีความเปนสุข อยูดีกินดี มีโอกาสในชีวิตที่จะไดรับความรู

แลวก็ฝกฝนความสามารถ สามารถที่จะสรางความกาวหนาใหแกตัวเองไดใหเทาเทียมกันทุกคน...”  

  พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ณ ศาลา 

ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันจันทรที่ 26 เมษายน 2547  

 
   …ในขั้นตนก็มีจุดประสงคเพียงเพื่อใหนักเรียนที่เปนลูกศิษยนั้นไดอานออกเขียนได และก็สามารถ

ที่จะประกอบอาชีพได ในฝายของการบํารุงสุขภาพรางกายนั้น ก็ไดทํางานดานอาหารและโภชนาการมา

นั้น ก็มุงหวังเพื่อใหทุกคนสุขสบาย ไมตองหิวโหย ในขั้นตนก็เพียงแตแคนี้ และก็ตอมาก็เพื่อใหมีสุขภาพที่

ดี ทําถูกตอง กินอาหารถูกตองตามหลักโภชนาการ เพื่อใหมีความรูในการที่จะรักษาสุขภาพของตัวไดดวย

ตนเอง ตั้งแตการผลิตอาหาร การประกอบอาหาร การบริโภคที่ถูกตอง ในระยะแรกนั้นก็ทําเพื่อจุดประสงค

เพียงแคนี้ และตอมานั้นไดขยาย โครงการและขยายเปาหมายมาตอไปเรื่อยๆ เชน เพื่อใหนักเรียนสามารถ

ที่จะประกอบอาชีพที่จะเรียนขั้นสูงตอไปตามความสามารถของแตละคน ซึ่งมีนักเรียนเปนจํานวนมากที่

สามารถเรียนตอได จนถึงขั้นที่สูงกวาระดับปริญญาตรี และก็ผูที่ไดประกอบการงานตางๆ นั้น ที่อยูใน

โรงเรียนนั้นเอง... 

 

   นอกจากนี้ยังมีพระราชนิพนธ ที่ปรากฏใหเห็นถึงแนวพระราชดําริเกี่ยวกับเปาหมายของ

การศึกษา ในเร่ืองโรงเรียนจิตรลดา จากหนังสือจิตรลดารวมใจ ความตอนหนึ่งวา “...แตก็หวังวาทุก

คนจะมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ พัฒนาคน หรือทรัพยากรมนุษย พูดงายๆ คือ สรางคนใหมีความรู ไป

ประกอบอาชีพ พัฒนาชาติได...” 

 
   แนวการทรงงาน 

   ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นหางไกลและทุรกันดารนั้น สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีแนวทางการทรงงานที่แยบยลเหมาะสมกับสภาพทางภูมิ

ประเทศและสภาพความเปนอยูของทองถิ่นนั้นๆ  ดังในพระราชดํารัสในโอกาสประชุมโครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ หองประชุมกองบังคับการตํารวจตระเวน

ชายแดนภาค 3 จังหวัดเชียงใหม วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2525 “…ในการประชุมคร้ังนี้ ก็เปนโอกาสที่

ผูใหญในสาขาตางๆ ไดมาพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คงจะไดเห็นปญหาและบางสวนที่แกไดก็คงจะ
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แกไขไป อันไหนที่ยังเปนปญหาที่หนักอยู ก็คงหลีกเลี่ยงหรือวางไวกอนและพอจะพิจารณาหาทางอื่นที่

จะทําไดไดยินวาคงตองแบงพื้นที่ในการปฏิบัติการตามลักษณะ คือลักษณะที่โครงการไปไดดีแลว 

ลักษณะที่อยูในระยะปานกลางและสวนที่ทําไมไดเลย...”   

   พระราชดํารัสพระราชทานในการประชุมสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและ

โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันอังคารที่ 16 ธันวาคม  2527  

 
   …เวลาอยูในเมืองเราการไปดูส่ิงที่ดีส่ิงที่สวยงามนั้นอยากก็อยากแตมันก็ทําไมได เพราะวาความ

รับผิดชอบในบานเมืองก็ตองมีอยู ถาเชื่อซะหมดวาทุกส่ิงทุกอยางดีทุกอยางพรอมหมดแลว ก็ไมไดแกแลว 

เรื่องไหนแกไมไดก็แลวไป ก็มีหลายเรื่องถารูความไมดีก็จะแกได...สวนในดานการเกษตรนั้น ถือวาคน

สวนมากมีอาชีพในการเกษตร การที่จะโยงเรื่องการเกษตรกับสุขภาพอนามัยนั้นทําไดงายเพราะเปนเรื่อง

เดียวกัน ถาเราสามารถสงเสริมใหเขาไดเพาะปลูก และมีผลิตผลเพื่อที่จะเลี้ยงชีพในขั้นตนนั้นเพื่อบริโภค

เอง รับประทานเองไดถูกตองนั้นก็จะทําใหเขาไดมีความเปนอยูที่ดีขึ้น... 

 

   พระราชดํารัสพระราชทานในโอกาสทรงเปดการประชุมผูวาราชการจังหวัดและ

ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดทั่วราชอาณาจักเรื่องโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล วันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2530  

 
   …การไมถูกปากก็หั่นรวมกันไปใหเปนชิ้นเล็กๆ มุงแตในเรื่องโภชนาการรสชาติ สีสันและความ

ประหยัดหลีกเลี่ยงการทิ้งเสียของ ซึ้งอันนี้ก็ไดไปคุยกับพวกเคหกิจการเกษตร เพราะวาบางครั้งเราอาจจะ

ตองขึ้นไปเยี่ยมบานไปลองชิมอาหารเขาดู ขอดูสักนิดถาขาวบานเขาไมไลเปดลงมากอน เพราะอยูๆ ลุก

ขึ้นไปขอขาวเขากิน นั่นแหละไปขอขาวเขาชิมวาอาหารอยางนี้รสถูกปากเขาหรือยังหรือไมถูกแลวเรามา

ปรุงของเราไดเหมือนเขาแตใสสารอาหารที่ถูกตอง... 

 

   พระราชดํารัสเนื่องในการประชุมทางวิชาการ วนัสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี  ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  วันที่ 7 ตุลาคม 2530 “…การทํางานมี

หลายขัน้ตอน แมจะมีโครงการไมถึง 200  โรงแตมีระดับตางๆ กนั ตอนเริ่มทาํโครงการนั้นแทบจะไมมี

อะไรเลย คอยๆ สรางมา ไมใชวามีโรงเรียนในโครงการเยอะพรวดเดยีวตอนนีป้ระสบความสาํเร็จ

พอสมควร...
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   พระราชดํารัสในโอกาสปดการประชุมสัมมนาครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  ณ  

โรงเรียนนายรอยตํารวจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันเสารที่ 29 เมษายน 2532 “…เราทํางาน

กันอยางคอยเปนคอยไป คอยๆ เพิ่มทีละนอยตามกําลัง ...” 

   พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2537 

“…เนื่องจากวาเราตองทราบกอนวาเขามีปญหาหรือความตองการอยางไร จึงจะสามารถชวยเหลือได

ตรงจุดตรงเปาก็ไดจากการซักถามหรือพูดคุยระยะสั้น...” 

   พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันจันทรที่ 21 เมษายน 2540  
   …ปญหาที่มองไปแลวเห็นไดชัด คือเด็กๆ ทั้งที่เปนเด็กลูกชาวบานที่มารับเสด็จและเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนที่ไดไปเห็น มีสุขภาพอนามัยที่ไมสมบูรณ อันเนื่องจากเรื่องที่นาจะแกงายๆ คือเรื่องอาหารการกิน 

ตอนเริ่มทํางานทุนรอนก็ไมคอยจะมี ตองอาศัยในเรื่องวาจะวางแผนยังไงใหเด็กนักเรียนไดมีโอกาสในเรื่อง

ของการกิน ถาจะทําใหเด็กนักเรียนทุกๆ คน ก็เปนเรื่องระดับประเทศ ระดับของทางราชการหรือรัฐบาลที่

ทําเราตัวคนเดียวหรือวาแมจะมีเพื่อนฝูงทั้งที่อยูในวงการราชการและที่เปนบุคคลเอกชนทั่วไป รวมเปน

กลุม กลุมเราคงจะทําอะไรไมไดก็เอาเสยีวาทําเฉพาะในความสามารถเทาที่จะทําได...  

 

  พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 

2543 “…ในขณะนั้นก็พยายามคิดวิธีวิธีการและก็นึกอยูวาถาไปชวยเหลือหรือจัดการอยางไรก็ตาม 

ถาจัดใหทุกๆ ที่ คนที่ขาดแคลนนั้น ก็ไมนาจะเปนไปได ส่ิงที่เปนไปไดคือการหาแนวทางหาวิธีการ

ปฏิบัติ ซึ่งก็ตองมีผูชวยเหลือหรือผูที่เปนหลักในการดําเนินการ...” 

  พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดาํริ ณ ศาลาดสิุดาลัย 

สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 26 เมษายน 2549 “…เพราะวาการทาํงานของเรานั้นไมไดเปน

การทาํงานตามหลัก คือทฤษฎีหรือวิธีการอะไรไว แลวกไ็ปหางานมาหรือวาไปใหใครทําตามนัน้ แตวา

เปนการทีว่าใครเจอมีประสบการณตางๆ แลวก็คิดวานาจะทาํหรือปรับปรุงใหดีข้ึนมา ก็ใชความรู 

ความสามารถ หรือวาทรพัยากรตางๆ มาแกไขปญหาเปนเรื่องๆ ไป ตามที่เกิดขึ้นจริง จึงตองอาศยัที่วา

ไปดูใหมากหนอยก็เลยมากกวาปกอนๆ..
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 ดานหลกัสูตร 

 ในเรื่องหลักสูตรที่ใชในการจัดการศึกษาและการดําเนินโครงการในโรงเรียนตํารวจตะเวน

ชายแดนนั้นมีปรากฏในพระราชดํารัส 6 คร้ัง ซึ่งพระองคทรงเห็นวาในการจัดใหไดผลดีนั้นตองมี

หลักสูตรที่มีความยืดหยุนไมตายตัวสามารถปรับไดตามสภาพและความตองการในแตละทองที่ ดังใน

พระราชดํารัสที่พระราชทานในการประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน

จิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2527 ตอนหนึ่งวา “ … การที่ใชโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

นั้น ก็มีสวนดีอยูที่วาจํานวนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้นมีไมมาก และอีกประการหนึ่ง

หลักสูตรที่วางไวก็ไมตายตัวสามารถที่จะปรับไดตามสภาพของทองถิ่นและสภาพของนักเรียน

ผูปกครอง...” 

พระราชดํารัสที่พระราชทานในการประชุมสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและ

โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 

2527 “…  แตในขณะนี้ก็ไดพยายามขอความชวยเหลือจากครูตชด. ซึ่งก็มีความชํานาญอยูในการสอน

ผูที่เปนเผาตางๆ เชน โรงเรียนตชด. ที่มีอยูแลว สอนคนที่มีวัฒนธรรมตางๆ กัน สวนหลักสูตรนั้นทาง

วิทยาลัยครูจันทบุรี ก็ชวยรางขึ้นมาโดยดูที่ความตองการชุมชนเปนพิเศษไดเขามาคนควาวิจัย เพราะ

เปนการทําที่ถูกหลักวิชาการ...” 

พระราชดํารัสที่พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดการประชุมผูวา

ราชการจังหวัด และผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดทั่วราชอาณาจัก เร่ือง โครงการอาหาร

กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และทรงบรรยายเรื่องพระราชภารกิจและพระราชกรณียกิจ อัน

เกี่ยวกับงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ ตึกสันติไมตรี 

ทําเนียบรัฐบาล วันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2530 ความตอนหนึ่งวา”... หลักสูตรก็ใชหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาเปนหลัก แตวาไมตายตัวนัก ถาเราจะเพิ่มเติมอะไรก็ยอมทํางายกวาที่จะไปทําใน

โรงเรียนทีมีหลักสูตรตายตัวเปนกฎขอบังคับเหมือนกันทั่วประเทศ...”  

พระราชดํารัสเนื่องในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2530 “… ในเวลานั้นก็คิดเริ่มทํากันแลวจะไป

ทํากันที่ไหนละโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการก็มีหลักสูตรแนนอน  แตตชด.นี่ยืดหยุนไดไมใช

หนวยงานหลักที่ใหการศึกษา (แตเดี๋ยวนี้ก็ใชหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงตามระเบียบอยาง

มากเปนระบบขึ้นมากแลว) ก็เลยไปติดตอกับทางตํารวจตระเวนชายแดนวาเราลองไปทํากันไหม...” 

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 

2538   “… การที่ไดเร่ิมทดลองงานตางๆ มาในหนวยงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้นเปน
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เพราะวาไดติดตอกันอยูกอนหนานั้นแลวก็รูจักแลวก็ไดเห็นการทํางานและยังเปนโรงเรียนที่อยูในเขต

หางไกล เพราะฉะนั้นหลักสูตรก็ดี การดําเนินงานก็ดี ก็คลองตัว คือสามารถเปลี่ยนแปลงขยับขยายได

ยังไมมีแนวทางที่แนนอน... “ 

 
 ดานการจัดกจิกรรมการเรยีนรู 
 ในดานการจัดกิจกรรมการเรยีนรูนัน้มีปรากฏในพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส ถึง 23 

คร้ัง ไดแก 

พระราชดํารัสในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปในการอบรมครูโรงเรียนในโครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน ณ กองบังคับการ กองรอยที่ 5 ตชด. ตําบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในวันเสาร

ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2524  

 
…อยากใหเปนพืชผักหรืออุปกรณแลวใหนักเรียนมาทําเกษตร ซึ่งเปนวิธีออมและยากขึ้นมา อีกทาง

หนึ่งอาหารที่จะใหรับประทานนั้นเปนอาหารที่ไดมาจากผลิตผลของนักเรียนผูรับประทานเองซึ่งอาจจะ

ใหผลชา แตก็เปนวิธีหนึ่งซึ่งจะไดรับอาหาร และคิดวาจะไดรับประโยชนเปนผลพลอยไดที่สําคัญคือ ความรู

ทางดานการเกษตร และดานโภชนาการซึ่งจะเปนวิธีติดตัวไปจนนักเรียนเหลานั้นเติบโตเปนผูใหญ และได

ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม วิชาการใหมๆ เหลานั้นอาจจะมาชวยในการครองชีพไดมากทีเดียว... 

 

พระราชดํารัสที่พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันอาทิตยที่ 27  ธันวาคม  2524 “…สวน

เจาหนาที่การเกษตรนั้น สวนใหญก็สงเสริมในระดับเกษตรกร คือใหความรูทางวิชาการเทคนิคใหมๆ 

ที่จะไดทําใหผลผลิตขึ้นมาในระดับโรงเรียนหรือเด็กเล็กๆ นั้น การเรียนการสอนใหมีความรูต้ังแตยัง

เล็ก ใหรูถึงวิธีการใหมที่จะทําใหเพาะปลูกไดดีข้ึน เพื่อรักษาสุขภาพอนามัย...” 

พระราชดํารัสที่พระราชทานในการประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ ศาลาดุสิ

ดาลัย วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2525 ความตอนหนึ่งวา  “…โดยทั่วไปทุกคนมีอาชีพเกษตรกรรมอยู

แลวถาไดโอกาสที่จะฝกหัดใหความรูแกเด็กในโรงเรียนก็เปนการเผยแพรความรูไปถึงประชาชนใน

ทองถิ่นใหไดประกอบอาชีพใหมีรายไดดีข้ึน...มีกิจกรรมหลายๆ อยาง ซึ่งคงตองเลือกปฏิบัติตามความ

เหมาะสมของทองถิ่นนั้นๆ... ” 

พระราโชวาทที่พระราชทานใหแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ประจําปการศึกษา 

2525 ณ อาคารใหม สวนอันพร ในวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2526 (ภาคบาย) ใจความตอนหนึ่งวา “... 

การใหการศึกษาแกเยาวชนจึงตองใหใหครบถวนลวนพอเหมาะกัน ทั้งดานวิชาการ ดานการปฏิบัติ 
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ดานความประพฤติ ตลอดจนดานความคิด จิตใจและคุณธรรม เพื่อใหเยาวชนมีอุปกรณดําเนินชีวิต

อยางครบครัน...” 

 พระราชดํารัสที่พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปในการประชุมโครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวันและโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  ณ 

กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต 8 อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม วันจันทรที่ 23 มกราคม 

2527 

 
…ถือวาโรงเรียนนี้เปนแหลงเหมือนจะเปนที่สาธิตหรือแสดงนิทรรศการ หรือเปนหองสมุดหรือ

อะไรก็ตามที่ใหความคิด แนวคิดอยางใหม แทนที่จะสอนกันเฉพาะในหองเรียนหรือดวยวาจาก็มีการ

ปฏิบัติเขามา และของที่ไดก็เปนผลพลอยได ก็เอามาทําอาหารใหเด็กนักเรียนในโรงเรียนไดรับประทาน...

เมื่อชวยนักเรียนแลวโรงเรียนจะเปนจุดศูนยกลางนัดพบอยางหนึ่ง ซึ่งนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นตอไป ก็

อยากใหครูโรงเรียนนั้นเปนประโยชนตอหมูบานและสวนรวมดวย... 

 

พระราชดํารัสพระราชทานในการประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ ศาลาดุสิ

ดาลัย สวนจิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2527 ความตอนหนึ่งวา “ ... และแนวทางที่จะ

ชวยเหลือทางออมไปในดานการเกษตร แทนที่จะเอาอาหารไปใหเฉยๆ ไดอบรมใหนักเรียนมีความรูใน

ดานเกษตรซึ่งเปนอาชีพหลักของคนไทยอยางหนึ่ง เมื่อเปนอยางนั้นและทํามาไดดีเห็นวาการศึกษา

นั้น สามารถที่จะทํางานใหตอเนื่องกันได ... 

พระราชดํารัสพระราชทานสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการ

สงเสริมคุณภาพการศึกษา ณ คายลูกเสือสกลนคร บานนาออย อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันเสาร

ที่ 17 พฤศจิกายน 2527  

 
 ...เพราะวาที่ทํานั้นก็ตองการที่จะใหเกิดประโยชนแกทุกๆ คนในชุมชน ไมใชเกิดประโยชนแก

บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ดูทุกคนจะเขาใจดี สวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนนั้น ก็ไดบอกกับครูเอาไว

วา ส่ิงใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งใกลโรงเรียนนั้น เปนหนาที่ของนักเรียนที่จะดู 

ขอใหครูคอยแนะนําใหเด็กไปคอยสังเกตการณแมแตการกอสราง สมมุติวาทําบอน้ําเล็กๆ ก็ใหเด็ก

สังเกตการณและจดจําทํารายงาน หรืออะไรก็ตามไปถามคนที่เขามาทํา เจาหนาที่ที่มาทํานั้นเขาทํา

อะไรบาง เพื่ออะไร ขั้นตอนเปนอยางไร อันนี้เพื่อจะฝกหัดใหนักเรียนมีความเคยชินในการรับรูส่ิงที่เกิดขึ้น

ในเขตของตัว ...อันนี้ก็ใหเขาปฏิบัติฝกหัดความชางสังเกตไปดวย ... 
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พระราชดํารัสพระราชทานในการประชุมสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและ

โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2527  

ความตอนหนึ่งวา “...สวนในดานการเกษตรนั้น ถือวาคนสวนมากมีอาชีพในการเกษตร การที่จะโยง

เร่ืองการเกษตรกับสุขภาพอนามัยนั้นทําไดงายเพราะเปนเรื่องเดียวกัน ถาเราสามารถสงเสริมใหเขา

ไดเพาะปลูก และมีผลิตผลเพื่อที่จะเลี้ยงชีพในขั้นตนนั้นเพื่อบริโภคเอง รับประทานเองไดถูกตองนั้นก็

จะทําใหเขาไดมีความเปนอยูที่ดีข้ึน...” 

ปาฐกถา เนื่องในการประชุมทางวิชาการวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2530 

ขอความตอนหนึ่งวา  

 
...ทีนี้พูดถึงอีกหลักหนึ่งคือ เรื่องงานเกษตร เราจะพูดวาเรายกโรงเรียนเปนศูนยกลาง งานเกษตร

ที่มาประสานมีบทบาทตรงที่วาสอดคลองกับวิชาชีพของราษฎรจํานวนมากของเมืองไทย...งานเกษตรนี้

เห็นชัดๆ เลยวาชวยใหเด็กไดออกกําลังกาย ขุดดิน พรวนดิน ไดเคลื่อนไหว แลวก็อยูกับธรรมชาติ ไดดูการ

เจริญเติบโตของพืช...งานเกษตรนี้โยงกับวิชาตางๆ ไดดี เชน สปช. ก็ไดรูจักส่ิงแวดลอมหรือธรรมชาติวิทยา 

ในแงวิทยาศาสตรก็ไดการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร แลวซึมทราบไปโดยธรรมชาติเปนตัวอยางได แลวยัง

อาจจะเกี่ยวกับศิลปะก็ไดโดยการที่วา ใหเด็กวาดรูปตนไมเหลานั้น หรือเกี่ยวกับการรองเพลง แตงเพลงให

สอดคลอง หรือเกี่ยวกับภาษาไทย  เกี่ยวกับอะไรก็โยงไดทั้งนั้น สําหรับเด็กในครอบครัวของเกษตรกรก็ชวย

ไดมากเชนกัน...จุดประสงคก็เพื่อจะหาแนวทางที่จะชวยการพัฒนาชุมชนโดยใหโรงเรียนเปนสวนที่จะนําใน

การพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูดานการเกษตร ซึ่งเราก็ไมไดใหความรูนี้เพียงอยางเดียว... 

 

 พระราชดํารัสที่พระราชทานในพิธีเปดการประชุมนานาชาติทางดานอาหาร ประจําป 2531 

ณ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ในวันจันทรที่ 24 ตุลาคม  2531  

 
 …นอกจากนี้ในชวงที่จัดใหมีการรับประทานอาหารตอนกลางวันก็เปนโอกาสอันหนึ่งที่นักเรียนควร

ไดรับการสอดแทรกความรูดานอาหารและโภชนาการดวย... ขอใหคํานึงการใชหลักการทางวิทยาศาสตร

มาชวยในการถนอมอาหาร หากมีอาหารที่ผลิตมากเกินความตองการ ใหมีกินตอไปโดยไมเกิดความ

สูญเสีย...ขอสําคัญคือพยามมองถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมในระดับทองถิ่นดวย...โครงการนี้

แทนที่จะหาเงินไปซ้ืออาหารใหเด็กรับประทานหรือประกอบอาหารเลี้ยงเด็ก ซึ่งพอเงินหมดอาหารก็หมด

ไป แตเปนโครงการครบวงจร คือเริ่มตั้งแตไปสงเสริม สอนใหมีความรูทางดานเกษตร เชน เมล็ดพันธุ การ

ใชปุย การใชยาฆาแมลง การปลูกพืชผลตางๆ ตลอดจนการเลี้ยงสัตว โครงการจะชวยเหลือในการหา

อุปกรณให แตครูและนักเรียนจะทําการเกษตรเอง... ผลิตผลที่ไดบางครั้งนักเรียนก็นํากลับไปบานใหพอ
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แมดวย เปนการหาอาหารใหพอแม ผูปกครองนักเรียน ซึ่งเปนการผูกสัมพันธไมตรีระหวางชาวบานกับ

โรงเรียนและครูตํารวจตระเวนชายแดน 

 

 พระราชดํารัสในโอกาสปดการประชุมสัมมนาครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ 

โรงเรียนนายรอยตํารวจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันเสารที่ 29 เมษายน 2532 “…ใน

ตอนตนแนวคิดก็มีอยูแตวาจะทําอยางไร จะหารูปแบบในการชวยเหลือใหนักเรียนในเขตทุรกันดารมี

โอกาสที่จะไดรับอาหารบํารุงรางกาย ไดรับโภชนาการที่ดี โดยที่ไดรับความรูในดานการผลิตอาหาร

เหลานี้ไปดวยในตัว...”      

 พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสทรงเปนประธานปดการประชุมสัมมนาครูใหญโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันศุกรที่ 27 เมษายน 2533 “…เมื่อทํางานดาน

การเกษตร ซึ่งมีเปาหมายไมเพียงแตจะใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึนเทานั้น เรายังมีความมุงหวัง

ที่จะถายทอดความรูวิชาการเกี่ยวกับการเกษตร...” 

 พระราชดํารัสพระราชทานเนื่องในโอกาสประชุมสัมมนาครูโรงเรียน สปอ.จังหวัดนครนายก 

ณ หองยุทธการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2533 

ความตอนหนึ่งวา “...จึงไดทดลองดูวา ถาเราทําการปลูกผักปลูกไมผลหรือทําการเกษตร การเลี้ยง

สัตวๆ นอยๆ แลวใชผลนั้น แลวใหการศึกษาทางโภชนาการ... ก็จะไดทั้งความรูทางการเกษตร ความรู

ทางการเกษตร ความรูทางดานโภชนาการ ความรูในการประกอบอาชีพ และก็ไดสุขภาพแข็งแรง...” 

พระราชดํารัสที่พระราชทานคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย วันศุกรที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2535  

 
…งานที่ใหกรมอาชีวศึกษามาสอนใหกับนักเรียนเล็กๆ นั้น ก็ตั้งใจใหเปนเหมือนงานศิลปศึกษา

หรือหัตถศึกษาของโรงเรียน...แตวาอันนี้เปนการฝกใหรูจักใชมือใชกลามเนื้อในการทํางานละเอียดๆ เปน

การฝกนิสัย ฝกสมาธิ ฝกความตั้งใจ และลักษณะที่ชอบเรื่องเชิงศิลปะ หรือการทํางานตางๆ มากอน พอ

นึกถึงนักเรียนชั้นโตขึ้นมา และศิษยเกานั้นก็มีความตั้งใจวาบางคนหรืออาจจะเปนคนสวนมากทีเดียวที่ไม

มีโอกาสไมมีความสามารถที่จะเรียนตอในชั้นสูงไดก็จะสามารถใชวิชาที่ไดรับการสอนนี้ไปประกอบอาชีพ

...สหกรณอันนี้พยายามจะใหประโยชนเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ ดวย คืออยางโครงการที่จะสงเสริม

ทางดานโภชนาการหรือทางดานสุขภาพอนามัยนั้น หนวยสหกรณนั้นสามารถหาซื้ออาหารที่มีคุณคา หรือ

แมแตของที่ผลิตได ปลูกไดในทองถิ่นเมื่อเอาของที่มาแปรรูปแลว ก็จะซื้อขายกันใหแพรหลายกันใน

สหกรณนั้น...สําหรับที่ตอไปจะตองเปนหลักเปนกําลังของครอบครัว ตองหาเลี้ยงชีพดวยตนเองก็ขอให

ขวนขวายเพราะวาเดี๋ยวนี้คนก็มากขึ้น...แตก็ขอใหระวังใหดีอยาใหการที่พยายามขยันขันแข็งและ

ขวนขวายอันนี้ มาทําใหขาดความเอื้อเฟอตอกันในระหวางกันหรือความนึกถึงญาติพี่นองในทองถิ่นเดิม ... 
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 พระราชดํารัสที่พระราชทานในโอกาสที่คณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริใน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  เฝาทูลละอองพระบาท  ณ  ศาลาดุ สิดาลัย  สวนจิตรลดา 

กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 27 เมษายน  2536  

  
    นอกจากใหความรูในโรงเรียนในดานวิชาหนังสือแลว ของเดิมของเรานั้นก็พยายามใหความรูใน

ทางดานเกษตรกรรม เกษตรกรรมที่กลาวมานี้ ก็แยกออกเปนหลายสาขาใหใกลเคียงกับอาชีพของคนใน

ทองถิ่น…เมื่อสามารถผลิตไดแลวที่เพิ่มเรื่องของสหกรณเขาไปนั้น สําหรับนักเรียนก็เปนการฝกหัดใหใช

ระบบทํางานดวยการรวมกัน เพื่อที่จะไดไมเสียเปรียบผูอื่น ไดฝกความละเอียด ความถี่ถวนในเรื่องของการ

เขียนบันทึก การทําบัญชี แลวตอไปเมื่อนักเรียนเติบโตขึ้นก็จะคุนเคยกับระบบนี้ แลวก็เปนสมาชิกสหกรณ

ของหมูบาน ของอําเภอ ของจังหวัดตอไป... 

 

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 

2538 “…เมื่อประกอบอาหารแลวนักเรียนนอกจากไดอาหารในราคาที่ไมแพงเกินไปและสามารถหาได

เพราะอยูกับที่นั้นแลวยังไดความรูทางการเกษตรอีกดวยอันที่จริงแลวการปฏิบัติงานทางการเกษตรนั้น

มีประโยชนหลายๆ แง ในการศึกษาตอไดจะเปนพื้นฐานของวิชาตางๆ ไดอีกหลายวิชาและทั้งยังเปน

สวนที่ไดออกกําลังกายไดบริหารรางกายเปนสวนที่ทําใหสุขภาพดีแลวก็ทําใหจิตใจปลอดโปรงอีกดวย

...” 

 ปาฐกถา เร่ืองการศึกษากับการพัฒนาประเทศ ในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารีคร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2538  

 
           หัวขอตอไปในเรื่องการศึกษาที่อยากจะกลาวถึงคือเรื่องการศึกษาสี่ประการ ไดแก พุทธิศึกษา จริย

ศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา...พุทธิศึกษา นั้นหมายถึงภาควิชาการที่จะตองสอนนักเรียนใหรูจักอาน 

เขียน คนควา ...ตองสรางความสงสัย ความอยากรู ความกระหายความรู จริยศึกษาหมายถึง การปลูกฝง

กลอมเกลาใหผูเรียนยึดมั่นในศีลธรรมที่ดีที่กลาวนี้ไมใชวาตองปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาโนนศาสนา

นี้ ...แตหมายถึงระเบียบวินัยในชีวิตที่จะตองอยูในสังคมรวมกับผูอื่น...หัตถศึกษา เปนเรื่องที่เนนใหผูเรียน

ทํางานเปนมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน...พลศึกษา...เรื่องพลศึกษานี้การรับประทานอาหารอยางเดียวไมพอ

ตองมีการบริหารรางกายดวย…เมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศ คนไทยดูจะไมคอยมี

นิสัยในการอานสักเทาไร ทั้งๆที่การอานหนังสือเปนการหาความรูที่งายและมีคาใชจายที่นอยกวาวิธีอื่น

ทั้งหมด  ถามีหองสมุดใหบริการเพียงพอ มีการเชิญชวนใหคนมาใช นอกจากนั้นมีการฝกหัดวินัยการใช

หองสมุด และการมีตําราหรือหนังสือภาษาไทยที่ดีก็มีความสําคัญมาก เพราะผูที่มีการศึกษาระดับพื้นฐาน
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จะใหอานภาษาอื่นนอกจากภาษาของตน... ขาพเจาอยากใหมีหองสมุดที่ดี มีหนังสือครบทุกประเภท 

สําหรับประชาชนหนังสือประเภทที่ขาพเจาคิดวาสําคัญที่สุดอยางหนึ่งคือ หนังสือสําหรับเด็ก...การศึกษา

ทางไกล เปนการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแกผูที่อยูไกลจาก...ประการตอไปที่จะ

กลาวคือสารานุกรมสําหรับเยาวชน ...สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเลาพระราชทาน

เกี่ยวกับสมเด็จยา ทานสอนใหรูจกการคนควา และทานเองก็คนควาดวย สมเด็จยาเลาวา เมื่อลูกอยากรู

อะไร ก็พยายามที่จะปอนใหได จึงไปซื้อสารานุกรมมา ไดคนควาทั้งครอบครัว พอมาในตอนหลัง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริที่จะมีสารานุกรมในลักษณะนั้นใหคนไทย เปนภาษาไทยดวย . 

 

 พระราชดํารัสที่พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริในโรงเรยีนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ณ ศาลาดสิุดาลัย สวนจติรลดา กรุงเทพมหานคร วนัจันทรที่ 21 เมษายน 2540  

 
… คือเด็กที่อาจจะถือวายังเปนเด็กเล็กๆ อยู ก็ใหมีความรูทางทฤษฎีแลวก็ใหไดฝกปฏิบัติใหรูจักใช

ทักษะการใชมือ ทัศนคติที่ดีตอการทํางาน แตสําหรับเด็กที่โตขึ้นหรือวาศิษยเกาหรือชาวบานนั้นก็มีความ

มุงหมายวาจะใหสามารถทํางานอะไรบางอยางที่จะเปนเครื่องดํารงชีวิตหรือหารายได… วิธีการศึกษายุค

ใหมตองการใหนักเรียนชวยตัวเองมากที่สุดใชการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชส่ือทุกๆ อยาง ส่ืออยาง

หนึ่งที่จะทําไดคือหนังสือระดับที่สูงขึ้นอาจจะเปนส่ืออื่นๆ ขึ้นไปจนถึงระดับส่ืออีเล็กทรอนิกสก็ตาม… 

 

  พระราชดํารัสที่พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 21 เมษายน  

2541  

 
 … เรื่องของอุปกรณการสอน ส่ือการสอน ส่ือการศึกษา นั้นที่ขาดไปบาง ก็อาจจะตองยอน กลับไป

ถึงในรูปแบบเดิมๆ ที่เราเคยศึกษากันมา คืออาศัยธรรมชาติ ใชส่ิงรอบตัวหรือใชธรรมชาติ ใชส่ิงที่มีอยูแลว 

ประดิษฐขึ้นมาเองเปนอุปกรณการสอนในสวนนั้นบาง ก็เคยพูดมาบางแลววาเรายอมทําได...ก็เปนสวนดี

คือวาทําดวยกันกับนักเรียนก็จะไดทักษะในเรื่องของการประดิษฐไดดวย...ครั้นประกอบอาชีพอิสระแต

เพียงลําพังตัวคนเดียว ก็อาจจะไมมีทุนรอนที่จะทําได ตองรวมกันเปนกลุม เพราะฉะนั้นในหมูบาน ใน

ชุมชนก็อาจจะเขารวมไดในเร่ืองนี้นอกจากเรื่องของการฝกงานอาชีพที่เขาสูชุมชนแลว  เรื่องของสุขภาพ

อนามัยก็นาจะพยายามใหเขาชุมชนไดเหมือนกัน... 

 

พระราชดํารัสที่พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 

พ.ศ. 2542  
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…การชวยเหลือบุคคลผูอยูในทองถิ่นทุรกันดารจริงๆ คือทุรกันดารถึงขนาดที่วาไมเปนการงายที่จะ

ตั้ง แมแตโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งอาจจะตองมีจํานวนนักเรียนมากพอสมควร แลวก็มีความ

พรอมอีกหลายอยาง ก็ยังคงตองใหการศึกษาในลักษณะของการศึกษาในลักษณะของการศึกษานอก

โรงเรียน การศึกษาตลอดชีวิต ชนิดวาสอนบางระดับอาจจะใหแคอานออกเขียนได สามารถจะติดตอกับ

บุคคลภายนอกไดสามารถที่จะรักษาสุขภาพอนามัยหรือวาหากินหาเลี้ยงชีพได ... 

 

 ปาฐกถาเรื่องแนวโนมการจดัการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูในทศวรรษหนา ณ โรงแรมบีพี 

สมิหลา  จงัหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542 ดังนี้ .   

 
   สุ คือ สุตมยปญญา หรือปญญาที่เกิดจากการฟง ในที่นี้ การฟงคือการรับสารสาระทั้งปวง รวมทั้ง

การไดรู ไดเห็น และการอานหนังสือ  จิ คือจินตมยปญญา  ปญญาที่เกิดจากจากการคิด คิดในที่นี้มิใชแค

คิดสงเดช แตตองคนควาหรือมี สุ มากอน จึงมี จิ ได แลวใชปญญาความคิดไตรตรองวาอะไรควรเปนอะไร  

ปุ คือปุจฉา แปลวา ถาม มาจาก สุ และ จิ ตองมีความปรารถนาหาคําตอบเพื่อเติมใหปญญางอกเงย

ยิ่งๆขึ้น  ลิ คือ ลิขิต หรือจดบันทึก เมื่อไดขอมูลหรือคําตอบที่ผานการวิเคราะหบนฐานของเหตุผลแลวก็ตอง 

ลิ  ... อีกอยางหนึ่งที่ที่มักไดยินไดฟงกันอยูทุกวันคือการศึกษาที่ใหเด็กเปนศูนยกลาง...เขาใจวาวิธีการสวน

หนึ่งของการศึกษาที่ใหนักเรียนหรือเด็กเปนศูนยกลางนี้เปนส่ิงที่สอนกันมานานแลว...ที่สําคัญและควรเนน

กันคือ ตองสงเสริมนักเรียนเรื่องการคนควาหาความรูสมัยใหม...ที่จริงเรื่องใหนักเรียนคนควาความรูชวย

ชวยตนเองเปนเรื่องของปรัชญาความคิดเพื่อพัฒนานักเรียน ไมใชวาขาดเลยตองใหนักเรียนชวยตนเอง 

วิธีการหนึ่งที่ใชกันเรื่องการศึกษาที่ใหนักเรียนเปนศูนยกลางนั้นก็คือตองมีงบประมาณหรือตองเรี่ยไรใหมี

หองสมุดสําหรับนักเรียน เราตองปลูกฝงนักเรียนใหรูสึกวาอยากอาน... 

  ปาฐกถาเรื่อง แนวโนมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษหนา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542 

ณ โรงแรม บีพี สมิหลา จังหวัดสงขลา และเรื่อง การศึกษากับการพัฒนาประเทศ เนื่องในวันสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ 9 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538   ณ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วา  
 

  ...พุทธิศึกษา นั้นหมายถึง ภาควิชาที่จะตองสอนนักเรียนใหรูจักอาน เขียน คนควา ...ตองสรางความ

สงสัย ความอยากรู ความกระหายความรู... จริยศึกษาคือการสอนใหมีคุณธรรม คุณธรรมนั้นไมใชการ

เนนหนักทองจํา คุณธรรมทางศาสนาที่สําคัญคือการปลูกฝงคุณธรรมในชีวิตประจาํวัน…      พลศึกษา  

รวมถึงสุขศึกษา สุขาภิบาล ความสะอาด การกินที่ถูกตองตามสุขบัญญัติ…หัตถศึกษา  คือความสามารถใน

การใชเครื่องมือประดิษฐงานหัตถกรรมได...ชวยใหผูเรียนมีใจรักศิลปะ มีความเยือกเย็น มีจินตนาการ มี

ความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดีตองานและเห็นคุณคาการทํางานโดยไมรังเกียจวาเปนงานหนักหรืองาน

เบา ... 
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 นอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยังไดทรงมีพระราชดํารัส ในวโรกาสที่รับการถวาย

รางวัล International Education Leadership Award จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย  สหรัฐอเมริกา  

เมื่อวันที่  8 เมษายน 2547 (กระทรวงศึกษาธิการ.2547:137)  ดังนี้ 

 
 …เราใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาใน 4 องคหลักของการศึกษาที่เปนพื้นฐาน ประการแรก

ไดแก ดานความรูหรือพุทธิพิสัย และสาระสนเทศ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในหลายๆกรณี เกิดจากการนํา

ความรูมาใช ในการดํารงชีวิตในปจจุบันเต็มไปดวยสิ่งตางๆที่สามารถหาซื้อไดดวยเงิน ดังนั้นเยาวชนจึงตก

อยูภายใตลัทธินิยม เรื่องจิตพิสัยไดรับการพัฒนานอยมีการละเลยกันมาก ดานคุณธรรมและคานิยมจึงเปน

ส่ิงที่ยากที่จะทําใหเกิดขึ้นเนื่องจากไดหางหายไปจากกระบวนการจัดการศึกษา ทําใหเกิดความไมสมดุลขึ้น

ในสังคม ถาเราไมตระหนักในเรื่องดังกลาวนี้การจัดการศึกษาก็จะไมประสบความสําเร็จ  ผลลัพธที่เกิด

ขึ้นมาจะกลายเปนสังคมที่เห็นแกตัว เกิดการแกงแยงชิงดี… 

 
ดานคุณลกัษณะของคร ู

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราโชวาท ปาฐกถา พระราช

ดํารัส ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของครู ถึง 20 คร้ัง ไดแก 

พระราชดํารัสในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปในการอบรมครูโรงเรียนในโครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน ณ กองบังคับการ กองรอยที่ 5 ตชด. ตําบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในวันเสาร

ที่ 26 กันยายน 2524  “...งานเกี่ยวกับการสอนนักเรียนตามชายแดนเปนงานที่ตํารวจตระเวนชายแดน

ทําไดดีมาก และครูที่ทางตํารวจตระเวนชายแดนคัดเลือกมาสอน ก็เปนครูที่มีสุขภาพดี มีความรูและมี

จิตใจรักที่จะชวยเหลือนักเรียนที่ตนสอนอยู... ไดเห็นความเสียสละของครูที่ไดชวยดูแลนักเรียนใหมี

สุขภาพดีข้ึน มีวิชาการดีข้ึน...” 

 พระราโชวาทที่พระราชทานแกบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

จากวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ณ อาคารใหมสวนอัมพร วันที่ 25 ตุลาคม 2524  คือ “ …ควรมีความสํานึก

ในเกียรติของความเปนครู  ยึดมั่นในอุดมคติ อันสูงสงตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณครู 

ประกอบการงานดวยศรัทธา มุงดี มุงประโยชนตอศิษย อีกทั้งเปนตัวอยางที่ดีแกบุคคลทั่วไป ใหไดรับ

การยกยองวาทานทําหนาที่ครูไดอยางสมบูรณ…” 

 พระราโชวาทที่พระราชทานแกบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

จากวทิยาลัยครูทั่วประเทศ ณ อาคารใหมสวนอัมพร วันที่ 26 ตุลาคม 2524 

 
 …การเปนครูที่สมบูรณนั้น ทานตองเปนทั้งนักทฤษฎีและนักปฏิบัติ ทานจะมีความรู  ความแมนยําใน

วิชาการอยางเดียวไมไดจะตองมีวิธีสอนการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ อันเปนส่ิงที่ทานไดเลาเรียนมา
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อยางดีแลวแตอยางไรก็ตามเพื่อใหทันกับความกาวหนาทางวิชาการ ทานจะตองปรับปรุงตนเองดวย

การใฝรู แสวงหาและคนควาทดลองอยูเปนนิตย และสําคัญที่สุดที่จะทําใหการสอนของทานไดผลเลิศ

ก็คือ ทานตองทําใหผูเรียนเกิดศรัทธาในตัวทานกอน ส่ิงที่จะบันดาลใหเกิดกําลังศรัทธาในตัวครูไดก็คือ 

การกระทําตนใหเปนแบบอยางที่ดี ยึดมั่นในหลักศีลธรรม กอปรดวยเมตตาปราณี มีความเสียสละ มุง

ดี มุงเจริญตอศิษย... 

 

 พระราโชวาทที่พระราชทานแกบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

จากวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ณ อาคารใหมสวนอัมพร วันที่ 27 ตุลาคม 2524 “…นอกเหนือ 

จากงานประจาํในหนาทีโ่ดยตรงแลวในชีวติของเราในฐานะสมาชิกของสังคมควรจะตองมีความ

รับผิดชอบตอสวนรวมและประเทศชาติอันเปนบานเกิดเมืองนอนดวย...” 

 พระราโชวาทที่พระราชทานแกบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

จากวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ณ อาคารใหมสวนอัมพร วันที่ 28 ตุลาคม 2524 “…การที่จะทํางานใดให

สําเร็จลุลวงนั้นในเบื้องตนทานจะตองทําความเขาใจในลักษณะงานอยางถองแท มีศรัทธาตองานและ

ถือวางานที่ทานทําอยูเปนงานที่มีความสําคัญที่สุดของทาน จงมีความอดทนอุตสาหพยายามที่จะ

เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง...” 

 พระราโชวาทที่พระราชทานแกบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

จากวทิยาลัยครูทั่วประเทศ ณ อาคารใหมสวนอัมพร วันที่ 18 พฤษภาคม 2526 (ภาคบาย)  

 
      …ครูเปนผูปลูกฝงความรู ความคิด สติปญญา ความเฉลียวฉลาด อบรมบมนิสัยใหตั้งมั่นอยูใน

คุณธรรม  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางมีความเมตตากรุณาเอาใจใสหวงใยความเปนอยูของศิษยเปน

ที่พึ่งในยามที่ศิษยตองเผชิญปญหาหรือความเดือดรอนดวยการชวยเหลือใหคําแนะนําปรึกษาเมื่อศิษยทํา

ผิดพลาดก็พรอมใหอภัยและแนะนําส่ังสอนใหเกิดความรูสึกสํานึกผิดชอบชั่วดี เมื่อศิษยเจริญเติบโตศึกษา

สําเร็จ มีความมั่นคงในชีวิต ก็พลอยชื่นชมและมีความสุขไปดวย จิตใจของครูที่เปยมไปดวยความเมตตา

กรุณาดังนี้ ... 

  

 พระราโชวาทที่พระราชทานแกบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

จากวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ณ อาคารใหมสวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2526 (ภาคเชา) “…

ครูมีน้ําใจสะอาดผองใสมีความเที่ยงตรงวางใจเปนกลางไมเอียงไปดวยอคติ เปนผูเสียสละเพื่อ

ประโยชนสุขสวนรวมเสมอ มีความอุสาหะ อดทน ประหยัดและออม ดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย ไมมัว

เมาในลาภยศและอบายมุขทั้งปวง เฉพาะอยางยิ่งครูเปนผูรักษาวินัยเครงครัด ระมัดระวังในความ
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ประพฤติตนใหอยูในระเบียบแบบแผนอันดีงามอยูตลอดเวลาจึงไดรับความเชื่อถือและวางใจของ

บุคคลโดยทั่วไป...” 

 พระราโชวาทที่พระราชทานแกบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

จากวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ณ อาคารใหมสวนอัมพร วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2526 ตอนหนึ่งวา 

 
...วันนี้ ใครจะพูดถึงหนาที่สําคัญๆ ของครูเพิ่มเติมแกทานทั้งหลายอีก หนาที่สําคัญอยางหนึ่งคือ 

การใฝหาความรูใหแกตนเอง...เพื่อจะไดกาวทันโลก ทันสมัย และทันตอเหตุการณ วิชาความรูมีอยูมากมาย 

...ขาพเจาจะพูดถึงหนาที่สําคัญของครูอีกประการหนึ่ง คือการใหการศึกษาแกเยาวชน การศึกษาเปนปจจัย

ที่สําคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิดรวมทั้งคุณธรรมของบุคคล การใหการศึกษาแกเยาวชนจึง

ตองใหครบถวนลวนพอเหมาะกัน ทั้งดานวิชาการ ดานการปฏิบัติ ดานความประพฤติ ตลอดจนดาน

ความคิด จิตใจและคุณธรรม... ความมีสติ คือความระลึกรู เชนรูวาตัวเปนใคร มีฐานะหนาที่อะไร กําลังทํา

อะไรอยู รูวาอะไรดีอะไรช่ัว อะไรควรทําไมควรทํา...บัณฑิตครูจึงจําเปนตองควบคุมตัวเองอยางมากใน

ฐานะที่เปนแบบอยาง เปนแมพิมพ เปนที่เคารพยกยองของศิษยและคนอื่นๆ...หนาที่ของครูในดานการ

พัฒนาชุมชนและสังคม ในฐานะที่บัณฑิตครูเปนสวนหนึ่งของสังคม...การสอนของครูซึ่งจะชวยให

การศึกษาแกเยาวชนบรรลุตามเปาหมายดังกลาว บัณฑิตครูควรจะไดพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบและ

เห็นกระจางชัดกอนที่จะออกไปปฏิบัติหนาที่  วาการปฏิบัติงานในดานการสอนนั้นยากลําบากยิ่งกวาการ

เรียนมากมายนัก...ผูสอนจะตองใชความคิดริเริ่มอยางมากในการสรางบทเรียนใหเปนไปตามหลักสูตร...

การลงมือปฏิบัติ...การสรางสรรคประโยชนจะเกิดขึ้นไดก็ดวยการลงมือปฏิบัติ ถายังไมปฏิบัติก็ยังเปนหมัน

อยูเพราะวิชาความรูจะผลิดอกออกผลไดก็ตอเมื่อไดนําออกมาใช...ทรัพยอันดับแรกคือ ศรัทธา ความเชื่อ

หรือความเชื่อถือ หมายถึงเชื่อถูกและเชื่อเปน เชื่อถูกก็คือเชื่อเพราะเปนประโยชนไมทําตัวใหทรามลงไป 

อันดับสองคือความงดเวน ซึ่งมิใชหมายถึงเฉพาะแตศีลของพระภิกษุสามเณรหรือศีลแปดศีลหา หากแต

หมายถึงการสํารวมระวังตัวอยูในระเบียบวินัยที่ดี...หิริ กับโอตตัปปะ ตอไป หิริ แปลวาความละอายตอบาป

นั้น โอตตัปปะ แปลกันวาความเกรงกลัวตอผลของบาป...  พาหุสัจจะ หมายถึงการไดยินไดฟง ไดเรียนรูได

ผานพบมาก ซึ่งทําใหเกิดความฉลาดรอบรู ตรงกับการใฝหาวิชาความรู...จาคะนั้นไดแกความสละ มี

ความหมายสองนัยนัยหนึ่งคือสละหรือละวางความชั่วความทุจริตในกายวาจาของบุคคล...ขอสุดทายคือ

ปญญา ปญญาแปลวา ความรูทั่วไป หมายถึงความรูจริง รูชัดเพราะสามารถหยั่งทราบและเขาใจถึงสาระ

แกนแทของเรื่องตางๆ อยางกระจาง..  

 

 พระราชดํารัส พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปประชุมโครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวันและโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ณ กองบังคับการกองรอยที่ 9 อําเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธิวาส ในวันอาทิตยที่ 18 กันยายน 2526  “...การสงเสริมคุณภาพของการศึกษา เปนการ

หาทางใหเกิดความเทาเทียมกันในโอกาสที่จะไดรับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น...ตํารวจตระเวนชายแดนซึ่ง
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ถือวาเปนตัวแทนของโครงการ คือ เรามีการอบรมครูหรือมีวิทยากรที่มาใหแนวความคิดตางๆ แลวครู

เหลานี้จะเปนแกนในการถายทอดตอไป เพราะฉะนั้นถือวาเปนบุคคลที่สําคัญ…” 

พระราชดํารัสที่พระราชทานในโอกาสทรงเปดการประชุมผูวาราชการจังหวัดและ

ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เร่ืองโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา  ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล วันศุกรที่ 19 มิถุนายน  2530  

 
…เรื่องที่สองคือเรื่องของครู คือเทาที่ทํามาจะเห็นไดชัดเจนวา ครูทุกคนเปนเจาของบาน เปนเจาของ

โครงการ เปนโรงเรียนของตัวเอง ทางครูตํารวจตระเวนชายแดนก็เขมแข็งมีวินัย พอตกลงจะทําโครงการ

เกษตรเขาก็มารวมแรงรวมใจกันขุดดินพรวนดินเอาเด็กมาชวย อันนี้เห็นวาอยูที่การมีมนุษยสัมพันธของครู

แตละคนเหมือนกัน ถาครูคนไหนมีมนุษยสัมพันธดีมากๆ ชาวบานมาชวยเอง.. พอลงมือทําไดพักหนึ่ง

ชาวบานก็มาชวย เมื่อผูปกครองเขาศรัทธาครู ก็มาชวยทํากัน... 

 

ปาฐกถาเรื่องการศึกษากับการพัฒนาประเทศ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  2530 “…นอกจากการสอนใหคนมีความสามารถในทางวิชาชีพ

ตางๆ เหลานั้นมากๆ แลว ก็ตองสอนถึงจริยธรรมเหลานี้...คือ ความรับผิดชอบ ความละเอียดถี่ถวนไม

สะเพรา เพราะเดี๋ยวนี้มีปญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดจริยธรรมนี้อยูมาก...” 

ปาฐกถาพเิศษ เนื่องในการประชุมทางวิชาการ  วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ณ หอประชุมมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  เมื่อวนัที่ 7 ตุลาคม  2530  

 
เรื่องอนามัยทั่วๆ ไปในโรงเรียน ครูจะเปนคนทดสอบและศึกษา ก็กลายเปนหนาที่ของครูไปอีกอยาง 

ที่ทํากันสวนใหญก็มีเรื่องชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แลวนํามาเทียบในตารางของสาธารณสุข...แตคุณครูบาง

ทานเคยพูดใหฟงวาลําบากใจ เพราะเด็กเกิดในครอบครัวเกษตรกรทํางานเกษตรเกงกวาเขาแนๆ ครูยังไม

คอยรูอะไร นักเรียนเคยทําอยูมากแลว ก็ยังไมคอยเห็นดวยนักเห็นใจคุณครูวาตองมานั่งทําอะไรที่ไม

ชํานาญ ใหปลูกตนไมใหสอนเกษตร ไมเคยเรียนไมเคยทํามาเลย จะมาใหทําใหคนสอนเอกคณิตศาสตร

แลวใหมานั่งทําก็ยาก แตพูดถึงวาถาสอนไดประโยชนแนๆ เปนลักษณะเดียวกับที่เจาหนาที่กรมสงเสริม

การเกษตร ไดแก เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล ไปสงเสริมเกษตรกรซึ่งเขาทํามากับมือ จริงๆ 

ในทางปฏิบัติเจาหนาที่สงเสริมเกษตรเอง บางครั้งก็รูในบางแงสูเกษตรกรไมได แตบางแงเขาอาจจะนํา

ความคิดใหมๆ มาใหเกษตรกรไดเชนกัน ไดไปดูที่เขาฝกหัดเกษตรตําบล เดี๋ยวนี้เกษตรตําบลทุกคนจะจบ 

ปวช. หรือ ปวส. เกษตรมา มีความรูทางทฤษฎีอยางดี แตก็วาไปฝก เคยเห็นตองไปฝกนั่งกรีดยางเปนวันๆ 

เขาเอาตนยางมาปกๆ ไว แลวใหพวกเกษตรตําบลมานั่งกรีดเอาๆ กรีดๆ ไปทั้งวันเลย เพื่อหาความชํานาญ 

เมื่อไปสงเสริมจะไดพูดกับเขารูเรื่อง หรือวาทําการทดลองก็ทําดวยกัน... 
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พระราชดํารัสในพิธีเปดการประชุมนานาชาติทางอาหาร ประจําป 2531 ณ โรงแรมเซ็นทรัล

พลาซา วันจันทรที่ 24 ตุลาคม 2531 “…นอกเหนือจากนี้ครูนับวาเปนกลจักรที่สําคัญเพราะบาง

โรงเรียนอาหารที่ทําใหครูรับประทานตางจากอาหารที่ทําใหเด็กรับประทาน หากครูไดทําตนเปน

ตัวอยางที่ดี  คือถาครูไมชอบกินผักแตเราตองการสอนใหนักเรียนกินผัก เพราะฉะนั้นครูก็ตองกินผักให

นักเรียนดูวามันอรอยเพียงใด...” 

พระราชดํารัสในโอกาสปดการประชุมสัมมนาครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ 

โรงเรียนนายรอยตํารวจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันเสารที่ 29 เมษายน 2532 “…แมใน

ปจจุบันนี้ซึ่งเปนเขตที่ทุรกันดารและเขาไปไดยาก นักเรียนจะมีความขาดแคลนทั้งอาหาร ของจําเปน

ในความเปนอยูอุปกรณเร่ืองการศึกษา และขาดผูที่จะมาใหการศึกษาเทาที่เห็นมาก็มีอยูมากมาย

หลายแหง ซึ่งคงตองอาศัยครูของตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีความสามารถพิเศษหลายๆ อยาง มี

อุดมการณที่ปฏิบัติกันมานานในการที่ขยายการศึกษา...” 

พระราชดํารัสโอกาสปดการประชุมสัมมนาครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ 

ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2533 “…ครูตํารวจตระเวนชายแดนที่ประจําอยู

นั้น ถือวาเปนผูที่มีความรูความสามารถอยางดีมาก และก็ไดมีการฝกฝนฝกอบรมเพิ่มเติมจาก

เจาหนาที่อีกหลายๆ ดาน เชน ทางดานการเกษตร ทางดานโภชนาการ และสาธารณสุข เปนตน ทําให

มีประสบการณและมีความชํานาญ...” 

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย วันศุกรที่ 24 เมษายน 2535 

  
... ครูอาจารยทั้งหลายก็ไดปฏิบัติหนาที่สอนนักเรียนกันอยูเปนประจําแลว ซึ่งเปนงานที่ทําไดอยางดี

และเปนผลดีอยู แตวาการที่ขอใหมาประชุม และมีการบรรยายทางวิชาการอยางนี้ ก็เพื่อที่จะใหมีการ

ถายทอดความรูจากบุคคลหนึ่งในสาขาวิชาหนึ่งเขามาใหบุคคลสาขาอื่นฟงดวย เปนการรวมความคิดเห็น 

หรืออยางสมัยนี้เขาเรียนวาเปนการระดมความคิดเพื่อที่จะไดทํางานรวมกัน แตละคนหรือแตละหนวยงาน

ที่มาทํา ตางคนตางทําก็อาจจะไดผลสวนหนึ่งแตวาถานํามารวมกันหรือปฏิบัติรวมกันแลว ก็จะไดผลมากขึ้น. 

 

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  วันจันทรที่ 21 เมษายน  2540 “… ถาพูดถึงเรื่องผลิต

อาหารแลวก็คืองานดานเกษตรหนวยงานตางๆ ที่ทํางานดานเกษตรก็ไดมาชวยเหลือตั้งแตเริ่มตน ใหความรูแกครู

อาจารยในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ครูตางๆ นั้น ถึงจะเปนตํารวจไมใชเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรหรือวา

เปนครูโดยตรง แตทําหนาที่อยางนี้ก็ไดความรูหรือวามีความสามารถจากประสบการณพอทําไดอยูแลว ไดหา

วิทยากรที่มีความรูที่จะถายทอดอีกครั้งหนึ่ง ทั้งดานการเกษตรและทางดานโภชนาการ...” 
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 ปาฐกถาในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูในทศวรรษหนา ณ 

โรงแรม บีพี สมิหลา จังหวัดสงขลา วันที่ 23 เมษายน  2542  

 
แตจริยศึกษาเปนเรื่องของการปฏิบัติ ครูตองเปนแบบอยางกอนจึงจะชวยปลูกฝง จริยศึกษาประสบ

ผลสัมฤทธิ์ที่ดีได...การใหเด็กเปนศูนยกลางนั้นถามองใหดีจะเห็นวาเปนการใหครูเปนศูนยกลางดวยเชนกัน 

ถาครูจะเกณฑใหนักเรียนอานโดยครูไมอานนั้นไมได ครูจะตองอานมากหรือศึกษาหาความรูใหมใหมากอยู

เสมอ… ครูก็จะตองมีความรูที่ดีเนื้อหาที่จะคนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งทางวิทยาศาสตร และนาจะมีความรู

ภาษาอังกฤษที่ดีพอทั้งครูและนักเรียน เพราะ Website เหลานี้ภาษาอังกฤษจะมีมากกวาภาษาไทย ...ครู

ตองมีทั้งความรูเนื้อหาที่แมนยํา ถูกตอง ทันสมัยและมีวิธีการสอนที่นาสนใจ ชวนใหติดตาม รวมทั้งตองมี

คุณธรรมที่ครูพึงมีตอนักเรียน เชน ความเมตตากรุณา ความเอื้ออาทร ความเอาใจใสในการสอน ความ

อดทน เปนตน... 

 

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2542    

“ การที่ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไดเขามาสัมมนาทุกๆ ป อยางเชนที่ปฏิบัตินี้ถือวามี

ประโยชนมากเพราะวาแตละปการปฏิบัติงานหรือวาความเปนไปไดในประเทศลวนแตเปลี่ยนแปลงไป 

ผูทํางานอยูก็ตองมาเรียนรูส่ิงที่เกิดขึ้นใหมๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานไดผล ...” 

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ณ ศาลาดุสิดาลยั 

สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2550  

 
 …ทุกปก็ตองจัดใหมีการมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเปนประจํา เนื่องดวยวาแตละ

คนซึ่งถึงแมจะเปนคนเดิม แตเวลาผานไปหนึ่งปนั้นก็เปนเวลาที่นับวายาวนานพอที่จะมีเรื่องใหมๆ หรือ

ตัวเองก็เปล่ียนแปลงความคิด เพราะไดมีประสบการณมีความคิดไดไปเจอะเจออะไรใหมๆ กันมากมาย...

กฎระเบียบตางๆ ก็เปล่ียนแปลงใหม เพราะฉะนั้นเราทุกคนไมวาจะเปนผูปฏิบัติงานอื่นๆ หรือเปนครู ตชด. 

ก็ตองหาความรูใหมๆ ที่จะตองปรับตัวใหเปนไปตามโลกหรือวาเปนในที่จะใหการงานไดผลดีที่สุด บางครั้ง

ก็ตองปรับเปล่ียนกระบวนการทํางาน... 

 

ดานคุณลกัษณะผูเรียน 
มีพระราโชวาท ปาฐกถา และพระราชดํารัสที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูเรียนที่นํามา

สังเคราะห มีจํานวน 17 องค ไดแก  

พระราชดํารัสในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปในการอบรมครูโรงเรียนในโครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน ณ กองบังคับการ กองรอยที่ 5 ตชด. ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัด
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นราธิวาส  วันเสารที่ 26 กันยายน 2524 ตอนหนึ่งวา“..อยากใหมีความรูทางดานวิชาการ ทางดาน

หนังสือดีข้ึนทั้งใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง เมื่อมีสุขภาพรางกายแข็งแรงก็จะมีความสามารถใน

การศึกษาสูงขึ้นไปอีกหรือวามีความสามารถมีแรงที่จะประกอบอาชีพไดดียิ่งขึ้น...” 

 พระราชดํารัส พระราชทานคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย วันอาทิตยที่ 27 ธันวาคม 2525 “ …ตอนนี้มาถึงระดับโรงเรียนหรือ

เด็กเล็กๆ นั้น การเรียนการสอนใหมีความรูต้ังแตยังเด็ก ใหรูวิธีการใหมที่จะใหเพาะปลูกไดดีข้ึน...” 

 พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานในการประชุม

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2525 “…

นอกจากนั้นพืชผลและกิจกรรมตางๆ ที่จะสงเสริมนั้นจะเปนแหลงสําคัญทางโภชนาการ ซึ่งจะชวยให

เด็กในโครงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึน มีลักษณะนิสัยและมีความรูที่จะสามารถดําเนินชีวิตไดดีตอไป

...” 

 พระราชดํารัสพระราชทานในการสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการ

สงเสริมคุณภาพการศึกษา ณ คายลูกเสือสกลนคร บานนาออย อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันเสารที ่

17 พฤศจิกายน 2527 “เราตองการชวยใหนักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยบริบูรณแข็งแรง 

รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและถูกตามสวนประกอบที่จะบํารุงรางกาย…ส่ิงใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น

ในทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งใกลโรงเรียนนั้น เปนหนาที่ของนักเรียนที่จะดู ขอใหครูคอยแนะนําใหเด็ก

ไปคอยสังเกตการณแมแตการกอสราง ...” 

 พระราชดํารัส พระราชทานในการประชุมสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและ

โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2527 

“…ในตอนแรกก็มุงในเรื่องของสุขภาพอนามัย เพราะถือวาคนเราถาไมมีสุขภาพที่ดีมีความเจ็บไขได

ปวยแลว จะทําอะไรมันก็ทําไมไหวไมมีเร่ียวมีแรง...” 

 พระราชดํารัส พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดําเนิน ไปทรงเปดการประชุมผูวาราชการ

จังหวัด และผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เร่ืองโครงการอาหารกลางวันใน

โรงเรียนประถมศึกษา ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล วันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2530  ”…อยากให

ทรัพยากรมนุษยของชาติคือเด็กนักเรียนทั้งหลายมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีกิน...” 

ปาฐกถา เร่ืองการศึกษากับการพัฒนาประเทศ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 “…เราเรียนรูอะไรจากครู ส่ิงที่ตอบแทนคือ ความภักดี ความกตัญูรู

คุณครู ส่ิงนี้อาจจะหายไปกับกาลเวลา ก็เปนเรื่องที่เราในแงของคนไทยที่จะเคารพสิทธิทางปญญาของ

ผูอ่ืน...” 
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พระราชดํารัสในโอกาสปดการประชุมสัมมนาผูประสานงานโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเพทมหานคร วันศุกรที่ 26 สิงหาคม 

2531 “…ในตอนเริ่มตนก็มุงไปในแงที่วาทําอยางไรเยาวชนที่อยูในวัยศึกษาเลาเรียนอยางนั้น  จะมีสุขภาพ

พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ พรอมที่จะสรางเสริมสติปญญา เพื่อการศึกษาและพัฒนาตัวเองใหเปน

ประโยชนตอภูมิลําเนาและสังคมสืบตอไป...เพราะนอกจากเปาหมาในแนวคิดมีความเชื่อวาคนเราถาไดรับ

การบํารุงอยางดีใหสมองไดเติบโตขึ้นอยางดีแลวนั้น จะมีความสามารถในการเรียนดีข้ึน...” 

พระราชดํารัส พระราชทานในโอกาสประชุมสัมมนาครูโรงเรียน สปอ. จังหวัดนครนายก ณ หอง

ยุทธการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2533 “…ทําการปลูก

ผักปลูกไมผลหรือทําการเกษตร การเลี้ยงสัตวเล็กๆ นอยๆ แลวใชผลนั้น แลวใหการศึกษาทางโภชนาการ ให

เขาทราบวารับประทานอะไรเขาไปแลวเปนประโยชนตอรางกาย โดยการเสริมในสวนตางๆ ที่เปนของ

ส้ินเปลือง ซึ่งผลิตเองไมไดบางเล็กนอยก็จะไดทั้งความรูทางการเกษตร ความรูทางดานโภชนาการ ความรูใน

การประกอบอาชีพ และก็ไดสุขภาพที่แข็งแรง...” 

พระราชดํารัส พระราชทานคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน ณ ศาลดุสิดาลัย วันศุกรที่ 24 เมษายน 2535 “…สวนหนึ่งที่เขามาสอนใหกับนักเรียนเล็กๆ นั้น ก็

ต้ังใจใหเปนเหมือนงานศิลปศึกษาหรือหัตถศึกษาของโรงเรียน...เพราะเราตองรูเขาใจวานักเรียนยังเล็กๆ อยู 

ทักษะในการทํางานหรือความสามารถหรือฝมือก็ยังไมเขาขั้นแตอันนี้เปนการฝกนิสัย ฝกสมาธิ ฝกความ

ต้ังใจ และลักษณะที่ชอบในเรื่องศิลปะ หรือการทํางานตางๆ มากอน ซึ่งพอถึงนักเรียนชั้นโตขึ้นมา และศิษย

เกานั้น ก็มีความตั้งใจวางบางคนหรืออาจจะเปนคนสวนมากทีเดียว ที่มีโอกาสไมมีความสามารถที่จะเรียน

ตอไปในช้ันสูงไดก็จะสามารถใชวิชาที่ไดรับการสอนนี้ไปประกอบอาชีพ เปนสวนหนึ่งที่จะหาเลี้ยงชีพหา

เลี้ยงครอบครัวได...” 

พระราชดํารส พระราชทานคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 27 เมษายน 2536  

 
…อีกเรื่องหนึ่งคือการเลี้ยงสัตวและมีเรื่องของการประมงเปนตนเรื่องเหลานี้ผลที่จะไดรับคือการฝกงานฝก

เทคโนโลยีวิชาใหมๆ อยางหนึ่งกับอีกอยางหนึ่งผลผลิตของการเกษตรก็ไดนํามาใชเปนอาหาร เพื่อใหนักเรียนมี

สุขภาพที่แข็งแรง คนที่มีสุขภาพแข็งแรง ทองอิ่ม ก็จะสามารถศึกษาหรือสามารถที่จะทํางานตางๆ ได จะแข็งแรง

ไมเจ็บปวย...lสําหรับนักเรียนก็เปนการฝกหัดใหใชระบบทํางานดวยการรวมกัน เพื่อที่จะไดไมเสียเปรียบผูอื่น ได

ฝกความละเอียด ความถี่ถวน ในเรื่องของการเขียนบันทึกการทําบัญชีแลวตอไปเมื่อนักเรียนเติบโตขึ้นจะคุนเคย

กับระบบนี้แลวก็เปนสมาชิกสหกรณของหมูบาน ของอําเภอ ของจังหวัดตอไป... 
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 ปาฐกกถา เร่ือง การศึกษากับการพัฒนาประเทศในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2538 ตอนหนึง่วา  “...

การศึกษาระดับภาคบังคับ เปนการศึกษาที่เรามุงหวังวา เมื่อจบการศึกษาแลว ผูเรียนจะสามารถ

พอที่จะดํารงชีวิตได หรือวาเปนพื้นฐานในการศึกษาตอไปฉะนั้นจงึตองมีความสามารถในการอานออก

เขียนไดเขาใจภาษาเปนอยางดี ในที่นี้หมายถึง ภาษาไทยนั่นเอง... “ 

 พระราชดํารัสที่พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทรที่  21 เมษายน 

2540 “… คือเด็กที่อาจจะถือวายังเปนเด็กเล็กๆอยู ก็ใหความรูทางทฤษฎีแลวก็ใหไดฝกปฏิบัติใหรูจัก

ใชทักษะการใชมือ ทัศนคติที่ดีตอการทํางาน แตสําหรับเด็กที่โตขึ้นหรือวาศิษยเกาหรือชาวบานนั้นก็มี

ความมุงหมายวาจะใหทํางานอะไรบางอยางที่จะเปนเครื่องดํารงชีวิตหรือการรายได เพราะไมใชวาทุก

คนจะมีโอกาสไดเลาเรียนขึ้นไปในทางสายสามัญ หรือแมแตสายอาชีวศึกษาไดข้ึนไปถึงขั้นสูง...” 

 พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะครูผูปฏิบัติงานโครงการมพระราชดําริ ในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2542 

“…การปฏิบัติงานอยางที่เราทํากันอยู คือเพื่อใหเยาวชนของชาติมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความรู

ความสามารถที่จะรูทั้งทางดานวิชาการ ทั้งการงานอาชีพเพื่อใหเปนคนที่สมบูรณเปนทรัพยากรหรือ

กําลังสําคัญของชาตินั้น...” 

ปาฐกถาในหัวขอแนวโนมการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูในทศวรรษหนา  ณ 

โรงแรม บีพี สมิหลา  จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542ในตอนหนึ่งวา  

 
           เราตองรูอะไรคําตอบคงมีหลายอยาง...ประการแรก เรียนรูใหอานออกเขียนได...ประการที่สอง

เรียนรูใหมีอาชีพคือสามารถเลี้ยงตัวเองได...ประการที่สามรูจักดํารงตนใหสมฐานะความเปนมนุษย...

ประการที่ส่ีการมีคุณธรรมกํากับความรูเพื่อใหอยูรวมกันในสังคมนี้ได...ประการที่หาสามารถปรับตัวใหเขา

กับผูอื่นได ประการที่หก ตองมีความรูที่จะประหยัดและใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ…จะขอ

อนุญาตยืนยันหลักการเกาแกที่ปูยา ตา ยาย เชื่อกันมา ขาพเจาเองทุกครั้งที่ใครมาขอใหพูดเรื่องการศึกษา

ก็จะย้ําหลักเกาๆ ที่คนซึ่งมีอายุมากหนอยจะเคยไดยิน สวนคนสมัยใหมอาจจะไมเคยไดยินแลว คือ สุ จิ ปุ 

ลิ...ตองสงเสริมนักเรียนเรื่องการคนควาหาความรู...ที่จริงเรื่องใหนักเรียนคนควาความรูชวยตนเองเปนเรื่อง

ของปรัชญาความคิดเพื่อพัฒนานักเรียน...นอกจากการอานแลว บทบาทของครูจะตองสรางทักษะในการ

สังเกตแกเด็กดวย คือชี้ใหเด็กรูจักสังเกตดูลักษณะของผูคน ลักษณะธรรมชาติรอบตัว หรือสังเกตจากการ

ทดลองตางๆ จะออกไปดูอะไรก็ควรเก็บมาศึกษา มาสังเกตวามีความเปลี่ยนแปลงอะไรและอยางไรใน

สภาพธรรมชาติ กลาวคือตองสรางใหมีความสามารถในการสังเกตสูง ตองรักการเรียนรู หรือหมั่นศึกษา

คนควาอยูเสมอ…และเมื่อเรียนแลวจะตองสามารถที่จะอธิบายความรูที่ตนไดรับมา แลวรวบรวมความคิด 
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เขียนใหครูอาจารยหรือผูอื่นทราบ บางคนความรูดีเรียนมามากแตอธิบายไมไดเลย...การฝกทักษะการเขียน

จึงเปนส่ิงที่นาจะยังสําคัญอยูสําหรับทศวรรษหนา... 

 

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน

จิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันศุกรที่ 27 เมษายน  2544  “… สวนที่สําคัญที่สุดคือตัวของนักเรียนเองที่

จะไดรับแคไหน รับไดไมไดนี่ที่จริงความฉลาดเปนสวนหนึ่ง แตสวนที่สําคัญที่สุดคือความเอาใจใส 

ความขยันหมั่นเพียร พยายามอยูเสมอ ไมทอดธุระ พยายามหาความรูวาเขาทํากันอยางไร ที่จะทําให

ตัวเองและชุมชนกาวหนาไดในอนาคต...” 

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ณ ศาลาดุสิดาลัย  

สวนจิตรลดกา กรุงเทพมหานคร วันศุกรที่ 25 เมษายน 2546 “…นักเรียนที่มีความพรอมก็สามารถเขา

เรียนชั้นมัธยมและตอข้ึนไปถึงอุดมศึกษาได ผูที่ไมมีความพรอมในดานนี้มีความจําเปนทางดานอื่น

ของชีวิต ก็ไดอบรมทางดานวิชาชีพ หรืออบรมดานอื่นๆ ที่จะเปนประโยชน...” 

 นอกจากพระราโชวาท พระราชดํารัส และปาฐกถาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ที่ไดอัญเชิญมาดังกลาวแลวยังมีโครงการตามพระราชดําริที่พระราชทานใหมีข้ึน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใหกับผูเรียนไดลงมือปฏิบัติควบคูไปกับการเรียน เมื่อไดวิเคราะหและ

สังเคราะหทําใหทราบถึงคุณลักษณะที่แฝงอยูในแตละโครงการนั้นๆ ยกตัวอยางเชน ในโครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวันไดฝกใหผูเรียนมีความมุงมั่นอดทน ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ การ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน โครงการสงเสริมสหกรณ ฝกใหผูเรียนมีคุณธรรมในดานความซื่อสัตย ความ

รับผิดชอบ ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ยังแฝงดวยทักษะในดานการประกอบอาชีพ โครงการอนุรักษทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม เปนการสรางใหผูเรียนไดเห็นความสําคัญการอยูรวมกันระหวางคนกับธรรมชาติ 

สรางจิตสํานึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  

 
   ดานการบริหารจัดการ   

ไดมีพระราชดํารัสที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในการดําเนินงานในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน ถึง 24 คร้ัง ไดแก   

พระราชดํารัสในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปในการอบรมครูโรงเรียนในโครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน ณ กองบังคับการ กองรอยที่ 5 ตชด. ตําบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในวันเสาร

ที่ 26 กันยายน  2524  
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…อยากใหเปนพืชผักหรืออุปกรณแลวใหนักเรียนมาทําเกษตรซึ่งเปนวิธีออมและยากขึ้นมาอีกทาง

หนึ่งอาหารที่จะใหรับประทานนั้นเปนอาหารที่ไดมาจากผลิตผลของนักเรียนผูรับประทานเองซึ่งอาจจะ

ใหผลชาแตก็เปนวิธีหนึ่งซึ่งจะไดรับอาหาร และคิดวาจะไดรับประโยชนเปนผลพลอยไดที่สําคัญคือ ความรู

ทางดานการเกษตร และดานโภชนาการซึ่งจะเปนวิธีติดตัวไปจนนักเรียนเหลานั้นเติบโตเปนผูใหญ และได

ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม วิชาการใหมๆ เหลานั้นอาจจะมาชวยในการครองชีพไดมากทีเดียว... 

 

พระราชดํารัสที่พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปในการอบรมครูโรงเรียนใน

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ คายลูกเสือบานนาออย อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในวัน

เสารที่ 21 พฤศจิกายน  2524  “…  ถาทานมีขอขัดของตางๆ แลวก็สามารถทําใหดีข้ึนไปอีกนิดหนึ่ง

เปนสวนหนึ่ง และทานเปนผูที่ใหอะไรตอโครงการนั้นนับวาดี ก็เปนผลงานเทาๆ กันกับผูที่ทําแลวไดรับ

ผลงานออกมาเปนสิ่งของ หมายความวาเปนผลผลิตพืชหรือเปนนักเรียนมีสุขภาพดีข้ึน ขออยาไปวัด

กันที่ผลของวัตถุนี้ออกมา แตใหวัดดวยตัวเองถึงความตั้งใจของแตละทาน… “ 

พระราชดํารัสที่พระราชทานคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตยที่ 27 ธันวาคม 2524  

 
...ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ก็ลวนแตมีความรูและประสบการณ ทั้งการสอนนักเรียนและ

การใชชีวิตอยูในเขตที่ทุรกันดาร ซึ่งนอกจากหนาที่ในการสอนนักเรียนแลงยังจะตองทําหนาที่ชวยเหลือ

ประชาชนในแถบนั้นทั้งหมดเห็นวาจะไดรับประโยชนในแงนี้…ถาถึงขั้นปฏิบัติอาจจะไมไดผลรอยเปอรเซ็นต

หรือตามที่ตั้งใจไว คืออาจจะมีความตั้งใจดี อยากจะใหงานที่ทําสําเร็จลุลวงไปไดโดยดี แตพอทําเขาจริงแลว

อาจจะไมไดมากเทาผูอื่นเพราะวาสถานที่มันขาดทุกส่ิงทุกอยาง ก็อยางเพิ่งทอถอยหมดกําลังใจ ใหถือวาเรา

รูคนเดียววาเราไดทําอะไรลงไปนั้นแลวที่จะเปนประโยชน และก็รับเอาประโยชนที่ทําแลวการประเมินผล ใน

ขั้นนี้ก็ไมไดเปรียบเทียบวา ผักใครงอกงามมากกวา จะแคไหน ก็มีวิธีคิดหลายๆ อยาง ทั้งทางดานการชวยให

ชาวบานดีขึ้นจากศูนยเปนหนึ่งเราก็ทราบวาเปนส่ิงที่นาภาคภูมิใจแลว ...  

 

พระราชดํารัสในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปในการประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวันโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน. ณ หองประชุมกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 

จังหวัดเชียงใหม ในวันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ  2525  “…ดังนั้นการที่ตองปฏิบัติงานในพื้นที่ที่

ยากลําบากอาจจะทําใหมองดูเสมือนวาผลงานของผูปฏิบัติงานดูจะดอยลงไปบาง แตอันที่จริงแลว

เทาที่อานจากรายงานจะเห็นวาสิ่งที่ทํา อยางนอยในดานของการใหความรูความคิดแกราษฎรที่จะ

ประกอบอาชีพทํากินไดดีข้ึนนั้นไดผลข้ึนมากกวาเดิม...” 
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พระราชดํารัสที่พระราชทานการประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ ศาลาดุสิดาลัย 

สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม  2525 “…ทางตํารวจตระเวนชายแดนซึ่งมี

หนาที่ประจําอยูในทองถิ่นนั้นๆ อยูแลว เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยปองกันบานเมือง ก็ไดชวยในดาน

การบริการประชาชนในดานการศึกษาและดานการประกอบอาชีพๆ ไปดวยในตัว...”  

พระราชดํารัสในโอกาสที่เสด็จพระราชดําเนินเสด็จไปในการประชุมโครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางัน ณ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต 5 อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ในวัน

อังคารที่ 23 มกราคม  2527 

 
…ซึ่งโรงเรียนก็เรียกอยูแลววาโรงเรียน คือเปนสถานที่สําหรับนักเรียนมาพบกับครูและครูก็ไดสอน

วิชาตางๆ ตามหลักสูตร ไมใชเปนที่สําหรับทําไรทํานาก็ยอมจะไมมีความพรอมทีเดียวในการที่จะทําให

ออกมาเปนพืชผลอะไรมากมายกายกอง แตวาจะมีที่บางพอจะถือวาโรงเรียนนี้เปนแหลงเหมือนจะเปนที่

สาธิตหรือแสดงนิทรรศการ หรือเปนหองสมุดหรืออะไรก็ตามที่ใหแนวความคิดอยางใหมแทนที่จะสอน

เฉพาะในหองเรียน...ชาวบานที่ตอไปมีหนาที่ที่จะสงเสริมอยูแลว  นอกจากนั้นเมื่อมีใครชวยในดานการ

ประกอบอาชีพการบริโภคใหรางกายแข็งแรงแลว ก็จะเปนปจจัยการที่จะทําใหผูเรียนรับการศึกษาไดดี

ยิ่งขึ้นเพราะมีกําลังรางกายกําลังใจ...จึงไดขอรองผูที่มีสวนเกี่ยวของทางดานการศึกษามาชวยเสริมใน

โครงการนี้ที่จะทําใหนักเรียนไดรับความรูเต็มที่ และก็จะไปเปนประโยชนตอโครงการศึกษาและตอชุมชน

หรือทองที่สืบไป...เมื่อชวยนักเรียนแลวโรงเรียนจะเปนจุดศูนยกลางนัดพบอยางหนึ่ง ซึ่งจะนําไปสูการ

พัฒนาทองถิ่นตอไปก็อยากใหครูโรงเรียนนั้นเปนประโยชนตอหมูบานและสวนรวมดวย... 

 

พระราชดํารัสที่พระราชทานการสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการ

สงเสริมคุณภาพการศึกษา ณ คายลูกเสือสกลนคร บานนาออย อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในวัน

เสารที่ 17 พฤศจิกายน 2527 วา        
…นอกจากนั้นก็ไดใหสอนเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยถือวาโรงเรียนนี้เปนศูนยกลางของชุมชนแหง

หนึ่ง ถาสามารถเราทําใหคนรุนใหมในสังคม คือนักเรียนและผูปกครองที่จะมาดูมาชวย มาเห็นมีความรู

ทางดานเทคนิคทางการเกษตรอยางใหมทีทางราชการตั้งใจจะสงเสริม...ผูปกครองคนในหมูบานเองเมื่อมี

ปญหาขัดของอะไรก็จะไดรูไดแนวาจะมีที่ที่จะมาหาได ไดแก โรงเรียน ซึ่งครูจะไดเปนสวนหนึ่งที่จะ

ชวยเหลือไดมาก… 
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พระราชดํารัสที่พระราชทานในโอกาสเปดการประชุมโภชนาการ 2528  ณ คณะ

แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามิบดี ในวันพุธที่  11 ธันวาคม พ.ศ. 2528  

 
 …เนื้อที่บางที่ก็ดี บางที่ก็แหงแลงเสียจนปลูกอะไรไมขึ้น แลวเขามีการเดือดเนื้อรอนใจกันอีกวาเรื่อง

นี้ ก็บอกเขาวา งานนี้ยังไมคอยไดจัดการประเมิน เพราะวาถาประเมินมันก็อาจจะไมเกิดความยุติธรรม 

เพราะสภาพตางกันจริงๆ…อีกอยางหนึ่งตองพยายามสงเสริมส่ิงของที่มีราคาถูกและมีในทองถิ่นไมใชใน

ตําราอาหารอยางเชน อาหารจานเดียวบอกวาตองใชอะไรใสก็ตองเอาแตอยางนั้น สมมุตติวาอาหาร

ที่มีประโยชนอยางผลไมวาเปนแอปเปลอยางนี้ก็ไมใชวาจะตองเอาแอปเปล ตองพยายามชวยหาเอาของที่

มีคุณคามีแรธาตุใกลเคียงกันมาทดแทนไดขอนี้มันสําคัญอยูที่วาตองสงเสริมดานการเกษตรในการผลิต

อาหารอยางที่มีประโยชนใหมีในทองถิ่นขึ้นมาใหได… 

 

พระราชดํารัสที่พระราชทานในโอกาสทรงเปดการประชุมผูวาราชการจังหวัดทั่ว

ราชอาณาจักร เร่ืองโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 

วันศุกรที่ 19 มิถุนายน  2530  

 
…ถึงตอนนี้ก็กลาวไดวาความสําคัญของงานที่เคยทํามาคือการติดตามแกปญหาของแตละแหง 

ไมใชวาตามไปดูผลงานที่กําหนดไวอยางเดียว พอไปดูก็ไปเจอของใหมขึ้นมาเรื่อยๆ ...เพราะเราก็นั่งอยูหาง

จากสถานที่เกิดเหตุตั้งไกล จะทําอะไรไปนั่งตําหนิติเตียนคนอื่นเขาอยูกันเปนปๆ ก็ไมยุติธรรม ก็ไดแต

แนะนําไปนิดหนอย สวนการประเมินก็เก็บจากตัวเลขใหแบบสอบถามใหครูนั่นแหละเขากรอก เขาเก็บ

ตัวเลขเอง ประเมินมา 150 กวาโรงเรียนนี่ก็พอทําได... 

 

ปาฐกถาในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ณ  หอประชุม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2530  

 
...เราพูดกันถึงเรื่องการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ซึ่งกรมฝกหัดครูรวมมือชวยเหลือมากดวยการที่

อาจารยของเขาไปแนะแนวเรื่องวิธีการใชส่ือการสอนเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาหรือใหนักศึกษาฝกสอนมา

สอน โดยทําเปนระบบวาวิทยาลัยครูแหงหนึ่งควบคุมดูแลโรงเรียนกี่แหง เปนโครงขายงานระบบนอกจากนี้

ยังไดรับการสนับสนุนเรื่องการศึกษาจากกรมสงเสริมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในทองถิ่นก็ มี  อาทิ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทาง มศว. ก็เขามาสนับสนุนดวยเรื่องส่ือการสอนบาง การฝกอบรมบาง แลวก็

หนวยงานอื่นๆ อีกแยะ เชน กรมวิเทศสหการ กระทรวงศึกษาธิการ ก็ชวยในการประสานงานตางๆ ตอนหลังก็

ลงไปปศุสัตว ปาไมตางๆ ก็นับวาเปนเรื่องที่นาพอใจทีเดียว...  
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 พระราชดํารัสในโอกาสที่ทรงปดการประชุมสัมมนาผูประสานงานโครงการสงเสริมคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ ตึกชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันศุกรที่ 

26 สิงหาคม 2530  

 
…ตั้งใจวา นักเรียนหลายคนอาจจะไมมีโอกาสศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา เพราะฉะนั้นเมื่อจบ

จากโรงเรียนของเราแลว ก็ออกไปเปนพลเมืองหรือประชาชนชาวบานที่อยูในเขตนั้น ดังนั้นในโรงเรียนก็เปน

การเตรียมเพื่อติดตอประสานงานกับงานของกรมสงเสริมการเกษตร คือการแนะนําเทคโนโลยีใหมๆ ตอ

เกษตรกรในลักษณะของกลุมเกษตรกร และเกษตรกรที่เสรีเปนแตละคน หรือวากลุมยุวเกษตรกร...คนมี

ความรูในชวงนี้ไมจําเปนตองจบมาจากวิทยาลัยเกษตร หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตวาเราจะให

ความรูในชวงนี้บางเรื่องที่ควรทํา บางเรื่องที่ไมควรทํา ประกอบกับอาจจะถึงขั้นหนึ่ง ที่ไปถึงเรื่องของการ

รวมตัวกันของเกษตรกร จะเปนลักษณะของกลุมเกษตรกรหรือการสหกรณ... 

 

พระราชดํารัสเนื่องในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2530  

   
…จากประสบการณที่ผานมาถาเปนโรงเรียนในระดับประถมปลายก็เริ่มสงเสริมไดแลว เทาที่เคย

นํามาทดลองดู เขาสามารถทําแปลงปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกตนไม ขยายพันธุพืช ทําปุยหมัก เก็บเมล็ดพันธุ

พืช ปราบศัตรูพืช หรือเสียบยอดตนไมขยายพันธุไดเปนอาชีพไดทีเดียว ถาเริ่มทําตั้งแตเด็กๆ มีความ

ชํานาญก็สบายเรียกวาหากินไดเลย  โรงเรียนที่สอนนั้นสังเกตดูแตกอนในหมูบานที่โรงเรียนตั้งอยู พวก

ชาวบานไมไดทําของพวกนี้ ไมไดปลูกผัก ไมไดปลูกผลไม แตพอโรงเรียนทํากิจกรรมพวกนี้ เมล็ดพันธุผักที่

เหลือจากโรงเรียนเขาก็แจกใหเด็กกลับไปบาน เดี๋ยวนี้ตามหมูบานเหลานั้นมีผักรับประทานเองเกือบทุก

ครอบครัว และทุกครอบครัวก็มีผลไมปลูกเอาไว... 

 

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสปดการสัมมนาครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ หอง

ประชุม กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กรุงเทพมหานคร วันศุกรที่ 29 เมษายน 2531 “...และก็

ไดขอความชวยเหลือจากทางดานกลุมอาชีวศึกษาเพิ่มเติมข้ึนอีกเพื่อที่จะใหนักเรียนที่อยูในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งตอไปจะเปนประชาชนในหมูบานที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู ไดมีความสามารถใน

การประกอบอาชีพ สามารถเลี้ยงตนและพึ่งตนเองไดดียิ่งขึ้น...” 
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พระราชดํารัสในพิธีเปดการประชุมนานาชาติทางดานอาหาร ประจําป 2531 ณ โรงแรม

เซ็นทรัล พลาซา ในวันจันทรที่ 24 ตุลาคม  2531  

 
…ความรูที่เด็กไดรับ เชน เทคโนโลยีทางดานการเกษตร การเลี้ยงสัตว การผลิต การโภชนาการ การ

ถนอมอาหาร ยังสามารถถายทอดตอใหพอแมผูปกครอง และชาวบานใกลเคียง นอกจากเด็กนักเรียนไดรับ

อาหารเพิ่มขึ้น ทําใหสุขภาพอนามัยดีขึ้นแลว เด็กยังไดรับความรูเหลานี้ติดตัวไปจนโตใชประกอบอาชีพได 

สําหรับเด็กที่มีความสนใจเปนพิเศษ ก็จะไดรับการพิจารณาสงเสริมใหเรียนสูงขึ้น ตามแตความถนัดของเด็ก

เพื่อใหเด็กมีอาชีพตอไป การพัฒนาเด็กดวยวิธีนี้ จึงเรียกไดวาเปนการพัฒนาแบบครบวงจร และใหเด็กรูจักชวย

ตัวเองดวย...ความสําเร็จของโครงการที่ขาพเจาทําอยูนี้ อยูที่การรวมมือกันปฏิบัติงานของทุกฝาตั้งแตครู ซึ่ง

ใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุก พอแม เจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดน หนวยราชการที่ไดรวมกันทําชวยกัน

แกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางโครงการ ทําใหโครงการดําเนินไปดวยดี... 

 

พระราชดํารัสในโอกาสปดการประชุมสัมมนาครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ 

โรงเรียนนายรอยตํารวจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันเสารที่ 29 เมษายน 2532  “…จาก

รายงานที่ไดรับอยูสม่ําเสมอ จะมองเห็นเปนตัวเลขวา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่มีอยู ซึ่ง

จํานวนก็ไมแนนอนนัก เพราะวามีการตั้งใหมและมีการโอนไปใหกระทรวงศึกษาธิการ...” 

พระราชดํารัสที่พระราชทานในโอกาสทรงเปดการสัมมนาครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันศุกรที่ 27 เมษายน 2533 ตอนหนึ่งวา  

 
 …ก็อยากจะใหอะไรกับเขาเปนสวนเพิ่มเติมขึ้นมาอาจจะเล็กนอยแตก็ดีที่สุดเทาที่ทําไดคือเรื่องของ

การฝกฝนใหกระทําอาชีพไดเปนเรื่องปจจุบันทันดวน ไมใชวาเปนเรื่องของเหตุการณเฉพาะหนาไมใชเปน

เรื่องของการคิดไปในอนาคตจึงทําใหนึกถึงวาอยากจะไดโครงการฝกอาชีพตางๆ ใหนักเรียนหรือศิษยเกา

ของโรงเรียนตชด. เลือกใหทําอะไรที่มีตลาด จะขายได ทําไดหรือวามีคนจางใหทําเพื่อที่จะเอาวิชานั้นมา

เล้ียงชีพตอไป... …อยางไรก็ตามงานในโรงเรียนตางๆ นั้นมีพื้นที่ มีภาวะที่ตางกัน ขอนี้เคยกลาวไวเมื่อ

เกือบ 10 ปที่แลว มาตอนนี้ดีขึ้น แตคิดวาคงมีขอนี้ เพราะเปนเรื่องที่แกไขไมไดตางภาค ตางถิ่น หรือตาง

ลักษณะ จะใหเหมือนกันไมได ที่ย้ําอยูเสมอวาการประเมินผลความสําเร็จนั้นไมเคยคิดถึงในเรื่องที่เอาไป

เปรียบเทียบกับคนอื่น แลวเอามาหดหูใจวาเราสูเขาไมได เพราะอยางโนนเพราะอยานี้ใหเอามาเปรียบกับ

ตัวเอง ทุกคนรูแกใจตัววาตัวทํางานแคไหน ทํางานมากแลวแตสภาพไมอํานวยหลายๆ อยาง ผลอาจจะไมดี

เทาเขาก็อยางหมดกําลังใจและนอยใจ... 
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 พระราชดํารัสที่พระราชทานในโอกาสประชุมสัมมนาครูโรงเรียนในสํานกังานการ

ประถมศึกษาอําเภอเมือง จงัหวัดนครนายก ณ หองยทุธการ โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา จงัหวัด

นครนายก เมือ่วันพุธที่ 23 พฤษภาคม  2533  

 
  … มีปญหาอยูแปลกๆ หลายอยาง จึงบอกวา ถาจะแขงก็อยางไปแขงกับโรงเรียนอื่น เพราะวา

ผูปฏิบัติงานพวกเราที่อยูสวนกลางทุกคนนั้นเขาใจ แลวจะไมเปรียบเทียบกับใครเลย เนื่องจากแตละคนมี

ปญหา มีขอดีและขอเสียในปจจัย ในเงื่อนไขของการทํางานซึ่งตางกัน ไมสามารถจะนํามาเปรียบเทียบกัน

ได แตในตัวของตัวเองนั้นขอใหเทียบเอง แตเทียบในใจวาตัวเองทํางานไดมากทํางานไดนอยแคไหน ขอใหมี

กําลังใจ และพวกเราที่อยูสวนกลางยังไงถามีอะไรชวยไดนิดๆ หนอย หรือวามีประสบการณจากที่อื่นนํามา

ถายทอดให หรือวารูอะไร มีอุปกรณส่ิงของอะไร ทั้งในดานเงินทองและของที่ใชเปนทุน ก็จะนํามาเสริมมา

ชวยงาน... 

 

พระราชดํารัสที่พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันศุกรที่ 24 เมษายน 2535  

 
 … เรื่องนี้ก็เหมือนกันที่แบงเปน 2 ทางคือ ทางแรกก็ตั้งใจจะใหเปนการฝกนักเรียนใหมีความรูมี

ความเคยชินกับระบบการทํางานรวมกันตามแบบสหกรณฝกตั้งแตเปนเด็กเล็กๆ ไดชิน ตอมาก็ถาเปน

ชาวบานเปนราษฎรเต็มที่แลวก็จะไดเขาใจหลักการและเขารวมเปนสมาชิกสหกรณใหญตอไป...การอบรม

ตางๆ นั้น บางอยางก็ตองอาศัยอุปกรณ เครื่องมือ ซึ่งจะไมสามารถที่จะมีทุนออกไดแตละบุคคล การที่เรา

มีโรงเรียนเปนหนวยงานในหมูบานเปนศูนยรวมอยูแลวนั้น ก็อาจจะเปนการชวยได ใหเรามาทําดวยกัน 

และเปนที่ที่จะไดอาศัยประกอบกิจการตอไป …โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนี้ถึงจะเปนสังกัดเดียวกัน 

แตวาพื้นที่แตละแหงนั้นมีความแตกตางกันมาก บางที่ก็มีความพรอม เวลาเอาโครงการตางๆ ไปใหก็

สามารถทําไดดี สวนบางแหงนั้นดูจะเปนไปไมไดเลยที่จะทําไดเหมือนคนอื่นเขา แลวคนที่ตองอยูใน

สถานที่แหงนั้นก็จะเกิดความนอยใจขึ้นมาวา ไมไดรับการประเมินที่ออกมาแลวเห็นวามีความกาวหนาเทา

เทียมคนอื่น ตอนนั้นก็แจงใหทราบวาลองคิดดูเทานั้นวา จะมีอะไรในพื้นที่นั้นที่ทําใหดีขึ้นได ไมไดนํามา

เปรียบเทียบกับคนอื่น ...อยางนั้นครูก็ไมมีผลงาน อยางที่ไดแจงไววาเรื่องพวกนั้นไมมีการเปรียบเทียบแต

อาจจะทําไดดีมากขึ้น บางครั้งเพาะปลูกไมได แตวาจุดหมายใหญเริ่มตนของโครงการนี้ เพื่อที่จะใหเห็น

นักเรยีนซึ่งเปนลูกศิษยของพวกคุณครูทั้งหลายมีสุขภาพดีขึ้น... 

 

พระราชดํารัสพระราชทานแกผูปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดําริ ในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2537 “ .. แตมีคนจํานวนมากที่ยังไม
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มีโอกาสหรือวาอยูในทองถิ่นทุรกันดาร ลําบากอยู ก็ตองพยายามใหผูที่เดือดรอนลําบากเหลานี้มีโอกาสที่

จะพัฒนาไปอยางดีข้ึน ส่ิงที่เปนสื่อสําคัญอยางหนึ่งคือความรู หรือการศึกษา…” 

พระราชดํารัสที่พระราชทานแกผูประสานงานโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน ณ ตึกชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ในวันที่ 27 มีนาคม 2539 ตอนหนึ่งวา   “…

ความกาวหนาของแตละโรงเรียนไมเทากัน เนื่องดวยปจจัยหลายๆ อยาง เชน ที่ต้ังของโรงเรียน ขนาด

และความอุดมสมบูรณของพื้นที่ ...ก็ตองใหกําลังใจวาแตละแหงตางกันหมด เราจะไมมีการเอาใครไป

เปรียบเทียบกับ...” 

พระราชดํารัสที่พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 21 เมษายน  

2540  

 
…โครงการตางๆ ที่เริ่มไวตอนนี้ก็ไมใชวาเฉพาะแตนักเรียนอยางเดียว ขณะนี้ก็พยายามใหมี

ประโยชนตอบุคคลในครอบครัวของนักเรียน คนในชุมชน เชน เรื่ององการฝกหรือพัฒนาอาชีพชุมชน ซึ่ง

นักเรียนที่ไดเรียนไดฝกแลว ก็นาจะไดรวมกลุมหรือคณะศิษยเกา ก็อาจจะเปนการประกอบอาชีพตอไป ...

มีทางหนึ่งที่จะตองทํางานอิสระ ประกอบอาชีพ ครั้นประกอบอาชีพอิสระแตเพียงลําพังตัวคนเดียว ก็

อาจจะไมมีทุนที่จะทําได ตองรวมกันเปนกลุม เพราะฉะนั้นในหมูบานในชุมชนก็อาจจะเขารวมในเรื่องนี้... 

ก็ไมไดมุงเฉพาะแตวานักเรียนในโรงเรยีนเทานั้น ศิษยเกาหรือชาวบานนาจะมีโอกาสในการไดใชส่ือเหลานี้ 

คือหนังสือที่พยายามจะจัดใหมีขึ้นดวย ก็หวังวาแตละก็เปนตัวแทนของชุมชนที่จะใหความรูใหโอกาส

ตางๆ แกชุมชนดวย เพราะวาชุมชนบางแหงที่ไดไปเห็นตามโรงเรียนมีขออุปสรรคในเรื่องของปญหาใน

ดานการเดินทาง ... 

 

 พระราชดํารัสที่พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 21 เมษายน 

2541  

 
…ยังมีงานที่จะตองทําและก็ตองชวยกันคิดวาตรงไหนบกพรองตรงไหนขาดแคลนอยางที่วาจากนี้

แลวก็จะไปประชุมตอในเรื่องของการศึกษา ทําอยางไรใหแตละคนบอกออกมาไดวาเห็นอะไรที่ยังขาดอยู 

หรือวาครูอยูใกลชิดกับชุมชนหรือนักเรียนเองก็นาจะบอกมาไดวาในชุมชนตองการที่จะใหทําอยางไร ส่ิงที่

ใหทําอาจจะทําไดบาง ทําไมไดบาง บางครั้งอยูอยางนี้เฉยๆ อาจจะนึกไมออกวาควรจะชวยอยางไร 

บางครั้งเปนเรื่องที่ชวยได แตคนที่ตองการใหชวยก็ไมรูจะอธิบายยังไงก็เลยไมรูกัน ... 
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พระราชดํารัสกับคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2542 วา  “ การชวยเหลือบุคคลผูอยู

ในถิ่นทุรกันดารจริงๆ… ก็ยังคงตองใหการศึกษาในลักษณะของการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษา

ตลอดชีวิต ชนิดที่วาสอนบางระดับอาจจะใหแคอานออกเขียนได สามารถติดตอกับบุคคลภายนอกได 

สามารถที่จะรักษาสุขภาพอนามัยหรือวาหากินหาเลี้ยงชีพได...” 

พระราชดํารัสกับคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ ในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2543 วา “ 

… งานนี้ก็นาจะชวยกันเสริม ใชเปนบุคคลเปาหมายได จริงๆแลวยังมีบุคคลที่ขาดแคลนนอกเหนือจาก

ความดูแลของตํารวจตระเวนชายแดน เปนหนาที่ของหนวยงานอื่นๆอีกมาก ก็พยายามชวยกันคิดใน

เร่ืองตางๆ ทั้งในดานงานการศึกษา งานเกษตร งานสุขภาพอนามัย...” 

 

2. ผลการแปลความหรือตีความหมายเทียบเคียงในประเด็นที่ไดจากการ
สังเคราะหพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริ 
 การแปลความหรือตีความหมายหมายเทียบเคียงในประเด็นที่ไดจากการสังเคราะห(Metaphor) 

พระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส ทั้ง 60 องค และโครงการตามพระราชดําริ 8 โครงการ โดยใชการ

สังเคราะหการแปลความเทียบกลับไปกลับมา (Reciprocal Translations) มีรายละเอียดดังนี้  

 
      แนวพระราชดําริทางดานการศึกษา 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีแนวพระราชดําริทางดานการศึกษาที่เผย

ปรากฏในปาฐกถาเรื่องการศึกษากับการพัฒนาประเทศในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี คร้ังที่ 9 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2538 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และในพระราชนิพนธ

เมื่อคร้ังในวัยเรียน สรุปไดวา การศึกษาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนรูที่ชวยใหคนเราทําอะไรได

นอกเหนือจากธรรมชาติหรือที่เปนสัญชาติญาณ สามารถคนควาดวยตนเอง ใชสมอง วิเคราะห 

แยกแยะถึงเหตุผลของส่ิงตางๆ ในโลกดวย ยิ่งบุคคลเรียนรูเขาใจสิ่งตางๆ มากขึ้นเทาไร บุคคลนั้นยิ่ง

เปนคนที่เชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดทั้งในทางโลกและทางธรรมเปนกําลังของบานเมือง  

 
เปาหมายของการศึกษา 

 สําหรับเปาหมายของการศึกษานั้น ปรากฏในพระราโชวาทและปาฐกถา 4 คร้ังดังนี้“…

เปาหมายของการศึกษานั้นกลาวโดยสรุปก็คือการวางรากฐานที่ดีที่ถูกถวนในตัวบุคคล ทั้งดานรางกาย 

จิตใจ วิทยาการและสติปญญากลาวแตสวนที่สําคัญที่สุดก็คือรากฐานดานความรับผิดชอบชั่วดี 
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ความรูจักคิดพิจารณาและตัดสินใจตามเหตุผลตามทางที่ถูกตองและสรางสรรค( 9 กรกฎาคม 2533)” 

“การศึกษาคือการพัฒนาคน พัฒนาชาติ ใหคนมีความรูที่สามารถสรางคนใหมีฐานะทางเศรษฐกิจและ

สังคมสูงขึ้น สรางชาติใหอยูอยางมีความสุขและรุงเรืองได เราพูดวาจะตองสรางคนใหมีความรู

โดยเฉพาะอยางยิ่งในทศวรรษหนานั้น เขาตองรูอะไรคําตอบมีหลายอยาง...ดังนี้ประการแรก เรียนรูให

อานออกเขียนได ประการที่สอง เรียนรูใหมีอาชีพ ประการที่สาม รูจักดํารงตนใหสมฐานะความเปน

มนุษย  ประการที่ส่ี การมีคุณธรรมกํากับความรู   ประการที่หา ตองสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน

ได ...ประการที่หก ตองมีความรูที่จะประหยัดและใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมทําลาย

ส่ิงแวดลอม” (23 กันยายน 2542) “ “เราตองการใหทุกคนมีความมั่นคง มีความเปนสุข อยูดีกินดี มี

โอกาสในชีวิตที่จะไดรับความรูแลวก็ฝกฝนความสามารถ สามารถที่จะสรางความกาวหนาใหแกตัวเอง

ไดใหเทาเทียมกันทุกคน28 เมษายน 2543” นอกจากนี้ยังมีพระราชนิพนธ ที่เผยใหเห็นถึงแนว

พระราชดําริเกี่ยวกับเปาหมายของการศึกษา ในเร่ืองโรงเรียนจิตรลดา จากหนังสือจิตรลดารวมใจ 

ความตอนหนึ่งวา “...แตก็หวังวาทุกคนจะมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ พัฒนาคน หรือทรัพยากรมนุษย 

พูดงายๆ คือ สรางคนใหมีความรู ไปประกอบอาชีพ พัฒนาชาติได” “ในขั้นตนก็มีจุดประสงคเพียง

เพื่อใหนักเรียนที่เปนลูกศิษยนั้นไดอานออกเขียนได และก็สามารถที่จะประกอบอาชีพได ในฝายของ

การบํารุงสุขภาพรางกายนั้น ก็ไดทํางานดานอาหารและโภชนาการมานั้น ก็มุงหวังเพื่อใหทุกคนสุข

สบาย ไมตองหิวโหย ในขั้นตนก็เพียงแตแคนี้ และก็ตอมาก็เพื่อใหมีสุขภาพที่ดี ทําถูกตอง กินอาหาร

ถูกตองตามหลักโภชนาการ เพื่อใหมีความรูในการที่จะรักษาสุขภาพของตัวไดดวยตนเอง ต้ังแตการ

ผลิตอาหาร การประกอบอาหาร การบริโภคที่ถูกตอง ในระยะแรกนั้นก็ทําเพื่อจุดประสงคเพียงแคนี้ 

และตอมานั้นไดขยาย โครงการและขยายเปาหมายมาตอไปเร่ือยๆ เชน เพื่อใหนักเรียนสามารถที่จะ

ประกอบอาชีพที่จะเรียนขั้นสูงตอไปตามความสามารถของแตละคน ซึ่งมีนักเรียนเปนจํานวนมากที่

สามารถเรียนตอได จนถึงขั้นที่สูงกวาระดับปริญญาตรี และก็ผูที่ไดประกอบการงานตางๆ นั้น ที่อยูใน

โรงเรียนนั้นเอง(26 เมษายน 2547)” “  งานที่ทํานั้นถาเรียกโดยสรุปตามภาษาสมัยใหมเขาเรียกวาการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย แตที่จริงก็คือใหคนทั้งหลายไดมีโอกาสเจริญเติบโต มีชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรง 

ทั้งรางกายและจิตใจ ไดรับการศึกษา ฝกอบรมสั่งสอน เพื่อใหมีความและพัฒนาความสามารถ ทั้งคุณ

งานความดีที่จะปฏิบัติงานเปนประโยชนตอตัวเอง ตอญาติพี่นอง ครอบครัวและตอสังคม ตลอดจนถึง

ประเทศชาติหรือทั้งโลก (28 เมษายน 2548) 

 จากการแปลความหรือตีความหมายเทียบเคียงจากประเด็นที่ไดสังเคราะหมาทําใหทราบถึง

แนวพระราชดําริในดานเปาหมายของการจัดการศึกษามีความสอดคลองกันมรทุกประเด็นคือ เปนการ

พัฒนาใหเยาวชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง สามารถศึกษาหาความรูไดและประกอบอาชพี

ได ตามศักยภาพของแตละบุคคล 
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   แนวการทรงงาน 

   ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นหางไกลและทุรกันดารนั้น สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแนวในการทรงงานดังตอไปนี้  “ในการประชุมคร้ังนี้ ก็เปนโอกาสที่

ผูใหญในสาขาตางๆ ไดมาพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คงจะไดเห็นปญหาและบางสวนที่แกไดก็คงจะ

แกไขไป อันไหนที่ยังเปนปญหาที่หนักอยู ก็คงหลีกเลี่ยงหรือวางไวกอนและพอจะพิจารณาหาทางอื่นที่

จะทําไดไดยินวาคงตองแบงพื้นที่ในการปฏิบัติการตามลักษณะ คือลักษณะที่โครงการไปไดดีแลว 

ลักษณะที่อยูในระยะปานกลางและสวนที่ทําไมไดเลย(12 กุมภาพันธ 2525)” “เวลาอยูในเมืองเราการ

ไปดูส่ิงที่ดีส่ิงที่สวยงามนั้นอยากก็อยากแตมันก็ทําไมได เพราะวาความรับผิดชอบในบานเมืองก็ตองมี

อยู ถาเชื่อซะหมดวาทุกสิ่งทุกอยางดีทุกอยางพรอมหมดแลว ก็ไมไดแกแลว เร่ืองไหนแกไมไดก็แลวไป ก็

มีหลายเรื่องถารูความไมดีก็จะแกได...สวนในดานการเกษตรนั้น ถือวาคนสวนมากมีอาชีพในการเกษตร 

การที่จะโยงเรื่องการเกษตรกับสุขภาพอนามัยนั้นทําไดงายเพราะเปนเรื่องเดียวกัน ถาเราสามารถ

สงเสริมใหเขาไดเพาะปลูก และมีผลิตผลเพื่อที่จะเลี้ยงชีพในขั้นตนนั้นเพื่อบริโภคเอง รับประทานเองได

ถูกตองนั้นก็จะทําใหเขาไดมีความเปนอยูที่ดีข้ึน(16 ธันวาคม  2527)” “การไมถูกปากก็หั่นรวมกันไปให

เปนชิ้นเล็กๆ มุงแตในเรื่องโภชนาการรสชาติ สีสันและความประหยัดหลีกเลี่ยงการทิ้งเสียของ ซึ้งอันนี้ก็

ไดไปคุยกับพวกเคหกิจการเกษตร เพราะวาบางครั้งเราอาจจะตองขึ้นไปเยี่ยมบานไปลองชิมอาหารเขา

ดู ขอดูสักนิดถาขาวบานเขาไมไลเปดลงมากอน เพราะอยูๆ ลุกขึ้นไปขอขาวเขากิน นั่นแหละไปขอขาว

เขาชิมวาอาหารอยางนี้รสถูกปากเขาหรือยังหรือไมถูกแลวเรามาปรุงของเราไดเหมือนเขาแตใส

สารอาหารที่ถูกตอง(19 มิถุนายน 2530)” “การทํางานมีหลายขั้นตอน แมจะมีโครงการไมถึง 200  โรง

แตมีระดับตางๆ กัน ตอนเริ่มทําโครงการนั้นแทบจะไมมีอะไรเลย คอยๆ สรางมา ไมใชวามีโรงเรียนใน

โครงการเยอะพรวดเดียวตอนนี้ประสบความสําเร็จพอสมควร(7 ตุลาคม 2530) “ “เราทํางานกันอยาง

คอยเปนคอยไป คอยๆ เพิ่มทีละนอยตามกําลัง (29 เมษายน 2532)” “เนื่องจากวาเราตองทราบกอนวา

เขามีปญหาหรือความตองการอยางไร จึงจะสามารถชวยเหลือไดตรงจุดตรงเปาก็ไดจากการซักถามหรือ

พูดคุยระยะสั้น(21 เมษายน 2537)” “ปญหาที่มองไปแลวเห็นไดชัด คือเด็กๆ ทั้งที่เปนเด็กลูกชาวบาน

ที่มารับเสด็จและเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ไดไปเห็น มีสุขภาพอนามัยที่ไมสมบูรณ อันเนื่องจากเรื่องที่

นาจะแกงายๆ คือเร่ืองอาหารการกิน ตอนเริ่มทํางานทุนรอนก็ไมคอยจะมี ตองอาศัยในเรื่องวาจะ

วางแผนยังไงใหเด็กนักเรียนไดมีโอกาสในเรื่องของการกิน ถาจะทําใหเด็กนักเรียนทุกๆ คน ก็เปนเรื่อง

ระดับประเทศ ระดับของทางราชการหรือรัฐบาลที่ทําเราตัวคนเดียวหรือวาแมจะมีเพื่อนฝูงทั้งที่อยูใน

วงการราชการและที่เปนบุคคลเอกชนทั่วไป รวมเปนกลุม กลุมเราคงจะทําอะไรไมไดก็เอาเสียวาทํา

เฉพาะในความสามารถเทาที่จะทําได(21 เมษายน 2540)” “ในขณะนั้นก็พยายามคิดวิธีวิธีการและก็นึก
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อยูวาถาไปชวยเหลือหรือจัดการอยางไรก็ตาม ถาจัดใหทุกๆ ที่ คนที่ขาดแคลนนั้น ก็ไมนาจะเปนไปได 

ส่ิงที่ เปนไปไดคือการหาแนวทางหาวิธีการปฏิบัติ ซึ่งก็ตองมีผูชวยเหลือหรือผูที่ เปนหลักในการ

ดําเนินการ(28 เมษายน 2543)” “เพราะวาการทํางานของเรานั้นไมไดเปนการทํางานตามหลัก คือ

ทฤษฎีหรือวิธีการอะไรไว แลวก็ไปหางานมาหรือวาไปใหใครทําตามนั้น แตวาเปนการที่วาใครเจอมี

ประสบการณตางๆ แลวก็คิดวานาจะทําหรือปรับปรุงใหดีข้ึนมา ก็ใชความรู ความสามารถ หรือวา

ทรัพยากรตางๆ มาแกไขปญหาเปนเรื่องๆ ไป ตามที่เกิดขึ้นจริง จึงตองอาศัยที่วาไปดูใหมากหนอยก็เลย

มากกวาปกอนๆ (26 เมษายน 2549)” 

   จากประเด็นอุปมาหรือประเด็นเทียบเคียงที่ไดสังเคราะหมา พบวามีความสอดคลองกันในทุก

ประเด็น คือ ทรงมีวิธีการทรงงานที่เรียบงายคอยเปนคอยไปเร่ิมตนตามกําลังความสามารถที่จะทําได มี

หลักคิดและหลักปฏิบัติที่เปนระบบ โดยไมยึดติดในทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอยางตายตัว แตใชการ

ดําเนินการแกตามปญหาที่เกิด มีแสวงหาขอมูลความตองการของผูรับบริการในหลากหลายวิธีการเพื่อ

นํามาเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานใหตรงตามเปาหมาย 

 
 ดานหลักสูตร 

จากพระราโชวาท  ปาฐกถา  พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริ ที่นํามา

เปรียบเทียบประเด็นที่ไดจากการสังเคราะห ไดมีพระราชดําริในเร่ืองหลักสูตรที่ใชในการจัดการศึกษา

ทั้ง 5 คร้ัง พระองคมีพระราชดําริที่เหมือนกันคือ “ หลักสูตรที่วางไวก็ไมตายตัวสามารถที่จะปรับได

ตามสภาพของทองถิ่นและสภาพของนักเรียนผูปกครอง(3 พฤษภาคม 2527)”  “สวนหลักสูตรนั้นทาง

วิทยาลัยครูจันทบุรี ก็ชวยรางขึ้นมาโดยดูที่ความตองการชุมชนเปนพิเศษ(18 ธันวาคม  2527)” “หลักสูตรก็

ใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาเปนหลัก แตวาไมตายตัวนัก ถาเราจะเพิ่มเติมอะไรก็ยอมทํางายกวาที่

จะไมทําในโรงเรียนที่มีหลักสูตรตายตัว(19 มิถุนายน 2530)”  “โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการก็มี

หลักสูตรแนนอน  แตตชด.นี่ยืดหยุนได (7 ตุลาคม  2530)”   “เพราะฉะนั้นหลักสูตรก็ดี การดําเนินงานก็ดี 

ก็คลองตัว คือสามารถเปลี่ยนแปลงขยับขยายไดยังไมมีแนวทางที่แนนอน( 25 เมษายน  2538 )” 

เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวามีความสอดคลองกัน ทั้ง 5 คร้ัง สามารถแปลความหรือ

ตีความหมายเทียบเคียงไดวา หลักสูตรที่ใชในการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดํารินั้นตองมีความ

ยืดหยุนมีความคลองตัว สามารถปรับเปลี่ยนไดตามภูมิ - สังคมของผูเรียนและชุมชน  ดังรายละเอียด

ในตาราง 

 

ตาราง  6 แสดงผลการแปลความหรือตีความหมายประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหในดาน  หลักสูตร 
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ประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา การแปลความ/

ตีความหมาย 

“ หลักสูตรที่วางไวก็ไมตายตัวสามารถที่จะปรับไดตามสภาพของทองถิ่นและสภาพของ

นักเรียนผูปกครอง(3 พฤษภาคม 2527)”  “สวนหลักสูตรนั้นทางวิทยาลัยครูจันทบุรี ก็ชวย

รางขึ้นมาโดยดูที่ความตองการชุมชนเปนพิเศษ(18 ธันวาคม  2527)” “หลักสูตรก็ใช

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาเปนหลัก แตวาไมตายตัวนัก ถาเราจะเพิ่มเติมอะไรก็ยอมทํา

งายกวาที่จะไมทําในโรงเรียนที่มีหลักสูตรตายตัว(19 มิถุนายน 2530)” “โรงเรียนของ

กระทรวงศึกษาธิการก็มีหลักสูตรแนนอน  แตตชด.นี่ยืดหยุนได (7 ตุลาคม 2530)”  

“เพราะฉะนั้นหลักสูตรก็ดี การดําเนินงานก็ดี ก็คลองตัว คือสามารถเปล่ียนแปลงขยับ

ขยายไดยังไมมีแนวทางที่แนนอน( 25 เมษายน 2538 )”  

หลักสูตรมีความ

ยืดหยุน สามารถ

ปรับไดตาม ภูมิ -

สังคมของทองถิ่น 

 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

การสังเคราะหพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองคไดมีพระราชดําริในประเด็นการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ถึง 21 คร้ัง ไดแก “อยากใหเปนพืชผักหรืออุปกรณแลวใหนักเรียนมาทําการเกษตร ซึ่งเปนวิธีที่

ออมและยากขึ้นมาอีกทางหนึ่ง ...คิดวาจะไดรับประโยชนเปนผลพลอยไดที่สําคัญคือ ความรูทางดาน

การเกษตร และดานโภชนาการซึ่งจะเปนวิชาติดตัวไปจนนักเรียนเหลานั้นเติบโตขึ้นเปนผูใหญและได

ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร วิชาการใหมๆ เหลานั้น อาจจะนํามาชวยในการครองชีพไดมากที่

เดียว(26 กันยายน 2524)” “ สวนเจาหนาที่การเกษตรนั้น สวนใหญก็สงเสริมในระดับเกษตรกร คือ ให

ความรูทาวิชาการเทคนิคใหมๆ ที่จะไดทําใหผลผลิตขึ้นมาในระดับผูใหญ ตอนนี้มาถึงระดับโรงเรียน

หรือเด็กเล็กๆ นั้น การเรียนการสอนใหมีความรูต้ังแตยังเล็ก ใหรูถึงวิธีการใหมที่จะทําใหเพราะปลูกได

ดีข้ึน (27 ธันวาคม 2524)” “ถาไดโอกาสที่จะฝกหัดใหมีความรูแกเด็กในโรงเรียนก็จะเปนการเผยแพร

ความรูไปถึงประชาชนในทองถิ่นใหไดประกอบอาชีพใหมีรายไดดีข้ึน (29 มีนาคม 2525)” “การให

การศึกษาแกเยาวชนจึงตองใหใหครบถวนลวนพอเหมาะกัน ทั้งดานวิชาการ ดานการปฏิบัติ ดาน

ความประพฤติ ตลอดจนดานความคิด จิตใจและคุณธรรม(20 พฤษภาคม 2526)”  “  เมื่อชวยนักเรียน

แลวโรงเรียนจะเปนศูนยกลางนัดพบอยางยิ่ง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นตอไปก็อยากจะใหครู

โรงเรียนนั้นเปนประโยชน ตอหมูบานและสวนรวมดวย(23 มกราคม 2527)” “  แนวทางที่จะชวยเหลือ

ทางออมไปในดานการเกษตร แทนที่จะเอาอาหารไปใหเฉยๆ ไดอบรมใหนักเรียนมีความรูในดาน

เกษตร ซึ่งเปนอาชีพหลักของไทยอยางหนึ่ง เมื่อเปนอยางนั้นและทํามาไดดีเห็นวาการศึกษานั้น 

สามารถที่จะทํางานใหตอเนื่องกันได โดยการหาวิธีอยางไรใหนักเรียนไดรับความรูที่ถูกตอง(3 

พฤษภาคม 2527)” “  สวนนักเรียนในโรงเรียนนั้น ก็ไดบอกกับครูเอาไววา ส่ิงใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นใน
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ทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งใกลโรงเรียนนั้น เปนหนาที่ของนักเรียนที่จะดู ขอใหครูคอยแนะนําใหเด็ก

คอยสังเกตการณแมแตการกอสราง สมมุติวาทําบอน้ําเล็กๆ ก็ใหเด็กสังเกตการณและจดจําทํารายงาน

หรืออะไรก็ตามไปถามคนที่เขามาทํา เจาหนาที่ที่มาทํานั้นเขาทําอะไรบาง เพื่ออะไร ข้ันตอนเปน

อยางไร อันนี้เพื่อจะฝกหัดนักเรียนใหมีความเคยชินในการรับรูส่ิงที่เกิดขึ้นในเขตของตัว...อันนี้ก็ใหเขา

เปนผูฝกหัดความชางสังเกตไปดวย (17 พฤษภาคม 2527)”  “สวนการเกษตรนั้นถือวาคนสวนมากมี

อาชีพในการเกษตร การที่จะโยงเรื่องการเกษตรกับสุขภาพอนามัยนั้นทําไดงายเพราะเปนเรื่องเดียวกัน 

ถาเราสามารถสงเสริมใหเขาไดเพาะปลูก และมีผลิตผลเพื่อที่จะเลี้ยงชีพในขั้นตนนั้นเพื่อบริโภคเอง 

รับประทานเองไดถูกตองนั้นก็จะทําใหเขาไดรับความเปนอยูดีข้ึน(18 ธันวาคม 2527)”  “ทีนี้พูดถึงอีก

หลักหนึ่งคือ  เร่ืองงานเกษตร  เราจะพูดวาเรายกโรงเรียนเปนศูนยกลาง  งานเกษตรที่มาประสานมี

บทบาทตรงที่วาสอดคลองกับวิชาชีพของราษฎรจํานวนมากของเมืองไทย...งานเกษตรนี้เห็นชัด ๆ เลย

วา  ชวยใหเด็กไดออกกําลังกาย  ขุดดิน  พรวนดิน  ไดเคลื่อนไหว  แลวก็อยูกับธรรมชาติ  ไดดูการ

เจริญเติบโตของพืช   สวนมากเด็กก็จะตื่นเตนมาก  ถาปลูกอะไรในกระถางแลวดูในกระถางแลวดูการ

เจริญเติบโต  ไดรูจักกับส่ิงที่สรางสรรคอยูกับธรรมชาติงานเกษตรนี้โยงกับวิชาการตาง ๆ  ไดดี  เชน  

สปช.  (กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต)  ก็ไดรูจักสิ่งแวดลอมหรือธรรมชาติวิทยา  ในแงวิทยาศาสตร

ก็ไดการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร  แลวซึมทราบไปโดยธรรมชาติเปนตัวอยางได  แลวยังอาจจะ

เกี่ยวกับศิลปะก็ไดโดยการที่วา  ใหเด็กวาดรูปตนไมเหลานั้น  หรือเกี่ยวกับการรองเพลง  แตงเพลงให

สอดคลอง  หรือเกี่ยวกับภาษาไทย  เกี่ยวกับอะไรก็โยงไดทั้งนั้น(7 ตุลาคม 2530)” “  นอกจากนี้ในชวง

ที่จัดใหมีการรับประทานอาหารตอนกลางวันก็เปนโอกาสอันหนึ่งที่นักเรียนควรไดรับการสอดแทรก

ความรูดานอาหารและโภชนาการดวย ในโรงเรียนที่มีบริเวณพอที่จะนํามาใชการเพาะปลูกหรือเลี้ยง

สัตวได ขอใหคํานึงถึงการใชหลักการทางวิทยาศาสตรการอาหารมาชวยในการถนอมอาหาร (24 

ตุลาคม 2531)” “ ถาเราทําการปลูกผักไมผลหรือการเกษตร การเลี้ยงสัตวเล็กๆ นอยๆ แลวใชผลนั้น 

แลวใหการศึกษาทางโภชนาการ ใหเขาทราบวารับประทานอะไรเขาไปแลวจะเปนประโยชนตอรางกาย 

โดยเสริมในสวนตางๆ ...ก็จะไดทั้งความรูทางการเกษตร ความรูทางดานโภชนาการ ความรูในการ

ประกอบอาชีพ และก็ไดสุขภาพแข็งแรง(23 พฤษภาคม 2533)” “โครงการในดานของการฝกอาชีพ

อยางอื่นคืออาชีพการประดิษฐหรือหัตถกรรม...จุดมุงหมายของเรื่องนี้มีสองสวน...เปนการฝกใหรูจักใช

มือใชกลามเนื้อในการทํางานอยางละเอียดๆ เปนการฝกนิสัย ฝกสมาธิ ฝกความตั้งใจ และลักษณะที่

ชอบในเรื่องศิลปะหรือการทํางานตางๆ มากอน พอถึงนักเรียนชั้นโตขึ้นมาหรือศิษยเกานั้นก็มีความ

ต้ังใจวาบางคนหรืออาจจะเปนคนสวนมากทีเดียว ที่ไมมีโอกาสไมมีความสามารถทีจ่ะเรยีนตอในช้ันสงู

ไดก็จะสามารถใชวิชาที่ไดรับการสอนนี้ไปประกอบอาชีพ เปนสวนหนึ่งที่จะหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยง

ครอบครัวได...มาชวยกันคิดวามีวิธีไหนที่จะฝกงานในดานการสหกรณ เร่ืองนี้ก็เหมือนกันที่แบงเปน 2 
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ทาง คือทางแรกก็ต้ังใจจะใชเปนการฝกนักเรียนใหมีความรู มีความเคยชินกับระบบการทํางานรวมกัน

ตามแบบสหกรณฝกตั้งแตเปนเด็กเล็กๆ ไดชินไป...แตสําหรับนักเรียนชั้นโตที่จะจบไปนั้นจะใหความรูที่

ละเอียดหนอย แลวทางโรงเรียนก็จะตั้งเปนสหกรณ สหกรณอันนี้พยายามจะใหประโยชนเชื่อมโยงกับ

โครงการอื่นๆ ดวย...นักเรียนเหลานี้ก็ไดรับประสบการณหลายอยาง...ก็ไดรับความรูตางๆ มากมาย...

แตขอใหระวังใหดี อยาใหการที่พยายามขยันขันแข็งและขวนขวายอันนี้มาทําใหขาดความเอื้อเฟอตอ

กันในระหวางกัน หรือความที่จะนึกถึงญาติพี่นองในทองถิ่นเดิม ...แลวนักเรียนเมื่อกลับไปทางบานก็

จะทําใหไดประโยชนมากขึ้น(24 เมษายน 2535)” “ มุงหวังพยายามใหงานที่ทํานั้นไดประโยชนแกคน

หมูมากยิ่งขึ้น ยกตัวอยางเชน ไปที่โรงเรียนแหงหนึ่งนั้นก็จะถือวาโรงเรียนนั้นเปนจุดศูนยกลางหรือจุด

นัดพบซึ่งคนในทองที่ละแวกนั้นจะมาถึงไดโดยงาย...เมื่อสามารถผลิตไดแลวที่เพิ่มเร่ืองของการ

สหกรณเขาไปนั้น สําหรับนักเรียนก็เปนการฝกหัดใหใชระบบการทํางานดวยการทํารวมกัน เพื่อที่จะได

ไมเสียเปรียบผูอ่ืน ไดฝกความละเอียด ความถี่ถวน ในเรื่องของการเขียนบันทึกการทําบัญชี (27 

เมษายน 2536) ””เมื่อประกอบอาหารแลวนักเรียนนอกจากไดอาหารในราคาที่ไมแพงเกินไปและ

สามารถหาไดเพราะอยูกับที่นั้น แลวยังไดความรูทางการเกษตรอีกดวย ...และทั้งยังเปนสวนที่ไดออก

กําลังกาย ไดบริหารรางกาย เปนสวนที่ทําใหสุขภาพดี แลวก็ทําใหจิตใจปลอดโปรงอีกดวย (25 

เมษายน 2538)” “พุทธิศึกษา นั้นหมายถึง ภาควิชาที่จะตองสอนนักเรียนใหรูจักอาน เขียน จริยศึกษา

คือการสอนใหมีคุณธรรม คุณธรรมนั้นไมใชการเนนหนักทองจําคุณธรรมทางศาสนาที่สําคัญคือการ

ปลูกฝงคุณธรรมในชีวิตประจําวัน    พลศึกษา รวมถึงสุขศึกษา สุขาภิบาล ความสะอาด การกินที่ถูกตอง

ตามสุขบัญญัติเปนการเสริมสรางรางกายใหแข็งแรงดวยการออกกําลังใหเหมาะสมกับสภาพ  

หัตถศึกษาคือความสามารถในการใชเครื่องมือประดิษฐงานหัตถกรรมได...การรูจักใชเครื่องมือ

ประดิษฐส่ิงของนั้นจะชวยสมองดานการสั่งงาน ความสัมพันธระหวางสมองมือจะดี ชวยใหผูเรียนมีใจ

รักศิลปะ มีความเยือกเย็น มีจินตนาการ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดีตองานและเห็นคุณคาการ

ทํางานโดยไมรังเกียจวาเปนงานหนักหรืองานเบา...ถามีหองสมุดใหบริการเพียงพอ มีการเชิญชวนให

คนมาใช นอกจากนั้นมีการฝกหัดวินัยการใชหองสมุด...การศึกษาทางไกล เปนการกระจายโอกาสและ

ความเสมอภาคทางการศึกษาแกผูที่อยูไกลจากสถาบันการศึกษา...สารานุกรมนี้เปนการรวบรวม

ขอมูลวิชาการเขาดวยกันทําใหงายตอการสืบคน (7 พฤศจิกายน 2538)”  “วิธีการศึกษายุคใหม

ตองการใหนักเรียนชวยตัวเองมากที่สุดใชการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชส่ือทุกๆ...ก็ใหมีความรู

ทางทฤษฎีแลวก็ใหไดฝกปฏิบัติ(21เมษายน  2540)” “คืออาศัยธรรมชาติ ใชส่ิงรอบตัวหรือใชธรรมชาติ 

ใชส่ิงที่มีอยูแลว ประดิษฐข้ึนมาเองเปนอุปกรณการสอนในสวนนั้นบาง (21 เมษายน  2541)”  “การ

ชวยเหลือบุคคลผูอยูในถิ่นทุรกันดารจริงๆ คือทุรกันดารถึงขนาดที่วาไมเปนการงายที่จะตั้งแมแต

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งอาจจะตองมีจํานวนนักเรียนมากพอสมควร ก็ยังคงตองใหการศกึษา
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ในลักษณะของการศึกษาในลักษณะของการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตลอดชีวิต ชนิดวาสอนบาง

ระดับอาจจะใหแคอานออกเขียนได สามารถจะติดตอกับบุคคลภายนอกไดสามารถที่จะรักษาสุขภาพ

อนามัยหรือวาหากินหาเลี้ยงชีพได(29 เมษายน  2542)” “สุ คือ สุตมยปญญา หรือปญญาที่เกิดจากการ

ฟง ในที่นี้ การฟงคือการรับสารสาระทั้งปวง รวมทั้งการไดรู ไดเห็น และการอานหนังสือ จิ คือจินตมย

ปญญา  ปญญาที่เกิดจากจากการคิด คิดในที่นี้มิใชแคคิดสงเดช แตตองคนควาหรือมี สุ มากอน จึงมี จิ 

ได แลวใชปญญาความคิดไตรตรองวาอะไรควรเปนอะไร เปนการกรองอีกทีวาที่เราได สุ มานั้น เปน สุ ที่

ถูก หรือ สุ ที่ผิด เปนการหัดใชเหตุผลวิเคราะหเพื่อใหมีปญญาแหลมคมและเพิ่มพูนมากขึ้น การใช  จิ นี้

จะชวยใหเกิดจินตนาการและการสรางสรรคส่ิงใหมๆ รวมทั้งสิ่งที่งดงามมีศิลปะดวย ปุ คือปุจฉา แปลวา 

ถาม มาจาก สุ และ จิ ตองมีความปรารถนาหาคําตอบเพื่อเติมใหปญญางอกเงยยิ่งๆ ข้ึน ลิ คือ ลิขิต หรือ

จดบันทึก เมื่อไดขอมูลหรือคําตอบที่ผานการวิเคราะหบนฐานของเหตุผลแลวก็ตอง(23 กันยายน 2542)”  

จากการแปลความหมายเทียบเคียงกลับไปกลับมาของประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็น

อุปมาที่ไดจากการสังเคราะหในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวามีความหมายสอดคลองกันทั้งสิ้น 

คือพระองคมีพระราชดําริใหมีการเชื่อมโยงกันของแตละเนื้อหาแตละวิชาและแตละโครงการวาเมื่อจัด

ใหผูเรียนไดเรียนในเนื้อหาวิชาหนึ่งแลวก็จะไดเนื้อหาของวิชาอื่นๆ ตามมาดวย โดยที่พระองค

ยกตัวอยางวิชาเกษตร นอกจากจะไดความรูทางเกษตรแลวยังไดปฏิบัติในวิชาพลศึกษา เปนการออก

กําลังกายทําใหรางกายสมบูรณแข็งแรง วิชาความรูทางดานโภชนาการโดยการนําผลผลิตทางการ

เกษตรมาประกอบอาหาร หรือแมแตเร่ืองสหกรณก็นํามาสอนวิชาเกษตรไดเชนกันที่จะทําใหไดความรู

ทั้งดานวิชาการและการไดปฏิบัติจากประสบการณจริงๆ  สรางทัศนคติที่ดีในการทํางาน คือ ใหจัดการ

กิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนทั้งในดานพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา  อีกประเด็กหนึ่งที่

พระองคไดย้ําเนนคือการเรียนโดยใชส่ือหรือแหลงเรียนรูอยางประหยัดที่สามารถหาไดในทองถิ่นที่

สําคัญตองจัดกิจกรรมที่เปนการพัฒนาทักษะทางดานกระบวนการสรางปญญาไดแก สุ จิ ปุ ลิ ใหกับ

ผูเรียน  และใหมีการพัฒนาในดานการใชภาษาไทยอยางถูกตอง ซึ่งผลการตีแปลความหรือ

ตีความหมายเทียบเคียงแลว ดังรายละเอียดในตาราง 

 

 

 

 

 

ตาราง  7  แสดงผลการแปลความหรือตีความหมายประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหในดานการจัด

กิจกรรมการเรยีนรู 
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ประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา การแปลความ/

ตีความหมาย 

“จะไดรับประโยชนเปนผลพลอยไดที่ สําคัญคือ ความรูทางดานการเกษตร  และดาน

โภชนาการซึ่งจะเปนวิธีติดตัวไปจนนักเรียนเหลานั้นเติบโตเปนผูใหญ และไดประกอบอาชีพ

ทางดานเกษตรกรรม(26 กันยายน  2524)”  “การใหการศึกษาแกเยาวชนจึงตองใหให

ครบถวนลวนพอเหมาะกัน ทั้งดานวิชาการ ดานการปฏิบัติ ดานความประพฤติ ตลอดจนดาน

ความคิด จิตใจและคุณธรรม(20 พฤษภาคม 2526)” การที่จะโยงเรื่องการเกษตรกับสุขภาพ

อนามัยนั้นทําไดงายเพราะเปนเรื่องเดียวกัน(18 ธันวาคม 2527) “ก็ใหมีความรูทางทฤษฎี

แลวก็ใหไดฝกปฏิบัติ(21เมษายน 2540)”  “พุทธิศึกษา นั้นหมายถึง ภาควิชาที่จะตองสอน

นักเรียนใหรูจักอาน เขียน คนควา จริยศึกษาคือการสอนใหมีคุณธรรม คุณธรรมนั้นไมใชการ

เนนหนักทองจําคุณธรรมทางศาสนาที่สําคัญคือการปลูกฝงคุณธรรมในชีวิตประจําวันพล

ศึกษา รวมถึงสุขศึกษา สุขาภิบาล ความสะอาด การกินที่ถูกตองตามสุขบัญญัติเปนการ 

เสริมสรางรางกายใหแข็งแรงดวยการออกกําลังใหเหมาะสมกับสภาพ หัตถศึกษาคือ

ความสามารถในการใชเครื่องมือประดิษฐงาน หัตถกรรมได ถึงแมวาปจจุบันนี้จะมีของ 

สําเร็จรูป  แตการรูจักใช เครื่องมือประดิษฐ ส่ิงของนั้นจะชวยสมองดานการสั่งงาน 

ความสัมพันธระหวางสมองมือจะดี ชวยใหผู เรียนมีใจ รักศิลปะ มีความเยือกเย็น มี

จินตนาการ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดีตองานและเห็น คุณคาการทํางานโดยไม

รังเกียจวาเปนงานหนักหรืองานเบา(7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ) “  “งานเกษตรนี้เห็นชัดๆ เลย 

วาชวยใหเด็กไดออกกําลังกาย ขุดดิน พรวนดิน ไดเคลื่อนไหว แลวก็อยูกับธรรมชาติ ไดดูการ 

เจริญเติบโตของพืช...งานเกษตรนี้โยงกับวิชาตางๆ ไดดี เชน สปช. ก็ไดรูจักส่ิงแวดลอมหรือ

ธรรมชาติวิทยา ในแงวิทยาศาสตรก็ไดการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร แลวยังอาจจะเกี่ยวกับ

ศิลปะก็ไดโดยการที่วา ใหเด็กวาดรูปตนไมเหลานั้น หรือเกี่ยวกับการรองเพลง แตงเพลงให

สอดคลอง หรือเกี่ยวกับภาษาไทย  เกี่ยวกับอะไรก็โยงไดทั้งนั้น(7 ตุลาคม พ.ศ. 2530)” “เปน

โอกาสอันหนึ่งที่นักเรียนควรไดรับการสอดแทรกความรูดานอาหารและโภชนาการดวย ในโรงเรียน

ที่มีบริเวณพอที่จะนํามาใชในการเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตวได ขอใหคํานึงถึงการใชหลักการทาง

วิทยาศาสตรการอาหารมาชวยในการถนอมอาหารหากมีอาหารที่ผลิตมากเกินความตองการใหมี

กินตอไปโดยไมเกิดความสูญเสีย(24 ตุลาคมพ.ศ. 2531) “   

 

การจัดกิจกรรม

การเรียนรูอยาง

บูรณาการ

สอดคลองกับ

สภาพจริง 

 

 

ตาราง   7  (ตอ) 
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ประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา การแปลความ/

ตีความหมาย 

ก็ใหเด็กสังเกตการณและจดจําทํารายงานหรืออะไรก็ตามไปถามคนที่เขาทํามา ก็เพื่อให

เขาเปนผูฝกหัดความชางสังเกตไปดวย(17 พฤษภาคม 2527)สุ คือ สุตมยปญญา หรือ

ปญญาที่เกิดจากการฟง ในที่นี้ การฟงคือการรับสารสาระทั้งปวง รวมทั้งการไดรู ไดเห็น 

และการอานหนังสือ จิ คือจินตมยปญญา  ปญญาที่เกิดจากจากการคิด คิดในที่นี้มิใช 

แคคิดสงเดช แตตองคนควาหรือมี สุ มากอน จึงมี จิ ได แลวใชปญญาความคิดไตรตรอง 

ปุ คือปุจฉา แปลวา ถาม มาจาก สุ และ จิ ตองมีความปรารถนาหาคําตอบเพื่อเติมให

ปญญางอกเงยยิ่งๆ ขึ้น ลิ คือ ลิขิต หรือจดบันทึก เมื่อไดขอมูลหรือคําตอบที่ผานการ

วิเคราะหบนฐานของเหตุผลแลวก็ตอง(23 กันยายน 2542)”พุทธิศึกษา หมายถึงภาค 

วิชาการที่จะตองสอนนักเรียนใหรูจักอาน เขียน คนควา จริยศึกษา หมายถึงการปลูกฝง

กลอมกลาใหผูเรียนยึดมั่นในศีลธรรมจรรยาที่ดี หัตถศึกษาชวยใหผูเรียนมีใจรักศิลปะ มี

ความเยือกเย็น มีจินตนาการ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดีตองานและเห็นคุณคา

การทํางานโดยไมรังเกียจวาเปนงานหนักหรืองานเบา พลศึกษา นี่การรับประทานอาหาร

ที่มีประโยชนอยางเดียวไมพอตองมีการบริหารรางกายดวย(7 พฤศจิกายน  2538 )   

“การใหการศึกษาแกเยาวชนจึงตองใหใหครบถวนลวนพอเหมาะกัน ทั้งดานวิชาการ ดาน

การปฏิบัติ ดานความประพฤติ ตลอดจนดานความคิด จิตใจและคุณธรรม(20 พฤษภาคม 

2526)” “เปนโครงการครบวงจร คือเริ่มตั้งแตไปสงเสริม สอนใหมีความรูทางดานเกษตร 

เชน เมล็ดพันธุการใชปุย การใชยาฆาแมลง การปลูกพืชผลตางๆ ตลอดจนการเลี้ยงสัตว 

โครงการจะชวยเหลือในการหาอุปกรณให แตครูและนักเรียนจะทําการเกษตรเอง(24 

ตุลาคม  2531)” “สําหรับนักเรียนก็เปนการฝกหัดใหใชระบบทํางานดวยการรวมกัน 

เพื่อที่จะไดไมเสียเปรียบผูอื่น ไดฝกความละเอียด ความถี่ถวนในเรื่องของการเขียนบันทึก 

การทําบัญชี สําหรับนักเรียนก็เปนการฝกหัดใหใชระบบทํางานดวยการรวมกัน เพื่อที่จะได

ไมเสียเปรียบผูอื่น ไดฝกความละเอียด ความถี่ถวนในเรื่องของการเขียน บันทึก การทํา

บัญชี แลวตอไปเมื่อนักเรียนเติบโตขึ้นก็จะคุนเคยกับระบบนี้(27 เมษายน  2536)” “ก็ใหมี

ความรูทางทฤษฎีแลวก็ใหไดฝกปฏิบัติ(21เมษายน  2540)”  

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการสงเสริมสหกรณ 

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

โครงการฝกอาชีพ  โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา 

พัฒนาทักษะผูเรียน 

 

 

ตาราง   7 (ตอ) 

 

ประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา การแปลความ/
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ตีความหมาย 

การศึกษาเพิ่มเติมในทุกวันนี้ ก็มิใชส่ิงที่ยากลําบากนัก เพราะแหลงวิชาความรูมีอยูทั่วไป ทั้ง

จากเอกสาร จากบุคคลที่มีความรูความชํานาญ ตลอดจน เครื่องมือส่ือสารอีกมากมาย(11 

ธันวาคม 2539)”  “ถามีหองสมุดใหบริการเพียงพอ มีการเชิญชวนใหคนมาใช นอกจากนั้นมี

การฝกหัดวินัยการใชหองสมุด และการมีตําราหรือหนังสือภาษาไทยที่ดีก็มีความสําคัญมาก 

เพราะผูที่มีการศึกษาระดับพื้นฐานจะใหอานภาษาอื่นนอกจากภาษาของตน ...ถาเรามีหนังสือ

ที่มีคุณคาทั้งเนื้อหาและรูปภาพใหเขาอานใหความรูและความบันเทิง เด็กๆจะเติบโตเปนผูใหญ

ที่สมบูรณรอบรู มีธรรมะ ประจําใจ มีความรักบานเมือง มีความตองการปรารถนาจะทําแต

ประโยชนที่สมควร ...การศึกษาทางไกล เปนการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการ 

ศึกษาแกผูที่อยูไกลจากสถาบันการศึกษา ... สารานุกรมนี้เปนการรวบรวมขอมูลวิชาการเขา

ดวยกันทําใหงายตอการสืบคน (7 พฤศจิกายน 2538)”  “วิธีการศึกษายุคใหมตองการให

นักเรียนชวยตัวเองมากที่สุดใชการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชส่ือทุกๆ อยาง(21 เมษายน  

2540)”  “คืออาศัยธรรมชาติ ใชส่ิงรอบตัวหรือใชธรรมชาติ ใชส่ิงที่มีอยูแลว ประดิษฐขึ้นมาเอง

เปนอุปกรณการสอนในสวนนั้นบาง (21 เมษายน  2541)”  

การใชส่ือและ

แหลงเรียนรู 

ถาไดโอกาสที่จะฝกหัดใหมีความรูแกเด็กในโรงเรียนก็จะเปนการเผยแพรความรูไปถึงประชาน

ชนในทองถิ่นใหไดประกอบอาชีพใหมีรายไดดีขึ้น(29 มีนาคม 2525) เมื่อชวยนักเรียนแลว

โรงเรียนจะเปนศูนยกลางนัดพบอยางยิ่ง ซึ่งนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นตอไปก็อยากจะใหครู

โรงเรียนนั้นเปนประโยชน ตอหมูบานและสวนรวมดวย(23 มกราคม 2527)อยาใหการที่

พยายามขยันขันแข็งและขวนขวายอันนี้มาทําใหขาดความเอื้อเฟอตอกันในระหวางกัน หรือ

ความที่จะนึกถึงญาติพี่นองในทองถิ่นเดิม แลวนักเรียนเมื่อกลับไปทางบานก็จะใหไดประโยชน

มากขึ้น(24 เมษายน 2535) การชวยเหลือบุคคลผูอยูในถิ่นทุรกันดารจริงๆ ...ก็ยังคงตองให

การศึกษาในลักษณะของการศึกษาในลักษณะของการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตลอด

ชีวิต ชนิดวาสอนบางระดับอาจจะใหแคอานออกเขียนได สามารถจะติดตอกับบุคคลภายนอก

ไดสามารถที่จะรักษาสุขภาพอนามัยหรือวาหากินหาเลี้ยงชีพได(29 เมษายน 2542)  

 

สงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

 
  
  
 
 
 
 ดานคุณลักษณะของครู 
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ในดานคุณลักษณะของครูนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี

พระราชดําริ ประเด็นสําคัญๆ ไวดังนี้ “ครูที่ทางตํารวจตระเวนชายแดนคัดเลือกมาสอน ก็เปนคนที่มี

สุขภาพดี มีความรูและมีจิตใจรักที่จะชวยเหลือนักเรียนที่ตนสอนอยู(26 กันยายน  2524)” “ควรมีความ

สํานึกในเกียรติของความเปนครู ยึดมั่นในอุดมคติอันสูงสงตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณครู 

ประกอบการงานดวยศรัทธา มุงดี มุงประโยชนตอศิษย อีกทั้งเปนตัวอยางที่ดีแกบุคคลทั่วไป(25 

ตุลาคม 2524)” “การเปนครูที่สมบูรณนั้น ทานตองเปนทั้งนักทฤษฎีและนักปฏิบัติ จะตองปรับปรุง

ตนเองดวยการใฝรู แสวงหาและคนควาทดลองอยูเปนนิตย  การกระทําตนใหเปนแบบอยางที่ดี ยึดมั่น

ในหลักศีลธรรม กอปรดวยเมตตาปราณี มีความเสียสละ มุงดี มุงเจริญตอศิษย(26 ตุลาคม 2524)” 

“จะตองมีความรับผิดชอบตอสวนรวมและประเทศชาติอันเปนบานเกิดเมืองนอนดวย จึงควรจะใชชีวิต

ใหมีคุณคาดวยการเสียสละ และสรางสรรคประโยชนใหแกสวนรวมและประเทศชาติ(27 ตุลาคม 

2524) “ “มีศรัทธาตองานและถือวางานที่ทานทําอยูเปนงานที่มีความสําคัญที่สุดของทาน จงมีความ

อดทนอุตสาหพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง(28 ตุลาคม 2524)” “นอกจากจะตองมีความรอบรู

วิทยาการ และมีปญญารูคิดดวยเหตุดวยผล ...จะตองสามารถประพฤติตัวใหเปนที่ศรัทธาเลือ่มใสแกผู

เปนศิษย ศรัทธา หมายถึงความเชื่อถือหรือเชื่อมั่น คือเชื่อมั่นในความรูความคิดของครู ซึ่งครูจะ

สรางสรรคข้ึนไดดวยการขวนขวายศึกษา ทั้งในวิชาการโดยตรง ทั้งในความรูทั่วไปใหเกิดเปนความ

รอบรูที่กวางขวาง ถูกตอง แมนยํา ทั้งสามารถนํามาสั่งสอนถายทอดใหแกศิษยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เลื่อมใส นั้นหมายถึงความนิยมชมชื่นและยกยองเทิดทูนในความดี ซึ่งครูสามารถสรางขึ้นไดดวยการ

ต้ังใจสํารวมประพฤติตัวใหเหมาะสมแกฐานะหนาที่ ใหเปนแบบอยาง ที่ดีงามทั้งในดานจรรยา

มารยาท ในดานความขยันหมั่นเพียร ความสุจริตเที่ยงธรรม และความรูจักเสียสละเพื่อประโยชน

สวนรวม...จะตองมีความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร  ความหนักแนนอดทน ไมยอทอตอความ

ยากลําบาก ความคับแคนทั้งทางกาย ทางใจ (17 พฤษภาคม 2526) “ประพฤติปฏิบัติตนเปน

แบบอยางมีความเมตตากรุณาเอาใจใสหวงใยความเปนอยูของศิษยเปนที่พึ่งในยามที่ศิษยตองเผชิญ

ปญหาหรือความเดือดรอนดวยการชวยเหลือใหคําแนะนําปรึกษาเมื่อศิษยทําผิดพลาดก็พรอมใหอภัย

และแนะนําสั่งสอนใหเกิดความรูสึกสํานึกผิดชอบชั่วดี เมื่อศิษยเจริญเติบโตศึกษาสําเร็จ มีความมั่นคง

ในชีวิต ก็พลอยชื่นชมและมีความสุขไปดวย จิตใจของครูที่เปยมไปดวยความเมตตากรุณา(18 

พฤษภาคม 2526)” “ครูมีน้ําใจสะอาดมีความเที่ยงตรงวางใจเปนกลางไมเอียงไปดวยอคติ เปนผู

เสียสละเพื่อประโยชนสุขสวนรวมเสมอ มีความอุสาหะ อดทน ประหยัดและออม ดําเนินชีวิตอยาง

เรียบงาย ไมมัวเมาในลาภยศและอบายมุขทั้งปวง เฉพาะอยางยิ่งครูเปนผู รักษาวินัยเครงครัด 

ระมัดระวังในความประพฤติตนใหอยูในระเบียบแบบแผนอันดีงามอยูตลอดเวลา...ไมควรเพงเล็งยึด

มั่นในวัตถุจนเกินไปนัก ความเจริญจําเปนตองควบคูกันไปทั้งทางวัตถุและจิตใจ ชีวิตและความสุขของ
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คนจึงจะสมบูรณ(19 พฤษภาคม 2526)”  “การใฝหาความรูใหแกตนเอง นอกจากจะชวยใหเกิดความ

รอบรูเฉลียวฉลาดแลว การใฝหาความรูยังเปนปจจัยสําคัญที่สุด ที่จะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ 

และมีผลอยางสูงในดานการสรางศรัทธาเลื่อมใสและความเคารพนับถือ...การใหการศึกษาแกเยาวชน

จึงตองใหครบถวนลวนพอเหมาะกัน ทั้งดานวิชาการ ดานการปฏิบัติ ดานความประพฤติ ตลอดจน

ดานความคิด จิตใจและคุณธรรม...ความเจริญมั่นคงของชาติข้ึนอยูกับการศึกษาของประชาน ผลการ

อบรมส่ังสอนเยาวชนของทาน (20 พฤษภาคม 2526)” “ความรับผิดชอบ...ความมีสติ คือความระลึกรู 

...จึงตองควบคุมตัวเองอยางมากในฐานะที่เปนแบบอยาง เปนแมพิมพ ”(22 พฤษภาคม 2526) “การ

พัฒนาชุมชนและสังคม ในฐานะที่บัณฑิตครูเปนสวนหนึ่งของสังคม...ตองทําประโยชนใหแกสังคมดวย

การนําความรู ความเขาใจที่ถูกตองตามหลักวิชาการไปใหประชาชนในชุมชนทองถิ่นตางๆ เพื่อชวย

ปรับปรุงสงเสริมใหไดมีชีวิตความเปนอยูสุขสบายตามสมควรแกอัตภาพ...จงตั้งใจอุตสาหะ หนักแนน

อดทน กลาหาญที่จะเผชิญความยากลําบากทุกอยาง ใชสติความระลึกรูความคิดอาน ใชปญญาความ

ฉลาดรอบคอบ(23 พฤษภาคม 2526)”” บัณฑิตทุกคนตางก็ไดรับปริญญาไปแลว นับวามีความหมาย

สําหรับตัวทานเองและประเทศชาติมาก คือประเทศชาติจะไดบุคคลผูมีความรูความสามารถเพิ่มข้ึน 

เปนกําลังในการสรางสรรคความเจริญใหแกสวนรวม การสรางประโยชนจะเกิดขึ้นไดดวยการลงมือ

ปฏิบัติ(24 พฤษภาคม 2526)” “ทรัพยอันดับแรกคือความศรัทธา ความเชื่อหรือความเชื่อถือ หมายถึง

เชื่อถูกและเชื่อเปน อันดับสองคือความงดเวน ซึ่งมิไดหมายถึงเฉพาะแตศีลของพระภิกษุสามเณร

หรือศีลแปดศีลหา หากแตหมายถึงการสํารวมระวังตัวอยูในระเบียบวินัยที่ดี...หิริ แปลกันวาความ

ละอายตอบาป ไดแก ความรูสึกละอาย รังเกียจ สยะแสยงตอการกระทําชั่ว ทุจริต จึงไมมีวันที่จะ

ทําชั ่วไดลง...หิริกับโอตตัปปะถามีพรอมในผู ใดแลวเปนอันแนใจไดวาผู นั ้นจะไมทําผิดทําชั ่ว

เด็ดขาด(25 พฤษภาคม 2526)” “ พาหุสัจจะ หมายถึงการไดยินไดฟง ไดเรียนรู ไดผานพบมาก ซึ่งทํา

ใหเกิดความฉลาดรอบรู จาคะนั้นไดแก ความสละ มีความหมายสองนัย นัยหนึ่งคือสละหรือละวาง

ความชั่วความทุจริตในกายวาจาใจ อีกนัยหนึ่ง คือความเสียสละ ไดแกยินดีสละประโยชนสวนตน(27 

พฤษภาคม 2526) ” “ทางครูตํารวจตระเวนชายแดนก็เขมแข็งมีวินัย การมีมนุษยสัมพันธของครูแตละคน

เหมือนกัน ถาครูคนไหนมีมนุษยสัมพันธดีมากๆ ชาวบานมาชวยเอง...พอลงมือไดพักหนึ่งชาวบานก็มา

ชวย เมื่อผูปกครองเขาศรัทธาครู(19 มิถุนายน  2530)” “เร่ืองอนามัยทั่วๆ ไปในโรงเรียน ครูจะเปนคน

ทดสอบและศึกษาก็กลายเปนหนาที่ของครูไปอักอยางที่ทํากันสวนใหญก็มีเร่ืองชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง 

แลวนํามาเทียบในตารางของสาธารณสุขที่พิมพอยูในสมุดพก...(7 ตุลาคม  2530)”  24 ตุลาคม 2531 “…

นอกเหนือจากนี้ครูนับวาเปนกลจักรที่สําคัญเพราะบางโรงเรียนอาหารที่ทําใหครูรับประทานตางจาก

อาหารที่ทําใหเด็กรับประทาน หากครูไดทําตนเปนตัวอยางที่ดี  คือถาครูไมชอบกินผักแตเราตองการ

สอนใหนักเรียนกินผัก เพราะฉะนั้นครูก็ตองกินผักใหนักเรียนดูวามันอรอยเพียงใด(24 ตุลาคม 2530)“  
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นอกเหนือจากนี้ครูนับวาเปนกลจักรที่สําคัญ เพราะบางโรงเรียนอาหารที่ทําใหครูรับประทานตางจาก

อาหารที่ทําใหเด็กรับประทาน หากครูไดทําตนเปนตัวอยางที่ดี คือถาครูไมชอบกินผัก แตเราตองการ

สอนใหนักเรียนกินผัก เพราะฉะนั้นครูก็ตองกินผักใหนักเรียนดู(24 ตุลาคม 2531)”  “ครูตํารวจตระเวน

ชายแดนที่ประจําอยูนั้น ถือวาเปนผูที่มีความรูความสามารถอยางดีมาก และก็ไดมีการฝกฝนฝกอบรม

เพิ่มเติมจากเจาหนาที่อีกหลายๆ อยาง เชน ทางดานการเกษตร ทางดานโภชนาการ และสาธารณะสุข เปน

ตนทําใหมีประสบการณและมีความชาํนิชํานาญ ที่จะสงเสริมชวยเหลือมากขึ้น ตองถือวาเราทาํงานนัน้ ถงึ

จะมีความชํานาญ ความรูความสามารถแลว แตถาไดแนวคิดหรือวิชาการของผูอ่ืนเขามาเสริม ก็จะทําให

เราปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น(27 เมษายน 2533)” “ครูอาจารยทั้งหลายก็ไดปฏิบัติ

หนาที่สอนนักเรียนกันอยูเปนประจําแลว ซึ่งเปนงานที่ทําไดอยางดีและเปนผลดีอยู แตวาการที่ขอให

มาประชุม และมีการบรรยายทางวิชาการอยางนี้ ก็เพื่อที่จะใหมีการถายทอดความรูจากบุคคลหนึ่งใน

สาขาวิชาหนึ่งเขามาใหบุคคลสาอื่นฟงดวย เปนการรวมความคิดเห็น หรืออยางสมัยนี้เขาเรียกวาการ

ระดมความคิดเพื่อที่จะทําการรวมกัน แตละคนหรือแตละหนวยงานที่มาทํา ตางคนตางทําก็อาจจะ

ไดผลสวนหนึ่ง แตวาถานํามารวมกันหรือปฏิบัติรวมกันแลว ก็จะไดผลมากขึ้น(24 เมษายน 2535)” 

“เกษตรก็ไดมาชวยเหลือต้ังแตเร่ิมตน ใหความรูแกครูอาจารยในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน(21 

เมษายน  2540)”  “ครูตองมีทั้งความรูเนื้อหาที่แมนยํา ถูกตอง ทันสมัยและมีวิธีการสอนที่นาสนใจ 

ชวนใหติดตาม รวมทั้งตองมีคุณธรรมที่ครูพึงมีตอนักเรียน เชน ความเมตตากรุณา ความเอื้ออาทร 

ความเอาใจใสในการสอน ความอดทน(23 เมษายน  2542)” “การที่ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

ไดเขามาสัมมนาทุกๆ ป อยางเชนที่ปฏิบัตินี้ถือวามีประโยชนมากเพราะวาแตละปการปฏิบัติงานหรือวา

ความเปนไปไดในประเทศลวนแตเปลี่ยนแปลงไป ผูที่ทํางานอยูก็ตองมาเรียนรูส่ิงที่เกิดขึ้นใหมๆ แลวก็

ชวยกันระดมความคิดจากประสบการณของตน เพื่อใหเปนประโยชนตอสาวนรวมรวมกัน(29 เมษายน 

2542)” 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีแนวพระราชดําริที่ เกี่ยวกับ

คุณลักษณะของครู ที่ปรากฏในพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริ 

ซึ่งมีความสอดคลองกันโดยที่พระองคใหความสําคัญในเรื่องความรูและคุณธรรม คือครูจะตองเปนผูที่

มีความรูดีทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงปฏิบัติ เปนผูที่กาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เปนผูที่เปนตัว

แบบทาง รายละเอียดผลของการแปลความหรือตีความหมายเทียบเคียง ดังในตาราง 

 

 

ตาราง  8  แสดงผลการแปลความหรือตีความหมายประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหในดาน  

คุณลักษณะ ของครู 
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ประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา การแปลความ/

ตีความหมาย 

“ครูที่ทางตํารวจตระเวนชายแดนคัดเลือกมาสอน ก็เปนคนที่มีสุขภาพดี มีความรูและมี

จิตใจที่จะชวยเหลือนักเรียนที่ตนสอนอยู(26 กันยายน 2524)”“การเปนครูที่สมบูรณนั้น 

ทานตองเปนทั้งนักทฤษฎีและนักปฏิบัติ จะตองปรับปรุงตนเองดวยการใฝรู แสวงหาและ

คนควาทดลองอยูเปนนิตย  (26 ตุลาคม 2524)” “นอกจากจะตองมีความรอบรูวิทยาการ 

และมีปญญารูคิดดวยเหตุดวยผล ...จะตองสามารถประพฤติตัวใหเปนที่ศรัทธาเลื่อมใสแก

ผูเปนศิษย ศรัทธา หมายถึงความเชื่อถือหรือเชื่อม่ัน คือเชื่อม่ันในความรูความคิดของครู 

ซึ่งครูจะสรางสรรคขึ้นไดดวยการขวนขวายศึกษา ทั้งในวิชาการโดยตรง ทั้งในความรูทั่วไป

ใหเกิดเปนความรอบรูที่กวางขวาง ถูกตอง แมนยํา ทั้งสามารถนํามาสั่งสอนถายทอดใหแก

ศิษยไดอยางมีประสิทธิภาพ (17 พฤษภาคม 2526)  “การใฝหาความรูใหแกตนเอง

นอกจากจะชวยใหเกิดความรอบรูเฉลียวฉลาดแลวการใฝหาความรูยังเปนปจจัยสําคัญที่

จะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ (20 พฤษภาคม 2526)” “ ประเทศชาติจะไดบุคคลผูมี

ความรูความสามารถเพิ่มขึ้นเปนกําลังสรางสรรคความเจริญใหแกสวนรวม(24 พฤษภาคม 

2526)”“…นอกเหนือจากนี้ครูนับวาเปนกลจักรที่สําคัญเพราะบางโรงเรียนอาหารที่ทําใหครู

รับประทานตางจากอาหารที่ทําใหเด็กรับประทาน หากครูไดทําตนเปนตัวอยางที่ดี  คือถา

ครูไมชอบกินผักแตเราตองการสอนใหนักเรียนกินผัก เพราะฉะนั้นครูก็ตองกินผักให

นักเรียนดูวามันอรอยเพียงใด(24 ตุลาคม 2530)“ครูตํารวจตระเวนชายแดนที่ประจําอยูนั้น 

ถือวาเปนผูที่มีความรูความสามารถอยางดีมาก และก็ไดมีการฝกฝนฝกอบรมเพิ่มเติมจาก

เจาหนาที่อีกหลายๆ ดาน(27 เมษายน  2533)” “ ก็เพื่อที่จะใหมีการถายทอดความรูจาก

บุคคลหนึ่งในสาขาวิชาหนึ่งเขามาใหบุคคลอื่นฟงดวย เปนการรวมความคิดเห็น(24 

เมษายน 2535)” “เกษตรก็ไดมาชวยเหลือตั้งแตเริ่มตน ใหความรูแกครูอาจารยในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน(21 เมษายน 2540)”  “ครูตองมีทั้งความรูเนื้อหาที่แมนยํา ถูกตอง 

ทันสมัยและมีวิธีการสอนที่นาสนใจ ชวนใหติดตาม (23 เมษายน 2542)” 

มีความรู

ความสามารถ 

”ควรมีความสํานึกใน เกียรติของความเปนครู ยึดมั่นในอุดมคติอันสูงสงตามหลักวิชาการ

และจรรยาบรรณครู ประกอบการงานดวยศรัทธา มุงดี มุงประโยชนตอศิษย อีกทั้งเปน

ตัวอยางที่ดีแกบุคคลทั่วไป ยึดมั่นในหลักศีลธรรม กอปรดวยเมตตาปราณี (25 ตุลาคม 

2524)”” การกระทําตนใหเปนแบบอยางที่ดี ยึดมั่นในหลักศีลธรรม กอปรดวยเมตตาปราณี

มีความเสียสละ มุงดี มุงเจริญตอศิษย (26 ตุลาคม 2524)”  “ มีศรัทธาตองาน 

เปนตัวแบบทาง

คุณธรรม

จริยธรรม 

 

ตาราง 8 (ตอ) 
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ประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา การแปลความ/

ตีความหมาย 

จงอุตสาหพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง( 28 ตุลาคม 2524)” “ ความรับผิดชอบ มี

สติ (22 พฤษภาคม 2525)” “จึงตองประพฤติสุจริตทั้งในกาย วาจา ใจ ตองเที่ยงตรง ไม

ลําเอียง ตองมีความบริสุทธิ์ใจ และเมตตากรุณาตอทุกคน ชวยเหลือเผ่ือแผตามฐานะและ 

ความสามารถพรอมทั้งระมัดระวังมิใหเผลอกระทําชั่ว เปนตัวอยางหรือบทเรียนที่เลวราย 

ใหเขาพลอยทําชั่วทําผิดไปดวย  เหมือนกับที่โบราณทานวางนิติแบบอยางสําหรับครูไววา 

ใหแนะนําศิษยใหดี ใหศิษยไดเรียนดี ใหบอกศิลปวิทยาแกศิษยโดยสิ้นเชิงไมปดบัง(23 

กรกฎาคม 2525)”เล่ือมใส นั้นหมายถึงความนิยมชมชื่นและยกยองเทิดทูนในความดี ซึ่งครู

สามารถสรางขึ้นไดดวยการตั้งใจสํารวมประพฤติตัวใหเหมาะสมแกฐานะหนาที่ ใหเปน

แบบอยาง ที่ดีงามทั้งในดานจรรยามารยาท ในดานความขยันหมั่นเพียร ความสุจริตเที่ยง

ธรรม และความรูจักเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม...จะตองมีความซื่อสัตยสุจริต ความ

ขยันหมั่นเพียร  ความหนักแนนอดทน ไมยอทอตอความยากลําบาก ความคับแคนทั้งทาง

กาย ทางใจ (17พฤษภาคม 2526) “ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางมีความเมตตากรุณา

เอาใจใสหวงใยความเปนอยูของศิษยเปนที่พึ่งในยามที่ศิษยตองเผชิญปญหาหรือความ

เดือดรอนดวยการชวยเหลือใหคําแนะนําปรึกษาเมื่อศิษยทําผิดพลาดก็พรอมใหอภัยและ

แนะนําส่ังสอนใหเกิดความรูสึกสํานึกผิดชอบชั่วดี เมื่อศิษยเจริญเติบโตศึกษาสําเร็จ มี

ความมั่นคงในชีวิต ก็พลอยชื่นชมและมีความสุขไปดวย จิตใจของครูที่เปยมไปดวยความ

เมตตากรุณาดังนี้ จึงเปนที่รักและเคารพยกยองเปนบุพการี(18 พฤษภาคม 2526)” “มี

ความเที่ยงตรงวางใจเปนกลางไมเอียงไปดวยอคติ เปนผูเสียสละเพื่อประโยชนสุขสวนรวม

เสมอ มีความอุสาหะ อดทน ประหยัดและออม ดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย ไมมัวเมาในลาภ

ยศและอบายมุขทั้งปวง ครูเปนผูรักษาวินัยเครงครัด ระมัดระวังในความประพฤติตนใหอยู

ในระเบียบแบบแผนอันดีงามอยูตลอดเวลา(19 พฤษภาคม 2526)”  “ ความศรัทธา ความ

เชื่อหรือความเชื่อถือหมายถึงเชื่อถูกเชื่อผิด ความงดเวน หมายรวมถึงการสํารวมระวังตัว

อยูในระเบียบวินัยที่ดี หิริ โอตตัปปะ (25 พฤษภาคม 2526)”  “ พาหุสัจจะ หมายถึงการได

ยินไดฟง ไดเรียนรู ไดผานพบมาก  จาคะไดแกความสละ(27 พฤษภาคม 2526)”” ถาครูคน

ไหนมีมนุษยสัมพันธดีมากๆ ชาวบานมาชวยเอง(19 มิถุนายน 2530)”  ตองมีคุณธรรมที่ครู

พึงมีตอนักเรียน เชน ความเมตตากรุณา ความเอื้ออาทร ความเอาใจใสในการสอน ความ

อดทน(23 เมษายน 2542)” 

 

 
  
 
 ดานคุณลักษณะของผูเรียน  
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ไดมีแนวพระราชดําริเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของผูเรียนไวหลายครั้งดังตอไปนี้“อยากใหมีความรูทางดานวิชาการ ทางดานหนังสือดีข้ึน 

ทั้งใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง(26 กันยายน  2524)” “  เร่ืองที่มีความตองการอยากจะใหนักเรียน

ไดรับอาหารที่ดี บํารุงรางกาย  และถูกสุขลักษณะ(21 พฤศจิกายน 2524)” ตองการใหมีความรูในการ

ประกอบอาชีพเกษตรดีข้ึน ซึ่งจะนําไปสูการที่บุคคลเหลานี้ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ มี

ความรูในการรักษาตนใหดียิ่งขึ้น ซึ่งอันนี้เปนพื้นฐานที่จะไดมีโอกาสปรับปรุงตนเองศึกษาหาความรู

(18 กันยายน 2526)” “  เราตองการชวยใหนักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยบริบูรณแข็งแรง 

รับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ และถูกตามสวนประกอบที่จะบํารุงรางกาย(17 พฤศจิกายน 2527)” 

“  ในตอนแรกก็มุงในเรื่องของสุขภาพอนามัย เพราะถือวาคนเราถาไมมีสุขภาพที่ดีมีความเจ็บไขได

ปวยแลว จะทําอะไรก็ทําไมไหวไมมีเร่ียวมีแรง (18 ธันวาคม 2527)” “  เปาหมายแรกที่นึกไวแตตนก็คือ 

อยากใหทรัพยากรมนุษยของาติคือเด็กนักเรียนทั้งหลายมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีกิน อันนี้ก็อันหนึ่ง 

ยังมีการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรอีกอยางหนึ่ง ก็ไมแนใจวาการประเมินที่เราทําอยูจะไดผล

หรือเปลา(19 มิถุนายน 2530)”“เราเรียนรูอะไรจากครู ส่ิงที่ตอบแทนคือ ความภักดี ความกตัญูรูคุณครู

(22 กรกฎาคม 2531)” “  ทําอยางไรเยาวชนที่อยูในวัยศึกษาเลาเรียนอยางนั้น จะมีสุขภาพอนามัย

แข็งแรงสมบูรณ พรอมที่จะสรางเสริมสติปญญา เพื่อการศึกษาและพัฒนาตัวเองใหเปนประโยชนตอ

ภูมิลําเนาและสังคมสืบไป(26 สิงหาคม 2531)” “ การปลูกผักปลูกไมผลหรือทําการเกษตร การเลี้ยง

สัตวเล็กๆ นอยๆ...แลวใหการศึกษาทางโภชนาการ ใหเขาทราบวารับประทานอะไรเขาไปแลวเปน

ประโยชนตอรางกาย โดยการเสริมในสวนตางๆ ที่เปนของสิ้นเปลือง ซึ่งผลิตเองไมไดบางเล็กนอยก็จะ

ไดทั้งความรูทางการเกษตร ความรูทางดานโภชนาการ ความรูในการประกออาชีพและก็ไดสุขภาพที่

แข็งแรง (23 พฤษภาคม 2533)” “ “…สวนหนึ่งที่เขามาสอนใหกับนักเรียนเล็กๆ นั้น ก็ต้ังใจใหเปนเหมือน

งานศิลปศึกษาหรือหัตถศึกษาของโรงเรียน...เพราะเราตองรูเขาใจวานักเรียนยังเล็กๆ อยู ทักษะในการ

ทํางานหรือความสามารถหรือฝมือก็ยังไมเขาขั้นแตอันนี้เปนการฝกนิสัย ฝกสมาธิ ฝกความตั้งใจ และ

ลักษณะที่ชอบในเรื่องศิลปะ หรือการทํางานตางๆ มากอน ซึ่งพอถึงนักเรียนชั้นโตขึ้นมา และศิษยเกานั้น ก็มี

ความตั้งใจวางบางคนหรืออาจจะเปนคนสวนมากทีเดียว ที่มีโอกาสไมมีความสามารถที่จะเรียนตอไปใน

ชั้นสูงไดก็จะสามารถใชวิชาที่ไดรับการสอนนี้ไปประกอบอาชีพ เปนสวนหนึ่งที่จะหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยง

ครอบครัวได...” ในตอนแรกนั้นนักเรียนก็มุงใหมีสุขภาพดีอยางที่กลาวมาแลวเทานั้น… (24 เมษายน 

2535)” อีกเรื่องหนึ่งคือการเลี้ยงสัตวและมีเร่ืองของการประมงเปนตนเรื่องเหลานี้ผลที่ไดจะไดรับคือ

การฝกงานฝกเทคโนโลยีวิชาใหมๆ ...สําหรับนักเรียนก็เปนการฝกหัดใหใชระบบทํางานดวยการ

เพื่อที่จะไดไมเสียเปรียบผูอ่ืน ไดฝกความละเอียด ความถี่ถวน ในเรื่องของการเขียนบันทึกการทําบัญชี 

(27 เมษายน 2536) “ผูเรียนจะมีความรูความสามารถพอที่จะดํารงชีวิตได หรือวาเปนพื้นฐานใน
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การศึกษาตอไปฉะนั้นจึงตองมีความสามารถในการอานออกเขียนไดเขาใจภาษาเปนอยางดี (7 

พฤศจิกายน 2538)”  “ก็ใหความรูทางทฤษฎีแลวก็ใหไดฝกปฏิบัติใหรูจักใชทักษะการใชมือ ทัศนคติที่ดี

ตอการทํางาน แตสําหรับเด็กที่โตขึ้นหรือวาศิษยเกาหรือชาวบานนั้นก็มีความมุงหมายวาจะใหทํางาน

อะไรบางอยางที่จะเปนเครื่องดํารงชีวิตหรือการรายได เพราะไมใชวาทุกคนจะมีโอกาสไดเลาเรียนขึ้น

ไปในทางสายสามัญ หรือแมแตสายอาชีวศึกษา ไดข้ึนไปถึงขั้นสูง ในเรื่องการทํามาหากินนั้น ก็อาจจะ

มีรายละเอียดหรือเกร็ดหลายๆอยาง แมแตในเร่ืองของการคา การตลาด การสหกรณ เร่ืองเหลานี้ก็

พยายามที่จะใหมีความรูแลวก็ขยายผลไปจากเด็กที่ไดรับความรูความเคยชินนิสัยที่จะรวมมือกัน หรือ

วาในการประกอบอาชีพมาเปนผูที่ประกอบอาชีพอยางจริงจัง(21 เมษายน 2540)”  การปฏิบัติงาน

อยางที่เราทํากันอยู คือเพื่อใหเยาวชนของชาติมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความรูความสามารถที่จะรูทั้ง

ทางดานวิชาการ ทั้งการงานอาชีพ เพื่อใหเปนคนที่สมบูรณ(29 เมษายน 2542)” “เราพูดวาจะตอง

พัฒนาคนใหมีความรู...ประการแรก เรียนรูใหอานออกเขียนได... ประการที่สอง เรียนรูใหมีอาชีพ...

ประการที่สาม รูจักดํารงตนใหสมฐานะความเปนมนุษย...ประการที่ส่ี การมีคุณธรรมกํากับความรู...

ประการที่หา ตองสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนได...ประการที่หก ตองมีความรูที่จะประหยัดและ

ใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ...นอกจากการอานแลว บทบาทของครูจะตองสรางทักษะในการ

สังเกตแกเด็กดวย คือชี้ใหเด็กรูจักสังเกตดูลักษณะของผูคน ลักษณะธรรมชาติรอบตัว หรือสังเกตจาก

การทดลองตางๆ จะออกไปดูอะไรก็ควรเก็บมาศึกษา มาสังเกตวามีความเปลี่ยนแปลงอะไรและ

อยางไรในสภาพธรรมชาติ กลาวคือตองสรางใหมีความสามารถในการสังเกตสูง ตองรักการเรียนรู หรือ

หมั่นศึกษาคนควาอยูเสมอ…และเมื่อเรียนแลวจะตองสามารถที่จะอธิบายความรูที่ตนไดรับมา แลว

รวบรวมความคิด เขียนใหครูอาจารยหรือผูอ่ืนทราบ(23 กันยายน 2542)” “สวนที่สําคัญที่สุดคือตัวของ

นักเรียนเองที่จะไดรับแคไหน รับไดไมไดนี่ที่จริงความฉลาดเปนสวนหนึ่ง แตสวนที่สําคัญที่สุดคือความ

เอาใจใส ความขยันหมั่นเพียร พยายามอยูเสมอ ไมทอดธุระ(27 เมษายน 2544)” “  เมื่อถายทอด

ความรูในการประกอบอาชีพนั้น นอกจากใหปลูกเปนทําเปนแลว การดําเนินการอยางไร เชนการลงทุน 

การทําบัญชี การบริหารจัดการก็เปนเรื่องที่ครู นักเรียนไดศึกษาเรียนรูไปดวย(25 เมษายน 2546)”  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริที่เกี่ยวกับผูเรียนออกมา

ทางพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริ เมื่อตีความเทียบเคียงกลับไป

กลับมาแลวพบวาความสอดคลองกัน ผลการแปลความหรือตีความหมายสรุปไดวา เปนผูที่มีสุขภาพ

สมบูรณแข็งแรง มีความรูความสามารถ ไดแกมีความรูทั้งในทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรม คือมีความ

เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือสังคม อดทนอดกลั้น ความกตัญู มีทักษะในดานการใชภาษาที่เปนเครื่อง

ในการเรียนรูไดเปนอยางดี การสังเกต การจํา การวบรวมความคิด ที่สําคัญคือมี ทักษะในดาน
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กระบวนการสรางปญญา ไดแก สุ จิ ปุ ลิ  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแกเปนผูที่ขยันหมั่นเพียร 

ใฝหาความรูอยูเสมอ มีความเอาใจใส ดังมีรายละเอียดของการแปลความหรือตีความหมายเทียบเคียง 

ตาราง 9  แสดงผลการแปลความหรือตีความหมายประเดน็ที่ไดจากการสังเคราะหในดานคุณลักษณะ

ของผูเรียน 

 
ประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา การแปลความ/

ตีความหมาย 

“อยากใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง(26 กันยายน พ.ศ. 2524)” นอกจากนั้นพืชผลและ

กิจกรรมตางๆ ที่จะสงเสริมนั้นจะเปนแหลงสําคัญทางโภชนาการ ซึ่งจะชวยใหเด็กใน

โครงการมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น (29 มีนาคม 2524)  มีความตองการอยากจะใหนักเรียนไดรับ

อาหารที่ดี บํารุงรางกาย และถูกสุขลักษณะ (21 พฤษจิกายน 2524)  “เริ่มตนก็มีความมุง

หมายที่จะใหเด็กในความดูแลนั้นมีอาหารรับประทานที่จะใหสุขภาพอนามัยแข็งแรง...ก็ได

พูดอยางเดียวกันคือ เราตองการใหนักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยบริบูรณแข็งแรง 

(17พฤศจิกายน 2527)” “ในตอนแรกก็มุงในเรื่องของสุขภาพอนามัย เพราะถือวาคนเราถาไม

มีสุขภาพที่ดีมีความเจ็บปวยแลวก็ทําอะไรทันก็ทําไมไหว(18 ธันวาคม 2527) ““เปาหมาย

แรกที่นึกไวแตตนคืออยากใหทรัพยากรมนุษยของชาติคือเด็กนักเรียนทั้งหลายทีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง(19 มิถุนายน 2530)”  ทําอยางไรเยาวชนที่อยูในวัยศึกษาเลาเรียนอยางนั้น

จะมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ(26 สิงหาคม 2531) ในตอนแรกนั้นนักเรียนก็มุงใหมี

สุขภาพดีอยางที่กลาวมาแลวนั้น (24 เมษายน 2535) การปฏิบัติงานอยางที่เราทํากันอยูคือ

เพื่อใหเยาวชนของชาติมีสุขอนามัยที่ดี มีความรูความสามารถที่จะรูทั้งทางดานวิชาการ ทั้ง

การงานอาชีพ เพื่อใหเปนคนที่สมบูรณ (29 เมษายน 2542)  

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร  

มีสุขภาพสมบูรณ

แข็งแรง 

อยากใหมีความรูทางดานวิชาการ ทางดานหนังสือดีขึ้น ทั้งใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง

(26 กันยายน 2524)”ตองการใหมีความรูในการประกอบอาชีพเกษตรดีขึ้น ซึ่งจะนําไปสู

การที่บุคคลเหลานี้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ มีความรูในการรักษาตนใหดียิ่งขึ้น

ซึ่งอันนี้เปนพื้นฐานที่จะไดมีโอกาสปรับปรุงตนเองศึกษาหาความรู(18 กันยายน 2526)

ผูเรียนจะสามารถพอ ที่จะดํารงชีวิตได หรือวาเปนพื้นฐานในการศึกษาตอไปฉะนั้นจึงตองมี

ความสามารถในการอานออกเขียนไดเขาใจภาษาเปนอยางดี ในที่นี้หมายถึง ภาษาไทย(7 

พฤศจิกายน 2538) “ก็ใหความรูทางทฤษฎีแลวก็ใหไดฝกปฏิบัติใหรูจกัใชทักษะการใช มือ 

มีความรู

ความสามารถ 
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ตาราง 9  (ตอ) 

 
ประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา การแปลความ/

ตีความหมาย 

ทัศนคติที่ดีตอการทํางาน แตสําหรับเด็กที่โตขึ้นหรือวาศิษยเกาหรือชาวบานนั้นก็มีความมุง

หมายวาจะใหทํางานอะไรบางอยางที่จะเปนเครื่องดํารงชีวิตหรือการรายได เพราะไมใชวา

ทุกคนจะมีโอกาสไดเลาเรียนขึ้นไปในทางสายสามัญ หรือแมแตสายอาชีวศึกษา ไดขึ้นไปถึง

ขั้นสูง ในเรื่องการทํามาหากินนั้น ก็อาจจะมีรายละเอียดหรือเกร็ดหลายๆอยาง แมแตในเรื่อง

ของการคา การตลาด การสหกรณ เรื่องเหลานี้ก็พยายามที่จะใหมีความรูแลวก็ขยายผลไป

จากเด็กที่ไดรับความรูความเคยชินนิสัยที่จะรวมมือกัน หรือวาในการประกอบอาชีพมาเปนผู

ที่ประกอบอาชีพอยางจริงจัง(21 เมษายน 2540)” การปฏิบัติงานอยางที่เราทํากันอยูคือ

เพื่อใหเยาวชนของชาติมีสุขอนามัยที่ดี มีความรูความสามารถที่จะรูทั้งทางดานวิชาการ ทั้ง

การงานอาชีพ เพื่อใหเปนคนที่สมบูรณ (29 เมษายน 2542) “เราพูดวาจะตองพัฒนาคนใหมี
ความรู...ประการแรก เรียนรูใหอานออกเขียนได...ประการที่สอง เรียนรูใหมีอาชีพ...ประการที่

สาม รูจักดํารงตนใหสมฐานะความเปนมนุษย...ประการที่ส่ี การมีคุณธรรมกํากับความรู...

ประการที่หา ตองสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับผูอื่นได...ประการที่หก ตองมีความรูที่จะ

ประหยัดและใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ...นอกจากการอานแลว บทบาทของครู

จะตองสรางทักษะในการสังเกตแกเด็กดวย คือชี้ใหเด็กรูจักสังเกตดูลักษณะของผูคน ลักษณะ

ธรรมชาติรอบตัว หรือสังเกตจากการทดลองตางๆ จะออกไปดูอะไรก็ควรเก็บมาศึกษา มา

สังเกตวามีความเปลี่ยนแปลงอะไรและอยางไรในสภาพธรรมชาติ กลาวคือตองสรางใหมี

ความสามารถในการสังเกตสูง ตองรักการเรียนรู หรือหมั่นศึกษาคนควาอยูเสมอ…และเมื่อ

เรียนแลวจะตองสามารถที่จะอธิบายความรูที่ตนไดรับมา แลวรวบรวมความคิด เขียนใหครู

อาจารยหรือผูอื่นทราบ(23 กันยายน 2542)” “เมื่อถายทอดความรูในการประกอบอาชีพนั้น 

นอกจากใหปลูกเปนทําเปนแลว การดําเนินการอยางไร เชนการลงทุน การทําบัญชี การบรหิาร

จัดการก็เปนเรื่องที่ครู นักเรียนไดศึกษาเรียนรูไปดวย(25 เมษายน 2546)” 

 

“เราเรียนรูอะไรจากครู ส่ิงที่ตอบแทนคือ ความภักดี ความกตัญูรูคุณครู(22 กรกฎาคม  

2530)” เราเรียนรูอะไรจากครู ส่ิงที่ตอบแทนคือความภักดี ความกตัญูรูคุณ (22 กรกฎาคม 

2531)  เพราะฉะนั้นเมื่อไดศึกษามีความรูแลวก็เปนการสมควรที่จะนําความรูนั้นมาชวยเหลือ

บุคคลอื่น(21 เมษายน 2540)”  สวนที่สําคัญที่สุดคือตัวของนักเรียนเองที่จะไดรับแคไหน แต 

มีคุณธรรม 
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ตาราง 9 (ตอ) 

 
ประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา การแปลความ/

ตีความหมาย 

 สวนที่สําคัญที่สุดคือความเอาใจใส ความขยันหมั่นเพียร พยายามอยูเสมอ ไมทอดธุระ(27 

เมษายน พ.ศ. 2544)”สวนรวมและกาลอนาคตดวย ควรคิดวาทรัพยากรตางๆ เปนเสมือน

ทรัพยสินของสวนรวม เราตองถนอมรักษา และใชประโยชนจากทรัพยสินเหลานั้นรวมกัน

ใหคุมคาดวยความประหยัดระมัดระวัง(22 ธันวาคม 2528)” นักเรียนยังเล็กๆ อยู ทักษะใน

การทํางานหรือความสามารถหรือฝมือก็ยังไมเขาขั้นแตอันนี้เปนการฝกนิสัย ฝกสมาธิ ฝก

ความตั้งใจ (24 เมษายน 2535)  อีกเรื่องหนึ่งคือการเล้ียงสัตวและมีเรื่องของการประมง 

เปนตนเรื่องเหลานี้ผลที่ไดรับคือการฝกงานฝกเทคโนโลยีวิชาใหมๆ ...สําหรับนักเรียนก็เปน

การฝกหัดใหใชระบบทํางานดวยการรวมมือกัน เพื่อที่จะไดไมเสียเปรียบผูอื่น ไดฝกความ

ละเอียด ความถี่ถวน ในเร่ืองการเขียนบันทึก (27 เมษายน 2536) การศึกษาระดับภาค

บังคับ เปนการศึกษาที่เรามุงมุงหวังวาเมื่อจบการศึกษาแลว ผูเรียนจะสามารถพอที่จะ

ดํารงชีวิตได หรือวาเปนพื้นฐานในการศึกษาตอไปฉะนั้นจึงตองมีความสามารถในการอาน

ออกเขียนไดเขาใจภาษาเปนอยางดี ในที่นี้หมายถึงภาษาไทยนั่นเอง (7 พฤษภาคม 2538)  

“ก็ใหความรูทางทฤษฎีแลวก็ใหไดฝกปฏิบัติใหรูจักใชทักษะการใชมือ ทัศนคติที่ดีตอการ

ทํางาน แตสําหรับเด็กที่โตขึ้นหรือวาศิษยเกาหรือชาวบานนั้นก็มีความมุงหมายวาจะให

ทํางานอะไรบางอยางที่จะเปนเครื่องดํารงชีวิตหรือการรายได เพราะไมใชวาทุกคนจะมี

โอกาสไดเลา เรียนขึ้นไปในทางสายสามัญ หรือแมแตสายอาชีวศึกษา ไดขึ้นไปถึงขั้นสูง ใน

เรื่องการทํามาหากินนั้น ก็อาจจะมีรายละเอียดหรือเกร็ดหลายๆอยาง แมแตในเรื่องของ

การคา การตลาด การสหกรณ เรื่องเหลานี้ก็พยายามที่จะใหมีความรูแลวก็ขยายผลไปจาก

เด็กที่ไดรับความรูความเคยชินนิสัยที่จะรวมมือกัน หรือวาในการประกอบอาชีพมาเปนผูที่

ประกอบอาชีพอยางจริงจัง(21 เมษายน 2540)” “ขออนุญาตยืนยันหลักการเกาแกที่ปูยา 

ตา ยาย เชื่อกันมา...สวนคนรุนใหมอาจจะไมเคยไดยินแลวคือ สุ จิ ปุ ลิ ...ตองสงเสริม

นักเรียนเรื่องการคนควาหาความรู...นอกจากการอานแลว บทบาทของครูจะตองสราง

ทักษะในการสังเกตแกเด็กดวย คือชี้ใหเด็กรูจักสังเกตดูลักษณะของผูคน ลักษณะธรรมชาติ

รอบตัว หรือสังเกตจากการทดลองตางๆ จะออกไปดูอะไรก็ควรเก็บมาศึกษา มาสังเกตวามี

ความเปลี่ยนแปลงอะไรและอยางไรในสภาพธรรมชาติ  กลาวคือตองสรางให มี

ความสามารถในการสังเกตสูง ตองรักการเรียนรู หรือหมั่นศึกษาคนควาอยูเสมอ…และเมื่อ

เรียนแลวจะตองสามารถที่จะอธิบายความรูที่ตนไดรับมา แลวรวบรวมความคิด เขียนใหครู

อาจารยหรือผูอื่นทราบ(23 กันยายน 2542)” 

มีทักษะ.ในการ

ดํารงชีวิต 
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 ดานการบริหารจัดการ 
 ในดานการบริหารจัดการ ไดนําประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมาที่ไดจากการสังเคราะห

พระราชาวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริ มาแปลความดังนี้ 

 “ความรูทางดานการเกษตร และดานโภชนาการซึ่งจะเปนวิธีติดตัวไปจนนักเรียนเหลานั้น

เติบโตเปนผูใหญ และไดประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม วิชาการใหมๆ เหลานั้นอาจจะมาชวยใน

การครองชีพไดมากทีเดียว (26 กันยายน  2524)” “ถาทานมีขอขัดของตางๆ แลวก็สามารถทําใหดีข้ึน

ไปอีกนิดหนึ่งเปนสวนหนึ่ง และทานเปนผูที่ใหอะไรตอโครงการนั้นนับวาดี ก็เปนผลงานเทาๆ กนักบัผูที่

ทําแลวไดรับผลงานออกมาเปนสิ่งของ หมายความวาเปนผลผลิตพืชหรือเปนนักเรียนมีสุขภาพดีข้ึน 

ขออยางไปวัดกันที่ผลของวัตถุนี้ออกมา แตใหวัดดวยตัวเองถึงความตั้งใจของแตละทาน(21 

พฤศจิกายน 2524)“ “นอกจากหนาที่ในการสอนนักเรียนแลงยังจะตองทําหนาที่ชวยเหลือประชาชนใน

แถบนั้นทั้งหมด...ถาถึงขั้นปฏิบัติอาจจะไมไดผลรอยเปอรเซ็นตหรือตามที่ต้ังใจไว คืออาจจะมีความ

ต้ังใจดี อยากจะใหงานที่ทําสําเร็จลุลวงไปไดโดยดี แตพอทําเขาจริงแลวอาจจะไมไดมากเทาผูอ่ืน

เพราะวาสถานที่มันขาดทุกสิ่งทุกอยาง ก็อยางเพิ่งทอถอยหมดกําลังใจ ใหถือวาเรารูคนเดียววาเราได

ทําอะไรลงไปนั้นแลวที่จะเปนประโยชน และก็รับเอาประโยชนที่ทําแลวการประเมินผล ในขั้นนี้ก็ไมได

เปรียบเทียบวา ผักใครงอกงามมากกวา(27 ธันวาคม 2524)” “ดังนั้นการที่ตองปฏิบัติงานในพื้นที่ที่

ยากลําบากอาจจะทําใหมองดูเสมือนวาผลงานของผูปฏิบัติงานดูจะดอยลงไปบาง แตอันที่จริงแลว

เทาที่อานจากรายงานจะเห็นวาสิ่งที่ทํา(12 กุมภาพันธ 2525)”  “ก็ไดชวยในดานการบริการประชาชน

ในดานการศึกษาและดานการประกอบอาชีพๆ ไปดวยในตัว(29 มีนาคม 2525)” “แตวาจะมีที่บาง

พอจะถือวาโรงเรียนนี้เปนแหลงเหมือนจะเปนที่สาธิตหรือแสดงนิทรรศการ หรือเปนหองสมุดหรืออะไร

ก็ตามที่ใหแนวความคิดอยางใหมแทนที่จะสอนเฉพาะในหองเรียน...ชาวบานที่ตอไปมีหนาที่ที่จะ

สงเสริมอยูแลว  จึงไดขอรองผูที่มีสวนเกี่ยวของทางดานการศึกษามาชวยเสริมในโครงการนี้ที่จะทําให

นักเรียนไดรับความรูเต็มที่ และก็จะไปเปนประโยชนตอโครงการศึกษาและตอชุมชนหรือทองที่สืบไป...

เมื่อชวยนักเรียนแลวโรงเรียนจะเปนจุดศูนยกลางนัดพบอยางหนึ่ง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทองถิ่น

ตอไปก็อยากใหครูโรงเรียนนั้นเปนประโยชนตอหมูบานและสวนรวมดวย(23 มกราคม 2527)”  

“นอกจากนั้นก็ไดใหสอนเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยถือวาโรงเรียนนี้เปนศูนยกลางของชุมชนแหงหนึ่ง 

ผูปกครองคนในหมูบานเองเมื่อมีปญหาขัดของอะไรก็จะไดรูไดแนวาจะมีที่ที่จะมาหาได ไดแก 

โรงเรียน ซึ่งครูจะไดเปนสวนหนึ่งที่จะชวยเหลือไดมาก(17 พฤศจิกายน 2527)”   “สงเสริมส่ิงของที่มี

ราคาถูกและมีในทองถิ่น สําคัญอยูที่วาตองสงเสริมดานการเกษตรในการผลิตอาหารอยางที่มี

ประโยชนใหมีในทองถิ่นขึ้นมาใหได...เนื้อที่บางที่ก็ดี บางที่ก็แหงแลงเสียจนปลูกอะไรไมข้ึน ก็บอกเขา

วา งานนี้ยังไมคอยไดจัดการประเมิน เพราะวาถาประเมินมันก็อาจจะไมเกิดความยุติธรรม เพราะ
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สภาพตางกันจริงๆ(11 ธันวาคม 2528)” “ความสําคัญของงานที่เคยทํามาคือการติดตามแกปญหา

ของแตละแหง ไมใชวาตามไปดูผลงานที่กําหนดไวอยางเดียว จะทําอะไรไปนั่งตําหนิติเตียนคนอื่นเขา

อยูกันเปนปๆ ก็ไมยุติธรรม ก็ไดแตแนะนําไปนิดหนอย สวนการประเมินก็เก็บจากตัวเลขให

แบบสอบถามใหครูนั่นแหละเขากรอก เขาเก็บตัวเลขเอง(19 มิถุนายน 2530)” “เพราะฉะนั้นเมื่อจบ

จากโรงเรียนของเราแลว ก็ออกไปเปนพลเมืองหรือประชาชนชาวบานที่อยูในเขตนั้น  ในลักษณะของ

กลุมเกษตรกร และเกษตรกรที่เสรีเปนแตละคน หรือวากลุมยุวเกษตรกร... แตวาเราจะใหความรูในชวง

นี้บางเรื่องที่ควรทํา บางเรื่องที่ไมควรทํา ประกอบกับอาจจะถึงขั้นหนึ่ง ที่ไปถึงเรื่องของการรวมตัวกัน

ของเกษตรกร จะเปนลักษณะของกลุมเกษตรกรหรือการสหกรณ(26 สิงหาคม 2530)”  “เทาที่เคย

นํามาทดลองดู เขาสามารถทําแปลงปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกตนไม ขยายพันธุพืช ทําปุยหมัก เก็บเมล็ด

พันธุพืช ปราบศัตรูพืช หรือเสียบยอดตนไมขยายพันธุไดเปนอาชีพไดทีเดียว ถาเริ่มทําตั้งแตเด็กๆ มี

ความชํานาญก็สบายเรียกวาหากินไดเลย  แตพอโรงเรียนทํากิจกรรมพวกนี้ เมล็ดพันธุผักที่เหลือจาก

โรงเรียนเขาก็แจกใหเด็กกลับไปบาน เดี๋ยวนี้ตามหมูบานเหลานั้นมีผักรับประทานเองเกือบทุก

ครอบครัว และทุกครอบครัวก็มีผลไมปลูกเอาไว (7 ตุลาคม 2530)” “เราพูดกันถึงเรื่องการสงเสริม

คุณภาพการศึกษา ซึ่งกรมฝกหัดครูรวมมือชวยเหลือมากดวยการที่อาจารยของเขาไปแนะแนวเรื่อง

วิธีการใช ส่ือการสอน  นอกจากนี้ยังได รับการสนับสนุนเรื่องการศึกษาจากกรมสงเสริมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยในทองถิ่ นก็มี  อาทิ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทาง มศว. ก็เขามา

สนับสนุนดวยเรื่องสื่อการสอนบาง การฝกอบรมบาง แลวก็หนวยงานอื่นๆ อีกแยะ เชน กรมวิเทศสหการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ก็ชวยในการประสานงานตางๆ ตอนหลังก็ลงไปปศุสัตว ปาไมตางๆ ก็นับวาเปน

เร่ืองที่นาพอใจทีเดียว (7 ตุลาคม 2530)”  “ความสําเร็จของโครงการที่ขาพเจาทําอยูนี้ อยูที่การรวมมือ

กันปฏิบัติงานของทุกฝายตั้งแตครู ซึ่งใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุด พอแม เจาหนาที่ตํารวจตระเวน

ชายแดน หนวยราชการที่ไดรวมกันทําชวยกันแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางโครงการ ทําใหโครงการ

ดําเนินไปดวยดี(24 ตุลาคม 2531)” “การอบรมตางๆ นั้น บางอยางก็ตองอาศัยอุปกรณ เครื่องมือ ซึ่ง

จะไมสามารถที่จะมีทุนออกไดแตละบุคคล การที่เรามีโรงเรียนเปนหนวยงานในหมูบานเปนศูนย

รวมอยูแลวนั้น ก็อาจจะเปนการชวยได ใหเรามาทําดวยกัน และเปนที่ที่จะไดอาศัยประกอบกิจการ

ตอไป...โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนี้ถึงจะเปนสังกัดเดียวกัน แตวาพื้นที่แตละแหงนั้นมีความ

แตกตางกันมาก บางที่ก็มีความพรอม เวลาเอาโครงการตางๆ ไปใหก็สามารถทําไดดี สวนบางแหงนั้น

ดูจะเปนไปไมไดเลยที่จะทําไดเหมือนคนอื่นเขา  จะมีอะไรในพื้นที่นั้นที่ทําใหดีข้ึนได ไมไดนํามา

เปรียบเทียบกับคนอื่น อยางที่ไดแจงไววาเรื่องพวกนั้นไมมีการเปรียบเทียบแตอาจจะทําไดดีมากขึ้น 

(24 เมษายน 2535)”   “เพื่อที่จะใหนักเรียนที่อยูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งตอไปจะเปน
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ประชาชนในหมูบานที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู ไดมีความสามารถในการประกอบอาชีพ สามารถเลี้ยงตนและ

พึ่งตนเองไดดียิ่งขึ้น(29 เมษายน 2531)”   “ความรูที่เด็กไดรับ เชน เทคโนโลยีทางดานการเกษตร การ

เลี้ยงสัตว การผลิต การโภชนาการ การถนอมอาหาร ยังสามารถถายทอดตอใหพอแมผูปกครอง และ

ชาวบานใกลเคียง เด็กยังไดรับความรูเหลานี้ติดตัวไปจนโตใชประกอบอาชีพได สําหรับเด็กที่มีความ

สนใจเปนพิเศษ ก็จะไดรับการพิจารณาสงเสริมใหเรียนสูงขึ้น ตามแตความถนัดของเด็กเพื่อใหเด็กมี

อาชีพตอไป การพัฒนาเด็กดวยวิธีนี้ จึงเรียกไดวาเปนการพัฒนาแบบครบวงจร และใหเด็กรูจักชวย

ตัวเองดวย(24 ตุลาคม 2531)”  “จากรายงานที่ไดรับอยูสม่ําเสมอ(29 เมษายน  2532)” “ก็อยากจะให

อะไรกับเขาเปนสวนเพิ่มเติมข้ึนมาอาจจะเล็กนอยแตก็ดีที่สุดเทาที่ทําไดคือเร่ืองของการฝกฝนให

กระทําอาชีพไดเปนเรื่องปจจุบันทันดวน ไมใชวาเปนเรื่องของเหตุการณเฉพาะหนาไมใชเปนเรื่องของ

การคิดไปในอนาคตจึงทําใหนึกถึงวาอยากจะไดโครงการฝกอาชีพตางๆ ใหนักเรียนหรือศิษยเกาของ

โรงเรียนตชด. เลือกใหทําอะไรที่มีตลาด จะขายได ทําไดหรือวามีคนจางใหทําเพื่อที่จะเอาวิชานั้นมา

เลี้ยงชีพตอไป...อยางไรก็ตามงานในโรงเรียนตางๆ นั้นมีพื้นที่ มีภาวะที่ตางกัน จะใหเหมือนกันไมได ที่

ย้ําอยูเสมอวาการประเมินผลความสําเร็จนั้นไมเคยคิดถึงในเรื่องที่เอาไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน  ทุกคน

รูแกใจตัววาตัวทํางานแคไหน ทํางานมากแลวแตสภาพไมอํานวยหลายๆ อยาง(27 เมษายน 2533)” 

“มีปญหาอยูแปลกๆ หลายอยาง จึงบอกวา ถาจะแขงก็อยางไปแขงกับโรงเรียนอื่น เพราะวา

ผูปฏิบัติงานพวกเราที่อยูสวนกลางทุกคนนั้นเขาใจ แลวจะไมเปรียบเทียบกับใครเลย เนื่องจากแตละ

คนมีปญหา มีขอดีและขอเสียในปจจัย ในเงื่อนไขของการทํางานซึ่งตางกัน ไมสามารถจะนํามา

เปรียบเทียบกันได แตในตัวของตัวเองนั้นขอใหเทียบเอง แตเทียบในใจวาตัวเองทํางานไดมากทํางาน

ไดนอยแคไหน ขอใหมีกําลังใจ และพวกเราที่อยูสวนกลางยังไงถามีอะไรชวยไดนิดๆ หนอย หรือวามี

ประสบการณจากที่อ่ืนนํามาถายทอดให หรือวารูอะไร มีอุปกรณส่ิงของอะไร ทั้งในดานเงินทองและ

ของที่ใชเปนทุน ก็จะนํามาเสริมมาชวยงาน(23 พฤษภาคม 2533)”  “ เร่ืองนี้ก็เหมือนกันที่แบงเปน 2 

ทางคือ ทางแรกก็ต้ังใจจะใหเปนการฝกนักเรียนใหมีความรูมีความเคยชินกับระบบการทํางานรวมกัน

ตามแบบสหกรณฝกตั้งแตเปนเด็กเล็กๆ ไดชิน ตอมาก็ถาเปนชาวบานเปนราษฎรเต็มที่แลวก็จะได

เขาใจหลักการและเขารวมเปนสมาชิกสหกรณใหญตอไป(24 เมษายน 2535)”   “ขอเนนวาขณะนี้ เรา

เห็นวาบานเมืองมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ในบางสวนนั้นก็จะเห็นวา ผูที่กาวหนาไปสูงมี

โอกาสมากก็กาวไปอยางรวดเร็ว แตมีคนจํานวนมากที่ยังไมมีโอกาสหรือวาอยูในทองถิ่นทุรกันดาร 

ลําบากอยู ก็ตองพยายามใหผูที่เดือดรอนลําบากเหลานี้มีโอกาสที่จะพัฒนาไปอยางดีข้ึน ส่ิงที่เปนสื่อ

สําคัญอยางหนึ่งคือความรู หรือการศึกษา(21 เมษายน 2537)” “ความกาวหนาของแตละโรงเรียนไม

เทากัน เนื่องดวยปจจัยหลายๆ อยาง เชน ที่ต้ังของโรงเรียน ขนาดและความอุดมสมบูรณของพื้นที่ ...ก็

ตองใหกําลังใจวาแตละแหงตางกันหมด เราจะไมมีการเอาใครไปเปรียบเทียบกับ(27 มีนาคม 2539)”  
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“โครงการตางๆ ที่เร่ิมไวตอนนี้ก็ไมใชวาเฉพาะแตนักเรียนอยางเดียว ขณะนี้ก็พยายามใหมีประโยชนตอ

บุคคลในครอบครัวของนักเรียน คนในชุมชน เชน เร่ืองของการฝกหรือพัฒนาอาชีพชุมชน ซึ่งนักเรียนที่ได

เรียนไดฝกแลว ก็นาจะไดรวมกลุมหรือคณะศิษยเกา ก็อาจจะเปนการประกอบอาชีพตอไป ก็มีทาง

หนึ่งที่จะตองทํางานอิสระ ประกอบอาชีพ คร้ันประกอบอาชีพอิสระแตเพียงลําพังตัวคนเดียว ก็อาจจะ

ไมมีทุนที่จะทําได ตองรวมกันเปนกลุม เพราะฉะนั้นในหมูบานในชุมชนก็อาจจะเขารวมในเรื่องนี้...ก็

ไมไดมุงเฉพาะแตวานักเรียนในโรงเรียนเทานั้น ศิษยเกาหรือชาวบานนาจะมีโอกาสในการไดใชส่ือเหลานี้ 

คือหนังสือที่พยายามจะจัดใหมีข้ึนดวย ก็หวังวาแตละก็เปนตัวแทนของชุมชนที่จะใหความรูใหโอกาสตางๆ 

แกชุมชนดวย(21เมษายน 2540)”  “อันนี้ก็ประสานงานกัน นอกจากตํารวจตระเวนชายแดนแลวยังมี

หนวยงานทางดานสาธารณะสุข หนวยงานการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษานอกโรงเรียน(19 เมษายน 

2542 )” “จริงๆแลวยังมีบุคคลที่ขาดแคลนนอกเหนือจากความดูแลของตํารวจตระเวนชายแดน เปนหนาที่

ของหนวยงานอื่นๆอีกมาก ก็พยายามชวยกันคิดในเรื่องตางๆ ทั้งในดานงานการศึกษา งานเกษตร งาน

สุขภาพอนามัย(27 เมษายน 2543)”  “ทําอยางไรใหแตละคนบอกออกมาไดวาเห็นอะไรที่ยังขาดอยู 

หรือวาครูอยูใกลชิดกับชุมชนหรือนักเรียนเองก็นาจะบอกมาไดวาในชุมชนตองการที่จะใหทําอยางไร

(21 เมษายน 2541)” “งานที่ทําไปไดประโยชนเขาเปาหมายหรือเปลา อันไหนที่ทําทิศทางแลวทิศทาง

นั้นไมไดผล ก็ตองปรับตองเปลี่ยนแปลงไป การที่ประชุมสัมมนานี้ก็จะไดเปนประโยชนในดานนี้คือได

คิดไดทบทวน สวนไหนที่บกพรองอยู ก็ตองแกไขปรับปรุง ทั้งปรับปรุงในตัวบุคคล ปรับปรุงในเรื่องของ

หนวยงานและแนวคิดทั่วๆ ไปดวย ก็หวังวาการที่จะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือมีผูคัดคานวิธีการ

แนวทางนั้น(27 เมษายน 2543)” การงานที่ทําในโครงการเริ่มตนอยางโครงการของตํารวจตระเวน

ชายแดนนั้น ในขั้นตนก็มีจุดประสงคเพียงเพื่อใหนักเรียนที่เปนลูกศิษยนั้นไดอานออกเขียนได และก็

สามารถที่จะประกอบอาชีพได ในฝายของการบํารุงสุขภาพรางกายนั้น ก็ไดทํางานดานอาหารและ

โภชนาการมานั้น ก็มุงหวังเพื่อใหทุกคนสุขสบาย ไมตองหิวโหย ในขั้นตนก็เพียงแตแคนี้ และก็ตอมาก็

เพื่อใหมีสุขภาพที่ดี ทําถูกตอง กินอาหารถูกตองตามหลักโภชนาการ เพื่อใหมีความรูในการที่จะรักษา

สุขภาพของตัวไดดวยตนเอง ต้ังแตการผลิตอาหาร การประกอบอาหาร การบริโภคที่ถูกตอง ใน

ระยะแรกนั้นก็ทําเพื่อจุดประสงคเพียงแคนี้ และตอมานั้นไดขยาย โครงการและขยายเปาหมายมา

ตอไปเร่ือยๆ เชน เพื่อใหนักเรียนสามารถที่จะประกอบอาชีพที่จะเรียนขั้นสูงตอไปตามความสามารถ

ของแตละคน ซึ่งมีนักเรียนเปนจํานวนมากที่สามารถเรียนตอได จนถึงขั้นที่สูงกวาระดับปริญญาตรี 

และก็ผูที่ไดประกอบการงานตางๆ นั้น ...แตตอมานั้น สถานการณเหตุการณเปลี่ยนแปลงไป สภาพ

ตางๆ นั้นก็ดีขึ้น ก็จึงสนับสนุนใหกาวหนาไปอีกขั้นหนึ่งก็คือใชงานดานการเกษตร หรือวางานตางๆ ที่

ศึกษานอกภาคการเกษตร จะเปนการประดิษฐหรือการทําประกอบการงานอยางอื่นๆ นั้น ไปใชเปน

ประโยชนในการประกอบอาชีพ และก็อาจจะมีการศึกษากันดานการขาย การธุรกิจพาณิชย อะไรตางๆ 
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ก็กาวหนากันขึ้นไป สําหรับนักเรียนที่ไดโอกาสเรียนระดับสูงและก็นําไปประกอบอาชีพนั้น ก็มีทั้งที่ได

ไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่เดิม และสวนหนึ่งก็หวังวาจะสามารถที่จะกลับไปในภูมิลําเนาเดิม ทําให

ภูมิลําเนาเดิมนั้นเปนที่ๆ เจริญรุงเรือง และก็สามารถที่จะใหประชาชนในทองถิ่นอยูไดอยางมีความสุข 

และมีความเพียงพอกับความตองการ ก็เทาที่ไดรายงานนั้น ก็รูสึกวาจุดมุงหมายนี้ก็ประสบ

ความสําเร็จไปลําดับหนึ่ง(26 เมษายน 2547)“ งานในลักษณะนี้ก็ไดรวมมือกันในกลุมผูที่ปฏิบัติงาน

ดานการศึกษาหลายๆ หนวยไดรวดเร็ว และที่ไดไปดูไปเห็นก็ไดประทับใจในความและประสิทธิภาพใน

การทํางานของทุกทาน ไดสังเกตเห็นวาบุคคลในทองที่ ชาวบาน ผูปกครองก็สนใจมากขึ้น(25 เมษายน 

2548)”” …นับวันที่ทํางานไปก็ไดมีผูมารวมงานชวยเหลืออีกหลายหนวยงานเพราะวาเพิ่มขยายงานขึ้น 

แลวก็ยังมีหนวยงานที่ไมใชเปนหนวยราชการ เปนเอกชน เชนบริษัทหางราน หรือวาบางคนก็มาในนาม

สวนตัว ในฐานะเปนบุคคลไดมาชวยงานอีกเปนจํานวนมาก...ก็ไดทํางานไมใชเฉพาะแตในกลุมตํารวจ

ตระเวนชายแดน ก็จะมีบุคคลอื่น เชน ในแงการศึกษางานสวนใหญก็เปนงานของกระทรวงศึกษาธิการ

หรือวาเอกชน โรงเรียนเอกชน หรือวาผูนําทางศาสนา...(26 เมษายน 2549)” 

 ในการแปลความหรือตีความหมายเทียบเคียงกลับไปกลับมา ผลที่ไดจากการสงัเคราะหพระ

ราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในประเด็นของการบริหาร ซึ่งมีความสอดคลองกันถึง 31 คร้ัง พระองคมี

พระราชดําริในการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ  เปนตน  นอกจากนี้ยังมีองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ในการดําเนินงาน

ดังกลาวมีเปาหมายเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดเปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนโดยผาน

ทางโรงเรียนที่มีนักเรียนเปนตัวจุดประกายและตัวเชื่อมในการนําความรูจากโรงเรียนสูชุมชนหรือจาก

ชุมชนสูชุมชน ในดานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานก็เปนประเด็นหนึ่งที่ปรากฏโดยที่

พระองคใชวิธีการประเมินหลายๆ ทาง ทั้งจากรายงาน จากการติดตามดูความกาวหนาทุกๆ ปดวย

พระองคเอง จากการซักถาม  ในการประเมินผลดังกลาวนี้พระองคจะไมนําผลการดําเนินงานไป

เปรียบเทียบกันระหวางโรงเรียนดวยกัน แตใหเปรียบเทียบการพัฒนากับตัวเองทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียน

แตละโรงเรียนมีความแตกตางกันทั้งทางภูมิศาสตรและสังคมศาสตร นอกจากนี้ยังไดมีการนําผลการ

ประเมินมาวางแผนการดําเนินงานในครั้งตอไป  ดังมีรายละเอียดของการแปลความหรือตีความหมาย

เทียบเคียงในตาราง 
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ตาราง 10  แสดงผลการแปลความหรือตีความหมายเทียบเคียงประเดน็ที่ไดจากการสังเคราะหในดาน

การบริหารจัดการ 

 
ประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา การแปลความ/

ตีความหมาย 

  “จริงๆแลวยังมีบุคคลที่ขาดแคลนนอกเหนือจากความดูแลของตํารวจตระเวนชายแดน 

เปนหนาที่ของหนวยงานอื่นๆอีกมาก ก็พยายามชวยกันคิดในเรื่องตางๆ ทั้งในดานงาน

การศึกษา งานเกษตร งานสุขภาพอนามัย(27 เมษายน 2543)”  “อันนี้ก็ประสานงานกัน 

นอกจากตํารวจตระเวนชายแดนแลวยังมีหนวยงานทางดานสาธารณะสุข หนวยงาน

การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษานอกโรงเรียน(19 เมษายน 2542 )”  “เราพูดกันถึง

เรื่องการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ซึ่งกรมฝกหัดครูรวมมือชวยเหลือมากดวยการที่

อาจารยของเขาไปแนะแนวเรื่องวิธีการใชส่ือการสอน นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนเรื่อง

การศึกษาจากกรมสงเสริมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในทองถิ่นก็ มี  อาทิ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทาง มศว. ก็เขามาสนับสนุนดวยเรื่องส่ือการสอนบาง การ

ฝกอบรมบาง แลวก็หนวยงานอื่นๆ อีกแยะ เชน กรมวิเทศสหการ กระทรวงศึกษาธิการ ก็ชวย

ในการประสานงานตางๆ ตอนหลังก็ลงไปปศุสัตว ปาไมตางๆ ก็นับวาเปนเรื่องที่นาพอใจ

ทีเดียว(7 ตุลาคม 2530)”  “นอกจากหนาที่ในการสอนนักเรียนแลงยังจะตองทําหนาที่ 

ชวยเหลือประชาชนในแถบนั้นทั้งหมด(27 ธันวาคม 2524)” “ก็ไดชวยในดานการบริการ

ประชาชนในดานการศึกษาและดานการประกอบอาชีพๆ ไปดวยในตัว(29 มีนาคม 2525)” 

“แตวาจะมีที่บางพอจะถือวาโรงเรียนนี้ เปนแหลงเหมือนจะเปนที่สาธิตหรือแสดง

นิทรรศการ หรือเปนหองสมุดหรืออะไรก็ตามที่ใหแนวความคิดอยางใหมแทนที่จะสอน

เฉพาะในหองเรียน...ชาวบานที่ตอไปมีหนาที่ที่จะสงเสริมอยูแลว  จึงไดขอรองผูที่มีสวน

เกี่ยวของทางดานการศึกษามาชวยเสริมในโครงการนี้ที่จะทําใหนักเรียนไดรับความรูเต็มที่ 

และก็จะไปเปนประโยชนตอโครงการศึกษาและตอชุมชนหรือทองที่สืบไป...เมื่อชวย

นักเรียนแลวโรงเรียนจะเปนจุดศูนยกลางนัดพบอยางหนึ่ง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทองถิ่น

ตอไปก็อยากใหครูโรงเรียนนั้นเปนประโยชนตอหมูบานและสวนรวมดวย(23 มกราคม 

2527)”  “นอกจากนั้นก็ไดใหสอนเกี่ยวกับวิชาการเกษตร  โดยถือวาโรงเรียนนี้ เปน 

ศูนยกลางของ ชุมชนแหงหนึ่ง ผูปกครองคนในหมูบานเองเมื่อมีปญหาขัดของอะไรก็จะไดรู

ไดแนวาจะมีที่ที่จะมาหาได ไดแก โรงเรียน ซึ่งครูจะไดเปนสวนหนึ่งที่จะชวยเหลือไดมาก

(17 พฤศจิกายน  2527)” “ความสําเร็จของโครงการที่ขาพเจาทําอยูนี้ อยูที่การรวมมือกัน

ปฏิบัติงานของทุกฝายตั้งแตครู ซึ่งใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุก พอแม เจาหนาที่ตํารวจ

ตระเวนชายแดน หนวย 

ความรวมมือ 
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ตาราง  10 (ตอ) 

 
ประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา การแปลความ/

ตีความหมาย 

ราชการที่ไดรวมกันทําชวยกันแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางโครงการ ทําใหโครงการ 

ดําเนินไปดวยดี(24 ตุลาคม 2531)” “การอบรมตางๆ นั้น บางอยางก็ตองอาศัยอุปกรณ 

เครื่องมือ ซึ่งจะไมสามารถที่จะมีทุนออกไดแตละบุคคล การที่เรามีโรงเรียนเปนหนวยงาน

ในหมูบานเปนศูนยรวมอยูแลวนั้น ก็อาจจะเปนการชวยได ใหเรามาทําดวยกัน และเปนที่ที่

จะไดอาศัยประกอบกิจการตอไป(24 เมษายน 2535)” “…ก็ไมไดมุงเฉพาะแตวานักเรียนใน

โรงเรียนเทานั้น ศิษยเกาหรือชาวบานนาจะมีโอกาสในการ ไดใชส่ือเหลานี้ คือหนังสือที่

พยายามจะจัดใหมีขึ้นดวย ก็หวังวาแตละก็เปนตัวแทนของชุมชนที่จะใหความรูใหโอกาส

ตางๆ แกชุมชนดวย(21 เมษายน 2540)” 

 

“ก็อยากจะใหอะไรกับเขาเปนสวนเพิ่มเติมขึ้นมาอาจจะเล็กนอยแตก็ดีที่สุดเทาที่ทําไดคือ

เรื่องของการฝกฝนใหกระทําอาชีพไดเปนเรื่องปจจุบันทันดวน ไมใชวาเปนเรื่องของ

เหตุการณเฉพาะหนาไมใชเปนเรื่องของการคิดไปในอนาคตจึงทําใหนึกถึงวาอยากจะได

โครงการฝกอาชีพตางๆ ใหนักเรียนหรือศิษยเกาของโรงเรียนตชด. เลือกใหทําอะไรที่มี

ตลาด จะขายได ทําไดหรือวามีคนจางใหทําเพื่อที่จะเอาวิชานั้นมาเล้ียงชีพตอไป (ที่ 27 

เมษายน 2533)” “ความรูทางดานการเกษตร และดานโภชนาการซึ่งจะเปนวิธีติดตัวไปจน

นักเรียนเหลานั้นเติบโตเปนผูใหญ และไดประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม วิชาการ

ใหมๆ เหลานั้นอาจจะมาชวยในการครองชีพไดมากทีเดียว (26 กันยายน  2524)”  

“สงเสริมส่ิงของที่มีราคาถูกและมีในทองถิ่น สําคัญอยูที่วาตองสงเสริมดานการเกษตรใน

การผลิตอาหารอยางที่มีประโยชนใหมีในทองถิ่นขึ้นมาใหได(11 ธันวาคม 2528)”  “เทาที่

เคยนํามาทดลองดู เขาสามารถทําแปลงปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกตนไม ขยายพันธุพืช ทําปุย

หมัก เก็บเมล็ดพันธุพืช ปราบศัตรูพืช หรือเสียบยอดตนไมขยายพันธุไดเปนอาชีพไดทีเดียว

ถาเริ่มทําตั้งแตเด็กๆ มีความชํานาญก็สบายเรียกวาหากินไดเลย  แตพอโรงเรียนทํา

กิจกรรมพวกนี้ เมล็ดพันธุผักที่เหลือจากโรงเรียนเขาก็แจกใหเด็กกลับไปบาน เดี๋ยวนี้ตาม

หมูบานเหลานั้นมีผักรับประทานเองเกือบทุกครอบครัว และทุกครอบครัวก็มีผลไมปลูก

เอาไว (7 ตุลาคม 2530)” “เพื่อที่จะใหนักเรียนที่อยูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่ง

ตอไปจะเปนประชาชนในหมูบานที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู ไดมีความสามารถในการประกอบ

อาชีพ สามารถเลี้ยงตนและพึ่งตนเองไดดียิ่งขึ้น(29 เมษายน 2531)”  “เพราะฉะนั้นเมื่อจบ

จากโรงเรียนของเราแลว ก็ออกไปเปนพลเมืองหรือประชาชนชาวบานที่อยูในเขตนั้น  ใน

ลักษณะของกลุมเกษตรกร และเกษตรกรที่เสรีเปนแตละคน หรือวากลุมยุวเกษตรกร... แต  

การพึ่งตนเอง 
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ตาราง  10 (ตอ) 

 
ประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา การแปลความ/

ตีความหมาย 

วาเราจะใหความรูในชวงนี้บางเรื่องที่ควรทํา บางเรื่องที่ไมควรทํา ประกอบกับอาจจะถึงขั้น

หนึ่ง ที่ไปถึงเรื่องของการรวมตัวกันของเกษตรกร จะเปนลักษณะของกลุมเกษตรกรหรือการ

สหกรณ(26 สิงหาคม 2530)”  “ความรูที่เด็กไดรับ เชน เทคโนโลยีทางดานการเกษตร การ

เล้ียงสัตว การผลิต การโภชนาการ การถนอมอาหาร ยังสามารถถายทอดตอใหพอแม

ผูปกครอง และชาวบานใกลเคียง เด็กยังไดรับความรูเหลานี้ติดตัวไปจนโตใชประกอบ

อาชีพได สําหรับเด็กที่มีความสนใจเปนพิเศษ ก็จะไดรับการพิจารณาสงเสริมใหเรียนสูงขึ้น 

ตามแตความถนัดของเด็กเพื่อใหเด็กมีอาชีพตอไป การพัฒนาเด็กดวยวิธีนี้ จึงเรียกไดวา

เปนการพัฒนาแบบครบวงจร และใหเด็กรูจักชวยตัวเองดวย(24 ตุลาคม 2531)”  “ เรื่องนี้ก็

เหมือนกันที่แบงเปน 2 ทางคือ ทางแรกก็ตั้งใจจะใหเปนการฝกนักเรียนใหมีความรูมีความ

เคยชินกับระบบการทํางานรวมกันตามแบบสหกรณฝกตั้งแตเปนเด็กเล็กๆ ไดชิน ตอมาก็

ถาเปนชาวบานเปนราษฎรเต็มที่แลวก็จะไดเขาใจหลักการและเขารวมเปนสมาชิกสหกรณ

ใหญตอไป(24 เมษายน 2535)”  “โครงการตางๆ ที่เริ่มไวตอนนี้ก็ไมใชวาเฉพาะแตนักเรียน

อยางเดียว ขณะนี้ก็พยายามใหมีประโยชนตอบุคคลในครอบครัวของนักเรียน คนในชุมชน เชน 

เรื่ององการฝกหรือพัฒนาอาชีพชุมชน ซึ่งนักเรียนที่ไดเรียนไดฝกแลว ก็นาจะไดรวมกลุมหรือ

คณะศิษยเกา ก็อาจจะเปนการประกอบอาชีพตอไป ก็มีทางหนึ่งที่จะตองทํางานอิสระ 

ประกอบอาชีพ ครั้นประกอบอาชีพอิสระแตเพียงลําพังตัวคนเดียว ก็อาจจะไมมีทุนที่จะทํา

ได ตองรวมกันเปนกลุม เพราะฉะนั้นในหมูบานในชุมชนก็อาจจะเขารวมในเรื่องนี้(21 

เมษายน 2540)” 

 

“ความกาวหนาของแตละโรงเรียนไมเทากัน เนื่องดวยปจจัยหลายๆ อยาง เชน ที่ตั้งของ

โรงเรียน ขนาดและความอุดมสมบูรณของพื้นที่ ...ก็ตองใหกําลังใจวาแตละแหงตางกัน

หมด เราจะไมมีการเอาใครไปเปรียบเทียบกับ(27 มีนาคม 2539)” “โรงเรียนตํารวจตระเวน 

ชายแดนนี้ถึงจะเปนสังกัดเดียวกัน แตวาพื้นที่แตละแหงนั้นมีความแตกตางกันมาก บางที่ก็

มีความพรอม เวลาเอาโครงการตางๆ ไปใหก็สามารถทําไดดี สวนบางแหงนั้นดูจะเปนไป

ไมไดเลยที่จะทําไดเหมือนคนอื่นเขา  จะมีอะไรในพื้นที่นั้นที่ทําใหดีขึ้นได ไมไดนํามา

เปรียบเทียบกับคนอื่น อยางที่ไดแจงไววาเรื่องพวกนั้นไมมีการเปรียบเทียบแตอาจจะทําได

ดีมากขึ้น (24 เมษายน 2535)” “ถาทานมีขอขัดของตางๆ แลวก็สามารถทําใหดีขึ้นไปอีกนิด

หนึ่งเปนสวนหนึ่ง และทานเปนผูที่ใหอะไรตอโครงการนั้นนับวาดี ก็เปนผลงานเทาๆ กันกบั  

การติดตาม

ประเมินผล 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 
ประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา การแปลความ/

ตีความหมาย 

ผูที่ทําแลวไดรับผลงานออกมาเปนส่ิงของ หมายความวาเปนผลผลิตพืชหรือเปนนักเรียนมี

สุขภาพดีขึ้น ขออยางไปวัดกันที่ผลของวัตถุนี้ออกมา แตใหวัดดวยตัวเองถึงความตั้งใจของ

แตละทาน(21 พฤศจิกายน 2524)“ “ถาถึงขั้นปฏิบัติอาจจะไมไดผลรอยเปอรเซ็นตหรือ

ตามที่ตั้งใจไว คืออาจจะมีความตั้งใจดี อยากจะใหงานที่ทําสําเร็จลุลวงไปไดโดยดี แตพอ

ทําเขาจริงแลวอาจจะไมไดมากเทาผูอื่นเพราะวาสถานที่มันขาดทุกส่ิงทุกอยาง ก็อยางเพิ่ง

ทอถอยหมดกําลังใจ ใหถือวาเรารูคนเดียววาเราไดทําอะไรลงไปนั้นแลวที่จะเปนประโยชน 

และก็รับเอาประโยชนที่ทําแลวการประเมินผล ในขั้นนี้ก็ไมไดเปรียบเทียบวา ผักใครงอก

งามมากกวา(27 ธันวาคม 2524)” “…ดังนั้นการที่ตองปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ยากลําบาก

อาจจะทําใหมองดูเสมือนวาผลงานของผูปฏิบัติงานดูจะดอยลงไปบาง แตอันที่จริงแลว

เทาที่อานจากรายงานจะเห็นวาส่ิงที่ทํา(12 กุมภาพันธ 2525)”  “…เนื้อที่บางที่ก็ดี บางที่ก็

แหงแลงเสียจนปลูกอะไรไมขึ้น ก็บอกเขาวา งานนี้ยังไมคอยไดจัดการประเมิน เพราะวาถา

ประเมินมันก็อาจจะไมเกิดความยุติธรรม เพราะสภาพตางกันจริงๆ(11 ธันวาคม 2528)” 

“ความสําคัญของงานที่เคยทํามาคือการติดตามแกปญหาของแตละแหง ไมใชวาตามไปดู

ผลงานที่กําหนดไวอยางเดียว จะทําอะไรไปนั่งตําหนิติเตียนคนอื่นเขาอยูกันเปนปๆ ก็ไม

ยุติธรรม ก็ไดแตแนะนําไปนิดหนอย สวนการประเมินก็เก็บจากตัวเลขใหแบบสอบถามให

ครูนั่นแหละเขากรอก เขาเก็บตัวเลขเอง(19 มิถุนายน 2530)” “จากรายงานที่ไดรับอยู

สมํ่าเสมอ(29 เมษายน  2532)”  “อยางไรก็ตามงานในโรงเรียนตางๆ นั้นมีพื้นที่ มีภาวะที่

ตางกัน จะใหเหมือนกันไมได ที่ย้ําอยูเสมอวาการประเมินผลความสําเร็จนั้นไมเคยคิดถึงใน

เรื่องที่เอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่น  ทุกคนรูแกใจตัววาตัวทํางานแคไหน ทํางานมากแลวแต

สภาพไมอํานวยหลายๆ อยาง(27 เมษายน 2533)” “มีปญหาอยูแปลกๆ หลายอยาง จึง

บอกวา ถาจะแขงก็อยางไปแขงกับโรงเรียนอื่น เพราะวาผูปฏิบัติงานพวกเราที่อยูสวนกลาง

ทุกคนนั้นเขาใจ แลวจะไมเปรียบเทียบกับใครเลย เนื่องจากแตละคนมีปญหา มีขอดีและ

ขอเสียในปจจัย ในเงื่อนไขของการทํางานซึ่งตางกัน ไมสามารถจะนํามาเปรียบเทียบกันได 

แตในตัวของตัวเองนั้นขอใหเทียบเอง แตเทียบในใจวาตัวเองทํางานไดมากทํางานไดนอย 

แคไหน ขอใหมีกําลังใจ และพวกเราที่อยูสวนกลางยังไงถามีอะไรชวยไดนิดๆ หนอย หรือวา

มีประสบการณจากที่อื่นนํามาถายทอดให หรือวารูอะไร มีอุปกรณส่ิงของอะไร ทั้งในดาน

เงินทองและของที่ใชเปนทุน ก็จะนํามาเสริมมาชวยงาน(23 พฤษภาคม 2533)” “ทําอยางไร

ใหแตละคนบอกออกมาไดวาเห็นอะไรที่ยังขาดอยู หรือวาครอูยูใกลชิดกับชุมชน 
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ตาราง 10 (ตอ) 

 
ประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา การแปลความ/

ตีความหมาย 

หรือนักเรียนเองก็นาจะบอกมาไดวาในชุมชนตองการที่จะใหทํา อยางไร(21 เมษายน 

2541)”งานที่ทําไปไดประโยชนเขาเปาหมายหรือเปลา อันไหนที่ทําทิศทางแลวทิศทางนั้น

ไมไดผล ก็ตองปรับตองเปลี่ยนแปลงไป การที่ประชุมสัมมนานี้ก็จะไดเปนประโยชนในดาน

นี้คือไดคิดไดทบทวน สวนไหนที่บกพรองอยู ก็ตองแกไขปรับปรุง ทั้งปรับปรุงในตัวบุคคล 

ปรับปรุงในเรื่องของหนวยงานและแนวคิดทั่วๆ ไปดวย ก็หวังวาการที่จะตองปรับปรุง

เปล่ียนแปลง หรือมีผูคัดคานวิธีการแนวทางนั้น (27 เมษายน 2543) 

 

 

 

3. ผลการสังเคราะหจากผลการแปลความหรือตีความหมายเทียบเคียงในประเด็นที่
ไดจากการสังเคราะหพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัสและโครงการตาม
พระราชดําริ  และผลการพัฒนาเปนตัวบงช้ีการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 เมื่อไดนําผลที่ไดจากการแปลความหรือตีความเทียบเคียงผลการสังเคราะห  

พระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริ มาสังเคราะหอีกครั้งหนึ่งเพื่อ

นําไปสรางเปนตัวบงชี้ โดยมีรายละเอียดในแตละดานดังตอไปนี้  
       แนวพระราชดําริทางดานการศึกษา 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีแนวพระราชดําริในเรื่องการศึกษาวาเปน

การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหปรากฏออกมาไดมากกวาสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามสัญชาตญาณ  

  
เปาหมายของการศึกษา 
สําหรับเปาหมายของการศึกษานัน้ เมือ่นํามาสังเคราะหผลการแปลความหรือตีความหมาย

เทียบเคยีงแลวจะไดวา เปาหมายของการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีคือเปนการพัฒนาผูเรียนอยางเปนองครวมที่เหมาะสมกับภูมิ – สังคม  
  
แนวการทรงงาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแนวการทรงงานอยางเปนระบบ แต

เรียบงาย คอยๆ เปนคอยๆ ไป  ใชปญหาและพื้นที่เปนตวัตั้งในการแกปญหา 
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 ดานหลกัสูตร 
 ผลการสังเคราะหการแปลความหรือตีความหมายในดานหลักสูตรพบวาสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริวาควรเปนหลักสูตรที่มีความยืดหยุน มีความ

คลองตัว สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น  คือโรงเรียนสามารถสรางหรือ

พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมข้ึนมาใชใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนเอง ไมจํากัดดวยเวลา สาระ และ

กิจกรรมการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัด ความสนใจ ความตองการของผูเรียน  และเปนหลักสูตรที่

สามารถจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบสามารถเชื่อมโยงไดหลายสาระในเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถ

สังเคราะหเปนตัวบงชี้ไดดังนี้ 

ตาราง   11 แสดงการพัฒนาตัวบงชี้จากประเด็นอุปมาหรือประเด็นเทียบเคียงดานหลักสูตร 

 
ประเด็นที่ไดจากผลการสังเคราะห ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

มีความยืดหยุนสามารถปรับเปล่ียนไดตามสภาพ
ภูมิ-สังคมของทองถิ่น 
1. หลักสูตรที่วางไวก็ไมตายตัวสามารถที่จะปรับได

ตามสภาพของทองถิ่ นและสภาพของนัก เรี ยน

ผูปกครองสวนหลักสูตรนั้นทางวิทยาลัยครูจันทบุรี ก็

ชวยรางขึ้นมาโดยดูที่ความตองการชุมชนเปนพิเศษ 

2. หลักสูตรก็ใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาเปนหลัก 

แตวาไมตายตัวนัก ถาเราจะเพิ่มเติมอะไรก็ยอมทํา

งายกวาที่จะไมทําในโรงเรียนที่ มีหลักสูตรตายตัว

โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการก็มีหลักสูตรแนนอน  

แตตชด.นี่ยืดหยุนได 

3. เพราะฉะนั้นหลักสูตรก็ดี การดําเนินงานก็ดี ก็

คลองตัว คือสามารถเปลี่ยนแปลงขยับขยายไดยังไมมี

แนวทางที่แนนอน    

 

 

1. หลักสูตรไดเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับทุกคน

สามารถเขารับการศึกษาไดตามตองการ 
2. เปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา 

3. หลักสูตรสามารถยืดหยุนไดทั้งในเรื่องของ

เวลา สาระการเรียนรู กระบวนการพัฒนาผูเรียน 

ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ และ

ความแตกตางระหวางบุคคล 

4. หลักสูตรสามารถนําไปบูรณาการจัดกิจกรรม

การเรียนรูรวมกันไดทุกกลุมสาระ  โครงการตาม

พระราชดําริ และในวิถีชีวิต 

5. หลักสูตรสามารถนําไปปรับใชไดตามความ

เหมาะสม และตามความตองการของทองถิ่น 

6. โรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตรที่เปนสาระทองถิ่น

ขึ้นมาใช 

7. โรงเรียนไดนําโครงการตามพระราชดําริมาใช

จัดการศึกษารวมกับหลักสูตรของโรงเรียน 
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 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ นั้น

ตองจัดอยางบูรณาการที่เชื่อมโยงหลายเนื้อหาวิชาและโครงการตางๆ เขาดวยกันตามความเหมาะสม 

จัดใหผูเรียนไดรับประสบการณอยางหลากหลายทั้งในดานหลักทฤษฎีและการปฏิบัติในเวลาเดียวกัน 

ทําใหผูเรียนเกิดทักษะที่สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพได เรียนรูที่จะอยูรวมกันอยางมีความสขุ

ระหวางมนุษย สังคม และสิ่งแวดลอม โรงเรียนจะตองจัดหาและใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นทั้ง

ในและนอกโรงเรียนเพื่อเชื่อมโยงและถายทอดความรูระหวางชุมชนกับโรงเรียน ใหผูเรียนไดมีโอกาส

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งยังตองตอบสนองหลักสูตร จึงสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่

เปนไปตามแนวพระราชดําริจะตองมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

 1. จัดการเรียนรูบูรณาการสอดคลองกับสภาพจริง  ไดแกการจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยง

หลายๆ วิชาและโครงการตามพระราชดําริเขาดวยกัน จัดการศึกษาทั้งในดานพุทธิศึกษา จริยศึกษา 

พลศึกษา และหัตถศึกษาพรอมๆ กัน  

  2. มีการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะผูเรียนในดาน สุ จิ ปุ ลิ การทํางานรวมกับผูอ่ืน การ

รูจักแสวงหาความรูอยูเสมอ การอาน เขียน ใชภาษาไทยอยางถูกตอง พัฒนาทั้งในดานภาคทฤษฎแีละ

ทางดานการปฏิบัติ                                                         

 3. การใชแหลงเรียนรู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหใชส่ือหรือแหลงเรียนรูเพื่อให

ผูเรียนไดไดรับประสบการณที่เปนจริง ใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูไดดวยตนเอง ทั้งนี้

โรงเรียนจะตองมีการพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนใหมีความเหมาะสมโรงเรียนมี

สารสนเทศแหลงเรยีนรูที่สามารถใหผูเรียนสามารถใชในการคนควาไดอยางประหยัดและสะดวก 

 4. จะตองสงเสริมการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต โดยใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ ให

ผูเรียนไดเรียนรูจากวิถีชีวิต จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองผูเรียนมีความตระหนักใน

ความสําคัญของการแสวงหาความรูตลอดเวลา ผูเรียนสามารถประยุกตใชความรู ใหเกิดประโยชนตอ

ตนเองและสังคม นําความรูที่ไดจากโรงเรียนไปขยายตอที่บานและชุมชน  

รายละเอียดของการสังเคราะหตัวบงชี้จากประเด็นอุปมาหรือประเด็นเทียบเคียงไดดังนี้ 
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ตาราง  12 แสดงการพฒันาตัวบงชี้จากประเด็นอุปมาหรอืประเด็นเทยีบเคียงในดานการจัดกิจกรรม

การเรียนรู 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

กลุมการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางบูรณาการ
สอดคลองกับสภาพจริง 
1.จะได รับประโยชน เปนผลพลอยไดที่ สําคัญคือ 

ความรูทางดานการเกษตร และดานโภชนาการซึ่งจะ

เปนวิธีติดตัวไปจนนักเรียนเหลานั้นเติบโตเปนผูใหญ 

และไดประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม 

2.การใหการศึกษาแกเยาวชนจึงตองใหใหครบถวนลวน

พอเหมาะกัน ทั้งดานวิชาการ ดานการปฏิบัติ ดานความ

ประพฤติ ตลอดจนดานความคิด จิตใจและคุณธรรม 

3.การที่จะโยงเรื่องการเกษตรกับสุขภาพอนามัยนั้นทํา

ไดงายเพราะเปนเรื่องเดียวกัน 

4. ก็ใหมีความรูทางทฤษฎีแลวก็ใหไดฝกปฏิบัติ 

5. พุทธิศึกษา นั้นหมายถึง ภาควิชาที่จะตองสอน

นักเรียนใหรูจักอาน เขียน คนควา จริยศึกษาคือการ

สอนใหมีคุณธรรม คุณธรรมนั้นไมใชการเนนหนัก

ทองจําคุณธรรมทางศาสนาที่สําคัญคือการปลูกฝง

คุณธรรมในชีวิตประจําวันพลศึกษา รวมถึงสุขศึกษา 

สุขาภิบาล ความสะอาด การกินที่ถูกตองตามสุขบัญญัติ

เปนการ เสริมสรางรางกายใหแข็งแรงดวยการออก

กํ า ล ัง ใ ห เ ห ม า ะ ส ม ก ับ ส ภ าพ  หัตถศึ กษาคื อ

ความสามารถในการใช เครื่ องมือประดิษฐงาน 

หัตถกรรมได ถึงแมวาปจจุบันนี้จะมีของ สําเร็จรูป แต 

การรูจักใชเครื่องมือประดิษฐส่ิงของนั้นจะชวยสมอง

ดานการสั่งงาน ความสัมพันธระหวางสมองมือจะดี

ชวยให ผู เรียนมีใจ  รักศิลปะ  มีความเยือกเย็น  มี

จินตนาการ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดีตองาน

และเห็น คุณคาการทํางานโดยไมรังเกียจ 

6. งานเกษตรนี้เห็นชัดๆ เลยวาชวยใหเด็กไดออก 

กําลังกาย ขุดดิน พรวนดิน ไดเคลื่อนไหว แลวก็อยูกับ 

 

 

1.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการ ทั้ง 

พุทธิศึกษา (ดานวิชาการ) จริยศึกษา (ดานคุณธรรม) 

พลศึกษา (ดานสุขภาพอนามัย) และหัตถศึกษา (ดาน

การทํางาน) 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเชื่อมโยงการเรียนรูจาก

หลายๆ กลุมสาระการเรียนรูและจากโครงการตาม

พระราชดําริ 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการเชื่อมโยงจากวิถีการ

ดําเนินชีวิตของผูเรียน 
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ตาราง 12 (ตอ) 

 
ประเด็นที่ไดจากผลการสังเคราะหเอกสาร ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

ธรรมชาติ ไดดูการเจริญเติบโตของพืช...งานเกษตรนี้

โยงกับวิชาตางๆ ไดดี เชน สปช. ก็ไดรูจักส่ิงแวดลอม

หรือธรรมชาติวิทยา ในแงวิทยาศาสตรก็ไดการเรียนรู

ทางดานวิทยาศาสตร แลวยังอาจจะเกี่ยวกับศิลปะก็

ไดโดยการที่วา ใหเด็กวาดรูปตนไมเหลานั้น หรือ

เกี่ยวกับการรองเพลง แตงเพลงใหสอดคลอง หรือ

เกี่ยวกับภาษาไทย  เกี่ยวกับอะไรก็โยงไดทั้งนั้น 

7. เปนโอกาสอันหนึ่งที่นักเรียนควรไดรับการ

สอดแทรกความรูดานอาหารและโภชนาการดวย ใน

โรงเรียนที่มีบริเวณพอที่จะนํามาใชในการเพาะปลูก

หรือเล้ียงสัตวได ขอใหคํานึงถึงการใชหลักการทาง

วิทยาศาสตรการอาหารมาชวยในการถนอมอาหาร 

8. สหกรณอันนี้พยายามจะใหประโยชนเชื่อมโยงกับ

โครงการอื่นๆ ดวย 

9. ยังไดความรูทางการเกษตรอีกดวยอันที่จริงแลวการ

ปฏิบัติงานทางการเกษตรนั้นมีประโยชนหลายๆ แงใน

การศึกษาตอไดจะเปนพื้นฐานของวิชาตางๆ ไดอีก

หลายวิชาและทั้งยังเปนสวนที่ไดออกกําลังกายได

บริหารรางกายเปนสวนที่ทําใหสุขภาพดีแลวก็ทําให

จิตใจปลอดโปรงอีกดวย 

10. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

11.โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา 

12.โครงการฝกอาชีพ 

13.โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

14. โครงการสงเสริมสหกรณ 

 

 

 

 

 



  

 

250                                                                                                                                                     

   

   
ตาราง 12 (ตอ) 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร ตัวบงช้ีที่ไดจากการพัฒนา 

พัฒนาทักษะผูเรียน 
1.ก็ใหเด็กสังเกตการณและจดจําทํารายงานหรืออะไร

ก็ตามไปถามคนที่เขาทํามา ก็เพื่อใหเขาเปนผูฝกหัด

ความชางสังเกตไปดวย 

2.สุ คือ สุตมยปญญา หรือปญญาที่เกิดจากการฟง ใน

ที่นี้ การฟงคือการรับสารสาระทั้งปวง รวมทั้งการไดรู 

ไดเห็น และการอานหนังสือ จิ คือจินตมยปญญา  

ปญญาที่เกิดจากจากการคิด คิดในที่นี้มิใช แคคิดสง

เดช แตตองคนควาหรือมี สุ มากอน จึงมี จิ ได แลวใช

ปญญาความคิดไตรตรอง ปุ คือปุจฉา แปลวา ถาม 

มาจาก สุ และ จิ ตองมีความปรารถนาหาคําตอบเพื่อ

เติมใหปญญางอกเงยยิ่งๆ ขึ้น ลิ คือ ลิขิต หรือจด

บันทึก เมื่อไดขอมูลหรือคําตอบที่ผานการวิเคราะหบน

ฐานของเหตุผลแลวก็ตอง 

3.พุทธิศึกษา หมายถึงภาควิชาการที่จะตองสอน

นักเรียนใหรูจักอาน เขียน คนควา จริยศึกษา หมายถึง

การปลูกฝงกลอมกลาใหผู เรียนยึดมั่นในศีลธรรม

จรรยาที่ดี หัตถศึกษาชวยใหผูเรียนมีใจรักศิลปะ มี

ความเยือกเย็น มีจินตนาการ มีความคิดสรางสรรค มี

ทัศนคติที่ดีตองานและเห็นคุณคาการทํางานโดยไม

รังเกียจวาเปนงานหนักหรืองานเบา พลศึกษา นี่การ

รับประทานอาหารที่มีประโยชนอยางเดียวไมพอตองมี

การบริหารรางกายดวย  
4.การใหการศึกษาแกเยาวชนจึงตองใหใหครบถวน

ลวนพอเหมาะกัน ทั้งดานวิชาการ ดานการปฏิบัติ 

ดานความประพฤติ ตลอดจนดานความคิด จิตใจและ

คุณธรรม 

5. เปนโครงการครบวงจร คือเริ่มตั้งแตไปสงเสริม สอน

ใหมีความรูทางดานเกษตร เชน เมล็ดพันธุการใชปุย 

 

1. มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในดานการแสวงหา

ความรู (สุ) การคิดไตรตรอง(จิ) การตั้งคําถาม

เพื่อใหไดความกระจาง(ปุ) การบันทึกเก็บความรู

ที่ไดมา(ลิ) 

2. มีกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาทักษะผูเรียนใหมี

ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปน

อยางดี 

3. มีกิจกรรมพัฒนาความรูทั้งในดานทฤษฎีและ

การปฏิบัติในกลุมสาระการเรียนรูตางๆและ

โครงการตามพระราชดําริ 

4. มีกิจกรรมฝกภาษาไทย สงเสริมวัฒนธรรม

ทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่น 

5. มีกิจกรรมสรางจิตสํานึกการอนุรักษธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

6. มีกิจกรรมสงเสริมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

 



  

 

251                                                                                                                                                     

   

   
ตาราง 12 (ตอ) 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร ตัวบงช้ีที่ไดจากการพัฒนา 

การใชยาฆาแมลง การปลูกพืชผลตางๆ ตลอดจนการ

เล้ียงสัตว โครงการจะชวยเหลือในการหาอุปกรณให แต

ครูและนักเรียนจะทําการเกษตรเอง 

6.สําหรับนักเรียนก็เปนการฝกหัดใหใชระบบทํางานดวย

การรวมกัน เพื่อที่จะไดไมเสียเปรียบผูอื่น ไดฝกความ

ละเอียด ความถี่ถวนในเรื่องของการเขียนบันทึก การทํา

บัญชี สําหรับนักเรียนก็เปนการฝกหัดใหใชระบบทํางาน

ดวยการรวมกัน เพื่อที่จะไดไมเสียเปรียบผูอื่น ไดฝก

ความละเอียด ความถี่ถวนในเรื่องของการเขียน บันทึก 

การทําบัญชี แลวตอไปเมื่อนักเรียนเติบโตขึ้นก็จะคุนเคย

กับระบบนี้ 

7.ก็ใหมีความรูทางทฤษฎีแลวก็ใหไดฝกปฏิบัติ  

8.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการสงเสริม

สหกรณ 

9.โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

10.โครงการฝกอาชีพ 

11.โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา 

 

การใชส่ือและแหลงเรียนรู 

1. การศึกษาเพิ่มเติมในทุกวันนี้ ก็มิใชส่ิงที่ยากลําบากนัก 

เพราะแหลงวิชาความรูมีอยูทั่วไป ทั้งจากเอกสาร จาก

บุคคลที่ มีความรูความชํานาญ ตลอดจน  เครื่องมือ

ส่ือสารอีกมากมาย 

2.ถามีหองสมุดใหบริการเพียงพอ มีการเชิญชวนใหคน

มาใช นอกจากนั้นมีการฝกหัดวินัยการใชหองสมุด และ

การมีตําราหรือหนังสือภาษาไทยที่ดีก็มีความสําคัญมาก 

เพราะผูที่มีการศึกษาระดับพื้นฐานจะใหอานภาษาอื่น

นอกจากภาษาของตน ...ถาเรามีหนังสือที่มีคุณคาทั้ง

เนื้อหาและรูปภาพใหเขาอานใหความรูและความบันเทิง 

เด็กๆจะเติบโตเปนผูใหญที่ 

 

1. มีการใชส่ือและแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมและผูเรียน 

2.โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรูใหสามารถใชเปน

แหลงเรียนรูไดสําหรับผูเรียนทุกระดับ 

3. ผลิตและใชส่ือที่ไดจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4. โรงเรียนมีหองสมุดและมีหนังสือเพียงพอ 

เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
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ตาราง  12 (ตอ) 

  
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

สมบูรณรอบรู มีธรรมะ ประจําใจ มีความรักบานเมือง มี

ความตองการปรารถนาจะทําแตประโยชนที่สมควร ...

การศึกษาทางไกล เปนการกระจายโอกาสและความเสมอ

ภาคทางการศึกษาแกผูที่อยูไกลจากสถาบันการศึกษา ... 

สารานุกรมนี้เปนการรวบรวมขอมูลวิชาการเขาดวยกันทํา

ใหงายตอการสืบคน 

3. วิธีการศึกษายุคใหมตองการใหนักเรียนชวยตัวเองมาก

ที่สุดใชการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชส่ือทุกๆ อยาง 

4.คืออาศัยธรรมชาติ ใชส่ิงรอบตัวหรือใชธรรมชาติ ใชส่ิง

ที่มีอยูแลว ประดิษฐขึ้นมาเองเปนอุปกรณการสอน 

 

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
1. ถาไดโอกาสที่จะฝกหัดใหมีความรูแกเด็กใน

โรงเรียนก็จะเปนการเผยแพรความรูไปถึงประชานชน

ในทองถิ่นใหไดประกอบอาชีพใหมีรายไดดีขึ้น 

2. เมื่อชวยนักเรียนแลวโรงเรียนจะเปนศูนยกลางนัดพบ

อยางยิ่ง ซึ่งนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นตอไปก็อยากจะให

ครูโรงเรียนนั้นเปนประโยชน ตอหมูบานและสวนรวม 

3.อยาใหการที่พยายามขยันขันแข็งและขวนขวายอันนี้

มาทําใหขาดความเอื้อเฟอตอกันในระหวางกัน หรือ

ความที่จะนึกถึงญาติพี่นองในทองถิ่นเดิม แลวนักเรียน

เมื่อกลับไปทางบานก็จะใหไดประโยชนมากขึ้น 

4.การชวยเหลือบุคคลผูอยูในถิ่นทุรกันดารจริงๆ ...ก็

ยังคงตองใหการศึกษาในลักษณะของการศึกษาใน

ลักษณะของการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตลอด

ชีวิต ชนิดวาสอนบางระดับอาจจะใหแคอานออกเขียน

ได สามารถจะติดตอกับบุคคลภายนอกไดสามารถที่

จะรักษาสุขภาพอนามัยหรือวาหากินหาเลี้ยงชีพได 

5.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

6.โครงการฝกอาชีพ 

7.โครงการสงเสริมสหกรณ 

8.โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 

1. มีกิจกรรมสงเสริมอาชีพใหกับผูเรียนและ

ชุมชน 

2. มีกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนรูจัก

แสวงหาความรูดวยตนเอง 

3. มีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่ไดรับ

ไปขยายตอที่บานและในชุมชน 

4. มีกิจกรรมที่สงเสริมในการผสมผสานระหวางความรู

เทคโนโลยีใหมกับภูมิปญญาในทองถิ่น 
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 ดานคุณลักษณะของครู 
 ผลการสังเคราะหการแปลความหรือตีความหมายเทียบเคียงผลที่ไดจากการสังเคราะหพระ

ราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี นั้นพบวาพระองคมีพระราชดําริที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของครูดังนีคื้อ เปนผูทีม่คีวามรูและ

มีคุณธรรม จึงสรุปไดวาครูลักษณะของครูมีดังนี้ 

 1. เปนผูที่มีความรู  คือ มีความรูความสามารถที่สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้น ไดรับการพัฒนาใหเปนผูที่กาวทันการเปลี่ยนแปลงอยาง

ตอเนื่องเชน การศึกษาตอ การฝกอบรม  มีความสามารถและทักษะในการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สามารถจัดการศึกษาไดอยางบูรณาการ 

 2. เปนตัวแบบคุณธรรมจริยธรรม  มีความซื่อสัตยตอตนเอง ตอหนาที่และตอผูอ่ืน เปน

ตัวอยางที่ดีตอบุคคลทั่วไปได  มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เสียสละ และมีทักษะทางสังคม  

 เมื่อนํามาพัฒนาเปนตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 13  แสดงการพัฒนาตัวบงชี้จากประเด็นอุปมาหรือประเด็นเทียบเคียงดานคุณลักษณะ 

 ของครู 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร   ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

มีความรูความสามารถ 
1.ครูที่ทางตํารวจตระเวนชายแดนคัดเลือกมาสอน ก็

เปนคนที่ มี สุขภาพดี  มีความรู และมีจิตใจที่ จะ

ชวยเหลือนักเรียนที่ตนสอนอยู 

2.การเปนครูที่สมบูรณนั้น ทานตองเปนทั้งนักทฤษฎี

และนักปฏิบัติ จะตองปรับปรุงตนเองดวยการใฝรู 

แสวงหาและคนควาทดลองอยูเปนนิตย   

3.นอกจากจะตองมีความรอบรูวิทยาการ  และมี

ปญญารูคิดดวยเหตุดวยผล  . . .จะตองสามารถ

ประพฤติตัวใหเปนที่ศรัทธาเลื่อมใสแกผูเปนศิษย 

ศรัทธา หมายถึงความเชื่อถือหรือเชื่อม่ัน คือเชื่อม่ันใน

ความรูความคิดของครู ซึ่งครูจะสรางสรรคขึ้นไดดวย

การขวนขวายศึกษา ทั้งในวิชาการโดยตรง  ทั้งใน

ความรูทั่วไปใหเกิดเปนความรอบรูที่กวางขวาง  

 

 

1. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติไดเปนอยางดี 

2. ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถใน

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

3. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญได 

4. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางบูรณาการได 
5. ใฝหาความรูอยูเสมอ 

6. มีความแมนยําในเนื้อหา 
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ตาราง 13 (ตอ) 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร   ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

ถูกตอง แมนยํา ทั้งสามารถนํามาส่ังสอนถายทอด

ใหแกศิษยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.การใฝหาความรูใหแกตนเองนอกจากจะชวยใหเกิด

ความรอบรูเฉลียวฉลาดแลวการใฝหาความรูยังเปน

ปจจัยสําคัญที่จะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ 

5. ประเทศชาติจะไดบุคคลผูมีความรูความสามารถ

เพิ่มขึ้นเปนกําลังสรางสรรคความเจริญใหแกสวนรวม 

6.ครูตํารวจตระเวนชายแดนที่ประจําอยูนั้น ถือวาเปน

ผูที่มีความรูความสามารถอยางดีมาก และก็ไดมีการ

ฝกฝนฝกอบรมเพิ่มเติมจากเจาหนาที่อีกหลายๆ ดาน 

7. ก็เพื่อที่จะใหมีการถายทอดความรูจากบุคคลหนึ่ง

ในสาขาวิชาหนึ่งเขามาใหบุคคลอื่นฟงดวย เปนการ

รวมความคิดเห็น 

8.เกษตรก็ไดมาชวยเหลือตั้งแตเริ่มตน ใหความรูแกครู

อาจารยในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

9.ครูตองมีทั้งความรูเนื้อหาที่แมนยํา ถูกตอง ทันสมัย

และมีวิธีการสอนที่นาสนใจ ชวนใหติดตาม 

 

เปนตัวแบบทางคุณธรรมจริยธรรม 
1.ควรมีความสํานึกใน เกียรติของความเปนครู ยึดมั่น

ในอุดมคติอันสูงสงตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณ

ครู ประกอบการงานดวยศรัทธา มุงดี มุงประโยชนตอ

ศิษย อีกทั้งเปนตัวอยางที่ดีแกบุคคลทั่วไป ยึดมั่นใน

หลักศีลธรรม กอปรดวยเมตตาปราณี 

2.การกระทําตนใหเปนแบบอยางที่ดี ยึดมั่นในหลัก

ศีลธรรม กอปรดวยเมตตาปราณีมีความเสียสละ มุงด ี

มุงเจริญตอศิษย  

3. จะตองมีความรับผิดชอบตอสวนรวมและ

ประเทศชาติ  

4. มีศรัทธาตองาน จงอุตสาหพยายามที่จะเอาชนะ

อุปสรรคทั้งปวง 

5.  ความรับผิดชอบ มีสติ  

 

1. ซื่อสัตยตอตนเอง ตอหนาที่และตอผูอื่น 

2. เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ตอศิษย 

3. ประพฤติปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีตอบุคคล

ทั่วไป 

4. เสียสละในการปฏิบัติหนาที่ 

5.มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทั่วไป  

6. ใหความชวยเหลืออื่นทุกครั้งที่มีโอกาส  

7. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางด ี
8. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ และตอสังคม

9. มีศรัทธาตอหนาที่ 

10. มีความอดทนมานะพยายาม 

11. ละอายและเกรงกลัวตอการทําชั่ว 

12. มีความเที่ยงตรงไมอคติ 
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ตาราง 13 (ตอ) 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร   ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

6.จึงตองประพฤติ สุจริตทั้ งในกาย  วาจา  ใจ  ตอง

เที่ยงตรง ไมลําเอียง ตองมีความบริสุทธิ์ใจ และเมตตา

กรุณาตอทุกคน  ชวยเหลือเ ผ่ือแผตามฐานะและ 

ความสามารถพรอมทั้งระมัดระวังมิใหเผลอกระทําชั่ว 

เปนตัวอยางหรือบทเรียนที่เลวราย ใหเขาพลอยทําชั่ว

ทํ า ผิดไปด วย   เหมือนกับที่ โบราณท านวางนิติ

แบบอยางสําหรับครูไววา ใหแนะนําศิษยใหดี ใหศิษย

ไดเรียนดี ใหบอกศิลปวิทยาแกศิษยโดยสิ้นเชิงไมปดบัง 

7.เล่ือมใส นั้นหมายถึงความนิยมชมชื่นและยกยอง

เทิดทูนในความดี ซึ่งครูสามารถสรางขึ้นไดดวยการ

ตั้งใจสํารวมประพฤติตัวใหเหมาะสมแกฐานะหนาที่ 

ใหเปนแบบอยาง ที่ดีงามทั้งในดานจรรยามารยาท ใน

ดานความขยันหมั่นเพียร ความสุจริตเที่ยงธรรม และ

ความรูจักเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม...จะตองมี

ความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร  ความหนัก

แนนอดทน ไมยอทอตอความยากลําบาก ความคับ

แคนทั้งทางกาย ทางใจ 

8.ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางมีความเมตตา

กรุณาเอาใจใสหวงใยความเปนอยูของศิษยเปนที่พึ่ง

ในยามที่ศิษยตองเผชิญปญหาหรือความเดือดรอน

ดวยการชวยเหลือใหคําแนะนําปรึกษาเมื่อศิษยทํา

ผิดพลาดก็พรอมใหอภัยและแนะนําส่ังสอนใหเกิด

ความรูสึกสํานึกผิดชอบชั่วดี เมื่อศิษยเจริญเติบโต

ศึกษาสําเร็จ มีความมั่นคงในชีวิต ก็พลอยชื่นชมและมี

ความสุขไปดวย  

9. มีความเที่ยงตรงวางใจเปนกลางไมเอียงไปดวยอคติ 

เปนผูเสียสละเพื่อประโยชนสุขสวนรวมเสมอ มีความ

อุสาหะ อดทน ประหยัดและออม ดําเนินชีวิตอยาง

เรียบงาย ไมมัวเมาในลาภยศและอบายมุขทั้งปวง

เฉพาะอยางยิ่งครูเปนผูรักษาวินัยเครงครัด ระมัดระวัง 
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ตาราง 13 (ตอ)  

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร   ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

ในความประพฤติตนใหอยูในระเบียบแบบแผนอันดี

งามอยูตลอดเวลาจึงไดรับความเชื่อถือและวางใจของ

บุคคลโดยทั่วไป 
10.  ความศรัทธา ความเชื่อหรือความเชื่อถือหมายถึง

เชื่อถูกเชื่อผิด ความงดเวน หมายรวมถึงการสํารวม

ระวังตัวอยูในระเบียบวินัยที่ดี หิริ โอตตัปปะ  

11. พาหุสัจจะ หมายถึงการไดยินไดฟง ไดเรียนรู ได

ผานพบมาก  จาคะไดแกความสละ 

12.การมีมนุษยสัมพันธของครูแตละคนเหมือนกัน ถา

ครูคนไหนมีมนุษยสัมพันธดีมากๆ ชาวบานมาชวยเอง 

13. ตองมีคุณธรรมที่ครูพึงมีตอนักเรียน เชน ความ

เมตตากรุณา ความเอื้ออาทร ความเอาใจใสในการ

สอน ความอดทน 
14. นอกเหนือจากนี้ครูนับวาเปนกลจักรที่สําคัญเพราะ

บางโรงเรียนอาหารที่ทําใหครูรับประทานตางจาก

อาหารที่ทําใหเด็กรับประทาน หากครูไดทําตนเปน

ตัวอยางที่ดี  คือถาครูไมชอบกินผักแตเราตองการสอน

ใหนักเรียนกินผัก  เพราะฉะนั้นครูก็ตองกินผักให

นักเรียนดูวามันอรอยเพียงใด 

 

 
  
 ดานคุณลกัษณะของผูเรียน 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระราชดําริที่แสดงใหเห็นถึง

คุณลักษณะของผูเรียน สรุปไดวา คุณลักษณะของผูเรียนมีดังตอไปนี้ 

 1. เปนผูที่มีสุขภาพอนามัย ตัวบงชี้ที่ใหเห็นวาผูเรียนมีสุขภาพอนามัยดีคือ มีอาหาร

กลางวันรับประทานทุกวัน มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑที่กําหนด ผูเรียนสวนใหญมีคาเฉลี่ยการ

เจ็บปวยนอย 
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 2. เปนผูที่มีความรู มีความรูทั้งในดานทฤษฎีและดานปฏิบัติ แสวงหาความรูอยูเสมอ  

นําความรูที่ไดไปขยายผลตอ  รูจักการผสมผสานความรูใหมกับภูมิปญญาในทองถิ่น มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดีข้ึน  

 3. เปนผูที่มีคุณธรรม เขารวมกิจกรรมชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มี

ความกตัญู  ขยันหมั่นเพียร มีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอทุกคน 

 4. เปนผูที่มีทักษะในการดํารงชีวิต   ไดแกทักษะในดานการเขียน อาน และใชภาษาไทยที่

เปนเครื่องในการเรียนรูไดเปนอยางดี การสังเกต การจํา การรวบรวมความคิด ที่สําคัญคือมี ทักษะในดาน

กระบวนการสรางปญญา ไดแก สุ จิ ปุ ลิ  ตลอดจนทักษะในดานการประกอบอาชีพและทักษะทางสังคม 

 จากผลการสังเคราะหนี้เมื่อนํามาพัฒนาเปนตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดาํริไดดัง

ในตาราง 

ตาราง 14 แสดงการพัฒนาตัวบงชี้จากประเด็นอุปมาหรือประเด็นเทียบเคียงดานคุณลักษณะของผูเรียน 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร   ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 
1. อยากใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

2. นอกจากนั้นพืชผลและกิจกรรมตางๆ ที่จะสงเสริม

นั้นจะเปนแหลงสําคัญทางโภชนาการ ซึ่งจะชวยใหเด็ก

ในโครงการมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น  

3.มีความตองการอยากจะใหนักเรียนไดรับอาหารที่ดี 

บํารุงรางกาย และถูกสุขลักษณะ  

4.เริ่มตนก็มีความมุงหมายที่จะใหเด็กในความดูแลนั้น

มีอาหารรับประทานที่จะใหสุขภาพอนามัยแข็งแรง...ก็

ไดพูดอยางเดียวกันคือ เราตองการใหนักเรียนใน

โรงเรียนมีสุขภาพอนามัยบริบูรณแข็งแรง  

5.ในตอนแรกก็มุงในเรื่องของสุขภาพอนามัย เพราะถือ

วาคนเราถาไมมีสุขภาพที่ดีมีความเจ็บปวยแลวก็ทํา

อะไรทันก็ทําไมไหว 

6.เปาหมายแรกที่นึกไวแตตนคืออยากใหทรัพยากร

มนุษยของชาติคือเด็กนักเรียนทั้งหลายทีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง 

 

1. มีน้ําหนักและสวนสูงไดตามเกณฑมาตรฐาน 

2. ทุกคนมีอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ

รับประทานทุกวัน 

3. อัตราการเจ็บปวยเฉลี่ยอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ

มาตรฐาน 
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ตาราง 14 (ตอ) 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร   ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

7.ทําอยางไรเยาวชนที่อยูในวัยศึกษาเลาเรียนอยางนั้น

จะมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ 

8. ในตอนแรกนั้นนักเรียนก็มุงใหมีสุขภาพดีอยางที่

กลาวมาแลวนั้น  

9.การปฏิบัติงานอยางที่เราทํากันอยูคือเพื่อใหเยาวชน

ของชาติมีสุขอนามัยที่ดี มีความรูความสามารถที่จะรู

ทั้งทางดานวิชาการ ทั้งการงานอาชีพ เพื่อใหเปนคนที่

สมบูรณ  

10.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

11.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

12.โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม

และเด็กในถิ่นทุรกันดาร 

 

มีความรูความสามารถ 
1.อยากใหมีความรูทางดานวิชาการ ทางดานหนังสือดี

ขึ้น ทั้งใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

2. ตองการใหมีความรูในการประกอบอาชพีเกษตรดีขึ้น 

ซึ่งจะนําไปสูการที่บุคคลเหลานี้มีสุขภาพอนามัยที่

แข็งแรงสมบูรณ มีความรูในการรักษาตนใหดียิ่งขึน้ซึ่ง

อันนี้เปนพื้นฐานที่จะไดมีโอกาสปรับปรุงตนเองศกึษา

หาความรู 

3. ผูเรียนจะสามารถพอ ที่จะดํารงชีวิตได หรือวาเปน

พื้นฐานในการศึกษาตอไปฉะนั้นจึงตองมี

ความสามารถในการอานออกเขียนไดเขาใจภาษาเปน

อยางดี ในที่นี้หมายถึง ภาษาไทย  

4.ก็ใหความรูทางทฤษฎีแลวก็ใหไดฝกปฏิบัติใหรูจักใช

ทักษะการใชมือ ทัศนคติที่ดีตอการทํางาน แตสําหรับ

เด็กที่โตขึ้นหรือวาศิษยเกาหรือชาวบานนั้นก็มีความมุง

หมายวาจะใหทํางานอะไรบางอยางที่จะเปนเครื่อง

ดํารงชีวิตหรือการรายได เพราะไมใชวาทุกคนจะมี

โอกาสไดเลาเรียนขึ้นไปในทางสายสามัญ หรือแมแต  

 

1. มีความรูทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติในกลุม

สาระการเรียนรูตางๆ และโครงการตาม

พระราชดําริ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระวิชาอยูใน

เกณฑมาตรฐาน 

3. แสวงหาความรูดวยตนเองอยูเสมอ 

4. สามารถประยุกตความรูเพื่อใชใน

ชีวิตประจําวันได 

5. มีพฤติกรรมในการอนุรักษธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

6. ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาในระดับการศึกษาภาค

บังคับ 
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ตาราง 14 (ตอ) 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร   ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

สายอาชีวศึกษา ไดขึ้นไปถึงขั้นสูง ในเรื่องการทํามาหา 

กินนั้น ก็อาจจะมีรายละเอียดหรือเกร็ดหลายๆอยาง 

แมแตในเรื่องของการคา การตลาด การสหกรณ เรื่อง

เหลานี้ก็พยายามที่จะใหมีความรูแลวก็ขยายผลไปจาก 

เด็กที่ไดรับความรูความเคยชินนิสัยที่จะรวมมือกัน 

หรือวาในการประกอบอาชีพมาเปนผูที่ประกอบอาชีพ

อยางจริงจัง 

5. การปฏิบัติงานอยางที่เราทํากันอยูคือเพื่อใหเยาวชน

ของชาติมีสุขอนามัยที่ดี มีความรูความสามารถที่จะรูทั้ง

ทางดานวิชาการ ทั้งการงานอาชีพ เพื่อใหเปนคนที่

สมบูรณ  

6.เราพูดวาจะตองพัฒนาคนใหมีความรู...ประการ
แรก เรียนรูใหอานออกเขียนได...ประการที่สอง เรียนรู

ใหมีอาชีพ...ประการที่สาม รูจักดํารงตนใหสมฐานะ

ความเปนมนุษย...ประการที่ส่ี การมีคุณธรรมกํากับ

ความรู...ประการที่หา ตองสามารถที่จะปรับตัวใหเขา

กับผูอื่นได...ประการที่หก ตองมีความรูที่จะประหยัด

และใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ...นอกจาก

การอานแลว บทบาทของครูจะตองสรางทักษะในการ

สังเกตแกเด็กดวย คือช้ีใหเด็กรูจักสังเกตดูลักษณะของ

ผูคน ลักษณะธรรมชาติรอบตัว หรือสังเกตจากการ

ทดลองตางๆ จะออกไปดูอะไรก็ควรเก็บมาศึกษา มา

สังเกตวามีความเปลี่ยนแปลงอะไรและอยางไรใน

สภาพธรรมชาติ กลาวคือตองสรางใหมีความสามารถ

ในการสังเกตสูง ตองรักการเรียนรู หรือหมั่นศึกษา

คนควาอยูเสมอ…และเมื่อเรียนแลวจะตองสามารถที่จะ

อธิบายความรูที่ตนไดรับมา แลวรวบรวมความคิด เขียน

ใหครูอาจารยหรือผูอื่นทราบ 
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ตาราง 14 (ตอ) 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร   ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

7. เมื่อถายทอดความรูในการประกอบอาชีพนั้น 

นอกจากใหปลูกเปนทําเปนแลว การดําเนินการ

อยางไร เชนการลงทุน การทําบัญชี การบริหารจัดการ

ก็เปนเรื่องที่ครู นักเรียนไดศึกษาเรียนรูไปดวย 

 

มีคุณธรรม 
1. เราเรียนรูอะไรจากครู ส่ิงที่ตอบแทนคือ ความภักดี 

ความกตัญูรูคุณครู 

2.เราเรียนรูอะไรจากครู ส่ิงที่ตอบแทนคือความภักดี 

ความกตัญูรูคุณ  

3.เพราะฉะนั้นเมื่อไดศึกษามีความรูแลวก็เปนการ

สมควรที่จะนําความรูนั้นมาชวยเหลือบุคคลอื่น 

4.สวนที่สําคัญที่สุดคือตัวของนักเรียนเองที่จะไดรับแค

ไหน แตสวนที่สําคัญที่สุดคือความเอาใจใส ความ

ขยันหมั่นเพยีร พยายามอยูเสมอ ไมทอดธุระ 

 

1. ชวยเหลือผูอื่นทุกครั้งที่มีโอกาส 

2. มีความขยันหมั่นเพียรอยูตลอดเวลา 

3. มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ 

มีทักษะในการดํารงชีวิต 
1. ควรคิดวาทรัพยากรตางๆ เปนเสมือนทรัพยสินของ

สวนรวม เราตองถนอมรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยสินเหลานั้นรวมกันใหคุมคาดวยความประหยัด

ระมัดระวัง 

2. นักเรียนยังเล็กๆ อยู ทักษะในการทํางานหรือ

ความสามารถหรือฝมือก็ยังไมเขาขั้นแตอันนี้เปนการ

ฝกนิสัย ฝกสมาธิ ฝกความตั้งใจ  

3.อีกเรื่องหนึ่งคือการเลี้ยงสัตวและมีเรื่องของการ

ประมง เปนตนเรื่องเหลานี้ผลที่ไดรับคือการฝกงานฝก

เทคโนโลยีวิชาใหมๆ ...สําหรับนักเรียนก็เปนการฝกหัด

ใหใชระบบทํางานดวยการรวมมือกัน เพื่อที่จะไดไม

เสียเปรียบผูอื่น ไดฝกความละเอียด ความถี่ถวน ใน 

 

1. มีทักษะในดานการสรางปญญาจากการแสวงหา

ความรู (สุ) จากการคิดไตรตรอง (จิ) การตั้งคําถามใน

ส่ิงที่สงสัย (ปุ) และการจัดเก็บความรู (ลิ) 

2. สามารถในการใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

3. สามารถรวบรวมความคิดและสามารถขยายตอให

ผูอื่นได 

4. สามารถสังเกตเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบๆตัว และ

จดจําไดเปนอยางดี  

5. สามารถประกอบอาชีพไดตามความเหมาะสมกับ

อัตภาพ 

6. มีทักษะทางดานสังคม เชน ความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดด ี
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ตาราง 14 (ตอ) 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร   ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

เรื่องการเขียนบันทึก 4.การศึกษาระดับภาคบังคับ เปน

การศึกษาที่ เรามุงมุงหวังวาเมื่อจบการศึกษาแลว 

ผู เรียนจะสามารถพอที่จะดํารงชีวิตได หรือวาเปน

พื้นฐานในการศึกษาตอไปฉะนั้นจึงตองมีความสามารถ

ในการอานออกเขียนไดเขาใจภาษาเปนอยางดี ในที่นี้

หมายถึงภาษาไทยนั่นเอง  

5.ก็ใหความรูทางทฤษฎีแลวก็ใหไดฝกปฏิบัติใหรูจักใช
ทักษะการใชมือ ทัศนคติที่ดีตอการทํางาน แตสําหรับ

เด็กที่โตขึ้นหรือวาศิษยเกาหรือชาวบานนั้นก็มีความมุง

หมายวาจะใหทํางานอะไรบางอยางที่จะเปนเครื่อง

ดํารงชีวิตหรือการรายได เพราะไมใชวาทุกคนจะมี

โอกาสไดเลาเรียนขึ้นไปในทางสายสามัญ หรือแมแต

สายอาชีวศึกษา ไดขึ้นไปถึงขั้นสูง ในเรื่องการทํามาหา

กินนั้น ก็อาจจะมีรายละเอียดหรือเกร็ดหลายๆอยาง 

แมแตในเรื่องของการคาการตลาด การสหกรณ เรื่อง

เหลานี้ก็พยายามที่จะใหมีความรูแลวก็ขยายผลไปจาก

เด็กที่ไดรับความรูความเคยชินนิสัยที่จะรวมมือกัน 

หรือวาในการประกอบอาชีพมาเปนผูที่ประกอบอาชีพ

อยางจริงจัง 

6. ขออนุญาตยืนยันหลักการเกาแกที่ปูยา ตา ยาย เชื่อ

กันมา...สวนคนรุนใหมอาจจะไมเคยไดยินแลวคือ สุ จิ 

ปุ ลิ ...ตองสงเสริมนักเรียนเรื่องการคนควาหาความรู

...นอกจากการอานแลว บทบาทของครูจะตองสราง

ทักษะในการสังเกตแกเด็กดวย คือชี้ใหเด็กรูจักสังเกตดู

ลักษณะของผูคน  ลักษณะธรรมชาติรอบตัว หรือ

สังเกตจากการทดลองตางๆ จะออกไปดูอะไรก็ควรเก็บ

มาศึกษา มาสังเกตวามีความเปลี่ยนแปลงอะไรและ 
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ตาราง 14 (ตอ) 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร   ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

อยางไรในสภาพธรรมชาติ กลาวคือตองสรางใหมี

ความสามารถในการสังเกตสูง ตองรักการเรียนรู หรือ

หมั่นศึกษาคนควาอยูเสมอ…และเมื่อเรียนแลวจะตอง

สามารถที่จะอธิบายความรูที่ตนไดรับมา แลวรวบรวม

ความคิด เขียนใหครูอาจารยหรือผูอื่นทราบ 
7. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

8. โครงการฝกอาชีพ 

9. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
10. โครงการสงเสริมสหกรณ 

 

  
 ดานการบริหารจัดการ 
 ในการบริหารโครงการตามพระราชดํารินั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี มีวิธีการที่จะใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปดวยดีคือ พระองคใชวิธีการบริหารแบบมีสวนรวม

จากทุกฝาย มีเปาหมายเพื่อใหสามารถพึงตนเองไดสามารถชวยเหลือตนเองไดโดยที่มีวิธีการติดตาม

ประเมินผลอยางหลายหลายวิธีไดเห็นขอมูลในเชิงประจักษตามสภาพที่เปนจริง จากประเด็นดังกลาว

ทําใหสามารถสรุปไดวาองคประกอบทางดานการบริหารนั้นประกอบดวย 

 1. การมีสวนรวม โดยมีตัวบงชี้คือ มีหนวยงานตางๆ เขามาใหความชวยเหลือแกผูเรียนทั้ง

ดานวิชาการและสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ  มีการถายทอดความรูระหวางโรงเรียนกับชุมชนหรือภูมิ

ปญญาในทองถิ่นผานทางผูเรียน   

 2. การพึ่งตนเอง ตัวบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผูเรียน /ชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดคือ สามารถ

ดําเนินงานในโครงการไดดวยตนเอง  มีความสามารถในการนําผลิตที่มีในทองถิ่นมาใชใหเกิด

ประโยชนไดมากที่สุด  

 3. การติดตามประเมินผล ใชวิธีการประเมินอยางหลากหลายวิธี ไดแกประเมินตามสภาพที่

เปนจริง โดยดูจากระดับการพัฒนา จากรายงานผลการปฏิบัติงานที่เปนเอกสารและทางวาจา โดย

สอบถามความตองการในการพัฒนาจากผูปฏิบัติในพื้นที่จริงๆ  

 ซึ่งเมื่อนํามาพัฒนาเปนตัวบงชี้ไดดังตอไปนี้ 
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ตาราง 15 แสดงการสังเคราะหตัวบงชี้จากประเด็นอุปมาหรือประเด็นเทียบเคียงดานการบริหารจัดการ 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร   ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

การมีสวนรวม 
1.จริงๆแลวยังมีบุคคลที่ขาดแคลนนอกเหนือจากความ

ดูแลของตํารวจตระเวนชายแดน เปนหนาที่ของ

หนวยงานอื่นๆอีกมาก ก็พยายามชวยกันคิดในเรื่อง

ตางๆ ทั้งในดานงานการศึกษา งานเกษตร งานสุขภาพ

อนามัย 

2. อันนี้ก็ประสานงานกัน นอกจากตํารวจตระเวน

ชายแดนแลวยังมีหนวยงานทางดานสาธารณะสุข 

หนวยงานการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษานอก

โรงเรียน 

3. เราพูดกันถึงเรื่องการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ซ่ึง

กรมฝกหัดครูรวมมือชวยเหลือมากดวยการที่อาจารย

ของเขาไปแนะแนวเรื่องวิธีการใชส่ือการสอนนอก จาก

นี้ยังไดรับการสนับสนุนเรื่องการศึกษาจากกรม 

สงเสริมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในทองถิ่นก็มี อาทิ มหา 

วิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ทาง มศว. ก็เขามาสนับสนุนดวยเรื่อง

ส่ือการสอนบาง การฝกอบรมบาง แลวก็หนวยงานอื่นๆ 

อีกแยะ เชน กรมวิเทศสหการ กระทรวงศึกษาธิการ ก็

ชวยในการประสานงานตางๆ ตอนหลังก็ลงไปปศุสัตว 

ปาไมตางๆ ก็นับวาเปนเรื่องที่นาพอใจทีเดียว 

4. นอกจากหนาที่ในการสอนนักเรียนแลงยังจะตองทํา

หนาที่ ชวยเหลือประชาชนในแถบนั้นทั้งหมด  

5.ก็ ไดช วยในด านการบริการประชาชนในดาน

การศึกษาและดานการประกอบอาชีพๆ ไปดวยในตัว 
6.แตวาจะมีที่บางพอจะถือวาโรงเรียนนี้เปนแหลง

เหมือนจะเปนที่สาธิตหรือแสดงนิทรรศการ หรือเปน 

 

1. มีหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหการสนับสนุนทั้ง

ดานวิชาการ การปฏิบัติ และวัสดุอุปกรณอยูเสมอ 

2. มีการถายทอดความรูระหวางชุมชนกับโรงเรียน 

3. มีสวนรวมในกิจกรรมซึ่งกันและกันในทุกโอกาส 
4. มีการปรึกษาหารือรวมกันเพื่อแกปญหาและหาแนว

ทางการพัฒนาทั้งในดานการดําเนินงานกิจกรรม

ภายในโรงเรียนและในดานความเปนอยูของชุมชน   

5.โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของชุมชน 
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ตาราง 15 (ตอ) 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร   ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

หองสมุดหรืออะไรก็ตามที่ใหแนวความคิดอยางใหม

แทนที่จะสอนเฉพาะในหองเรียน...ชาวบานที่ตอไปมี

หนาที่ที่จะสงเสริมอยูแลว  จึงไดขอรองผูที่ มีสวน

เกี่ยวของทางดานการศึกษามาชวยเสริมในโครงการนี้

ที่จะทําใหนักเรียนไดรับความรูเต็มที่ และก็จะไปเปน

ประโยชนตอโครงการศึกษาและตอชุมชนหรือทองที่

สืบไป...เมื่อชวยนักเรียนแลวโรงเรียนจะเปนจุดศูนยกลาง

นัดพบอยางหนึ่ง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นตอไปก็

อยากใหครูโรงเรียนนั้นเปนประโยชนตอหมูบานและ

สวนรวมดวย 

7. นอกจากนั้นก็ไดใหสอนเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดย

ถือวาโรงเรียนนี้เปน ศูนยกลางของชุมชนแหงหนึ่ง 

ผูปกครองคนในหมูบานเองเมื่อมีปญหาขัดของอะไรก็

จะไดรูไดแนวาจะมีที่ที่จะมาหาได ไดแก โรงเรียน ซึ่ง

ครูจะไดเปนสวนหนึ่งที่จะชวยเหลือไดมาก 

8. ความสําเร็จของโครงการที่ขาพเจาทําอยูนี้ อยูที่การ

รวมมือกันปฏิบัติงานของทุกฝาตั้งแตครู ซึ่งใกลชิดกับ 

นักเรียนมากที่สุก พอแม เจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดน 

หนวยราชการที่ไดรวมกันทําชวยกันแกปญหาตางๆ ที่

เกิดขึ้นระหวางโครงการ ทําใหโครงการ ดําเนินไปดวยดี 

9. การอบรมตางๆ นั้น บางอยางก็ตองอาศัยอุปกรณ 

เครื่องมือ ซึ่งจะไมสามารถที่จะมีทุนออกไดแตละบุคคล 

การที่เรามีโรงเรียนเปนหนวยงานในหมูบานเปนศูนย

รวมอยูแลวนั้น ก็อาจจะเปนการชวยได ใหเรามาทํา

ดวยกัน และเปนที่ที่จะไดอาศัยประกอบกิจการตอไป 

10.ก็ไมไดมุงเฉพาะแตวานักเรียนในโรงเรียนเทานั้น 

ศิษยเกาหรือชาวบานนาจะมีโอกาสในการ ไดใชส่ือ

เหลานี้ คือหนังสือที่พยายามจะจัดใหมีขึ้นดวย ก็หวัง

วาแตละก็เปนตัวแทนของชุมชนที่จะใหความรูให

โอกาสตางๆ แกชุมชนดวย 

 

 



  

 

265                                                                                                                                                     

   

   
ตาราง 15 (ตอ) 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร   ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

การพ่ึงตนเอง 
1.ก็อยากจะใหอะไรกับเขาเปนสวนเพิ่มเติมขึ้นมา

อาจจะเล็กนอยแตก็ดีที่สุดเทาที่ทําไดคือเรื่องของการ

ฝกฝนใหกระทําอาชีพไดเปนเรื่องปจจุบันทันดวน ไมใช

วาเปนเรื่องของเหตุการณเฉพาะหนาไมใชเปนเรื่องของ

การคิดไปในอนาคตจึงทําใหนึกถึงวาอยากจะไดโครงการ

ฝกอาชีพตางๆ ใหนักเรียนหรือศิษยเกาของโรงเรียนตชด. 

เลือกใหทําอะไรที่มีตลาด จะขายได ทําไดหรือวามีคน

จางใหทําเพื่อที่จะเอาวิชานั้นมาเลี้ยงชีพตอไป 

2. ความรูทางดานการเกษตร และดานโภชนาการซึ่ง

จะเปนวิธีติดตัวไปจนนักเรียนเหลานั้นเติบโตเปน

ผูใหญ และไดประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม 

วิชาการใหมๆ เหลานั้นอาจจะมาชวยในการครองชีพ

ไดมากทีเดียว 

3. สงเสริมส่ิงของที่มีราคาถูกและมีในทองถิ่น สําคัญ

อยูที่วาตองสงเสริมดานการเกษตรในการผลิตอาหาร

อยางที่มีประโยชนใหมีในทองถิ่นขึ้นมาใหได 

4. เทาที่เคยนํามาทดลองดู เขาสามารถทําแปลงปลูก

พืชหมุนเวียน ปลูกตนไม ขยายพันธุพืช ทําปุยหมัก 

เก็บเมล็ดพันธุพืช ปราบศัตรูพืช หรือเสียบยอดตนไม

ขยายพันธุไดเปนอาชีพไดทีเดียว ถาเริ่มทําตั้งแตเด็กๆ 

มีความชํานาญก็สบายเรียกวาหากินไดเลย  แตพอ

โรงเรียนทํากิจกรรมพวกนี้ เมล็ดพันธุผักที่เหลือจาก

โรงเรียนเขาก็แจกใหเด็กกลับไปบาน เดี๋ยวนี้ตาม 

หมูบานเหลานั้นมีผักรับประทานเองเกือบทุกครอบครัว 

และทุกครอบครัวก็มีผลไมปลูกเอาไว 

 

1. โรงเรียนสามารถนํานโยบายมาประยุกตให

สอดคลองกับสภาพไดอยางเหมาะสม 

2. โรงเรียนสามารถใชผลผลิตในโรงเรียนและใน

ทองถิ่นใหเกิดประโยชนไดมากที่สุด 

3. ผูเรียนมีความรูสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

4. มีการสงเสริมการนําผลิตผลในทองถิ่นมาใช

ประโยชนใหมากที่สุด 
5. มีการรวมตัวเปนกลุมเพื่อชวยเหลือกัน 

6. ผูเรียนนําความรูไปขยายตอใหกับผูปกครองหรือ

ชุมชน 
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ตาราง 15 (ตอ) 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร   ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

5.เพื่อที่จะใหนักเรียนที่อยูในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน  ซึ่ งตอไปจะเปนประชาชนในหมูบานที่

โรงเรียนนั้นตั้งอยู ไดมีความสามารถในการประกอบ

อาชีพ สามารถเลี้ยงตนและพึ่งตนเองไดดียิ่งขึ้น 

6. เพราะฉะนั้นเมื่อจบจากโรงเรียนของเราแลว ก็

ออกไปเปนพลเมืองหรือประชาชนชาวบานที่อยูในเขต

นั้น  ในลักษณะของกลุมเกษตรกร และเกษตรกรที่เสรี

เปนแตละคน หรือวากลุมยุวเกษตรกร... แตวาเราจะให

ความรูในชวงนี้บางเรื่องที่ควรทํา บางเรื่องที่ไมควรทํา 

ประกอบกับอาจจะถึงขั้นหนึ่ง ที่ไปถึงเรื่องของการรวมตัว

กันของเกษตรกร จะเปนลักษณะของกลุมเกษตรกรหรือ

การสหกรณ 

7.ความรูที่เด็กไดรับ เชน เทคโนโลยีทางดานการเกษตร 

การเลี้ยงสัตว การผลิต การโภชนาการ การถนอม

อาหาร ยังสามารถถายทอดตอใหพอแมผูปกครอง และ

ชาวบานใกลเคียง เด็กยังไดรับความรูเหลานี้ติดตัวไป

จนโตใชประกอบอาชีพได สําหรับเด็กที่มีความสนใจ

เปนพิเศษ ก็จะไดรับการพิจารณาสงเสริมใหเรียนสูงขึ้น 

ตามแตความถนัดของเด็กเพื่อใหเด็กมีอาชีพตอไป การ

พัฒนาเด็กดวยวิธีนี้ จึงเรียกไดวาเปนการพัฒนาแบบ

ครบวงจร และใหเด็กรูจักชวยตัวเองดวย 

8. ตั้งใจจะใหเปนการฝกนักเรียนใหมีความรูมีความ

เคยชินกับระบบการทํางานรวมกันตามแบบสหกรณ

ฝกตั้งแตเปนเด็กเล็กๆ ไดชิน ตอมาก็ถาเปนชาวบาน

เปนราษฎรเต็มที่แลวก็จะไดเขาใจหลักการและเขารวม

เปนสมาชิกสหกรณใหญตอไป 
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ตาราง 15 (ตอ) 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร   ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

9. โครงการตางๆ ที่เริ่มไวตอนนี้ก็ไมใชวาเฉพาะแต

นักเรียนอยางเดียว ขณะนี้ก็พยายามใหมีประโยชนตอ

บุคคลในครอบครัวของนักเรียน คนในชุมชน เชน เรื่องของ

การฝกหรือพัฒนาอาชีพชุมชน ซึ่งนักเรียนที่ไดเรียนได

ฝกแลว ก็นาจะไดรวมกลุมหรือคณะศิษยเกา ก็อาจจะ

เปนการประกอบอาชีพตอไป ก็มีทางหนึ่งที่จะตอง

ทํางานอิสระ ประกอบอาชีพ ครั้นประกอบอาชีพอิสระ

แตเพียงลําพังตัวคนเดียว ก็อาจจะไมมีทุนที่จะทําได 

ตองรวมกันเปนกลุม เพราะฉะนั้นในหมูบานในชุมชนก็

อาจจะเขารวมในเรื่องนี ้

 

การติดตามประเมินผล 
1. ความกาวหนาของแตละโรงเรียนไมเทากัน เนื่อง

ดวยปจจัยหลายๆ อยาง เชน ที่ตั้งของโรงเรียน ขนาด

และความอุดมสมบูรณของพื้นที่ ...ก็ตองใหกําลังใจวา

แตละแหงตางกันหมด เราจะไมมีการเอาใครไป

เปรียบเทียบกับ  

2. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดนนี้ถึงจะเปนสังกัด

เดียวกัน แตวาพื้นที่แตละแหงนั้นมีความแตกตางกัน

มาก บางที่ก็มีความพรอม เวลาเอาโครงการตางๆ ไป

ใหก็สามารถทําไดดี สวนบางแหงนั้นดูจะเปนไป ไมได

เลยที่จะทําไดเหมือนคนอื่นเขา  จะมีอะไรในพื้นที่นั้นที่

ทําใหดีขึ้นได ไมไดนํามาเปรียบเทียบกับคนอื่น อยางที่

ไดแจงไววาเรื่องพวกนั้นไมมีการเปรียบเทียบแตอาจจะ

ทําไดดีมากขึ้น 

 3.ถาทานมีขอขัดของตางๆ แลวก็สามารถทําใหดีขึ้น

ไปอีกนิดหนึ่งเปนสวนหนึ่ง และทานเปนผูที่ใหอะไรตอ

โครงการนั้นนับวาดี ก็เปนผลงานเทาๆ กันกับผูที่ทํา

แลวไดรับผลงานออกมาเปนส่ิงของ หมายความวาเปน

ผลผลิตพืชหรือเปนนักเรียนมีสุขภาพดีขึ้น ขออยางไป

วัดกันที่ผลของวัตถุนี้ออกมา แตใหวัดดวยตัวเองถึง

ความตั้งใจของแตละทาน 

 

1. มีการติดตามประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงโดย

คํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคล 

2.ไดมีการนําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการ

พัฒนาใหความชวยเหลือ 

3. ประเมินผลการปฏิบัติจากระดับการพัฒนาตนเอง

ไมนําไปเปรียบเทียบกับผูอื่น 

4. มีการประเมินจากผูที่เกี่ยวของหลายฝาย 
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ตาราง 15 (ตอ) 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร ตัวบงชี้ที่ไดจากการพัฒนา 

4. ถาถึงขั้นปฏิบัติอาจจะไมไดผลรอยเปอรเซ็นตหรือ

ตามที่ตั้งใจไว คืออาจจะมีความตั้งใจดี อยากจะให

งานที่ทําสําเร็จลุลวงไปไดโดยดี แตพอทําเขาจริงแลว

อาจจะไมไดมากเทาผูอื่นเพราะวาสถานที่มันขาดทุก 

ส่ิงทุกอยาง ก็อยางเพิ่งทอถอยหมดกําลังใจ ใหถือวา

เรารูคนเดียววาเราไดทําอะไรลงไปนั้นแลวที่จะเปน

ประโยชน  และก็ รับ เอาประโยชนที่ ทํ าแล วการ

ประเมินผล ในขั้นนี้ก็ไมไดเปรียบเทียบวา ผักใครงอก

งามมากกวา 
5. เทาที่อานจากรายงานจะเห็นวาส่ิงที่ทํา 

6.เนื้อที่บางที่ก็ดี บางที่ก็แหงแลงเสียจนปลูกอะไรไม

ขึ้น ก็บอกเขาวา งานนี้ยังไมคอยไดจัดการประเมิน 

เพราะวาถาประเมินมันก็อาจจะไมเกิดความยุติธรรม 

เพราะสภาพตางกันจริงๆ 

7. ความสําคัญของงานที่เคยทํามาคือการติดตาม

แกปญหาของแตละแหง ไมใชวาตามไปดูผลงานที่

กําหนดไวอยางเดียว จะทําอะไรไปนั่งตําหนิติเตียนคน

อื่นเขาอยูกันเปนปๆ ก็ไมยุติธรรม ก็ไดแตแนะนําไปนิด

หนอย  สวนการประเมินก็ เก็บจากตัวเลขใหแบบ 

สอบถามใหครูนั่นแหละเขากรอก เขาเก็บตัวเลขเอง 

8. จากรายงานที่ไดรับอยูสมํ่าเสมอ 

9.อยางไรก็ตามงานในโรงเรียนตางๆ นั้นมีพื้นที่ มี

ภาวะที่ตางกัน จะใหเหมือนกันไมได ที่ย้ําอยูเสมอวา

การประเมินผลความสําเร็จนั้นไมเคยคิดถึงใน เรื่องที่

เอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่น  ทุกคนรูแกใจตัววาตัว

ทํางานแคไหน ทํางานมากแลวแตสภาพไมอํานวย 
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ตาราง 15 (ตอ) 

 
ประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร ตัวบงชี้ที่ไดมาจากการพัฒนา 

10. มีปญหาอยูแปลกๆ หลายอยาง จึงบอกวา ถาจะ

แขงก็อยางไปแขงกับโรงเรียนอื่นจะไมเปรียบเทียบกับ

ใครเลย เนื่องจากแตละคนมีปญหา มีขอดีและขอเสีย

ในปจจัย ในเงื่อนไขของการทํางานซึ่งตางกัน ไม

สามารถจะนํามาเปรียบเทียบกันได แตในตัวของ

ตัวเองนั้นขอใหเทียบเอง แตเทียบในใจวาตัวเองทํางาน

ไดมากทํางานไดนอยแคไหน ขอใหมีกําลังใจ และพวก

เราที่อยูสวนกลางยังไงถามีอะไรชวยไดนิดๆ หนอย 

หรือวามีประสบการณจากที่อื่นนํามาถายทอดให หรือ

วารูอะไร มีอุปกรณส่ิงของอะไร ทั้งในดานเงินทองและ

ของที่ใชเปนทุน ก็จะนํามาเสริมมาชวยงาน 
11. ทําอยางไรใหแตละคนบอกออกมาไดวาเห็นอะไรที่

ยังขาดอยู หรือวาครูอยูใกลชิดกับชุมชนหรือนักเรียนเอง

ก็นาจะบอกมาไดวาในชุมชนตองการที่จะใหทําอยางไร 

12.งานที่ทําไปไดประโยชนเขาเปาหมายหรือเปลา อัน

ไหนที่ทําทิศทางแลวทิศทางนั้นไมไดผล ก็ตองปรับตอง

เปล่ียนแปลงไป การที่ประชุมสัมมนานี้ก็จะไดเปน

ประโยชนในดานนี้คือไดคิดไดทบทวน สวนไหนที่

บกพรองอยู ก็ตองแกไขปรับปรุง ทั้งปรับปรุงในตัว

บุคคล ปรับปรุงในเรื่องของหนวยงานและแนวคิดทั่วๆ 

ไปดวย ก็หวังวาการที่จะตองปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

หรือมีผูคัดคานวิธีการแนวทางนั้น 

 

 
4. สรุปผลการพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 จากการสังเคราะหผลการแปลความหรือตีความหมายเทียบเคียงและพัฒนาเปนตัวบงชี้

สามารถสรุปไดเปนองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 
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ตาราง 16  แสดงองคประกอบหลัก องคประกอบยอยและตัวบงชีก้ารจดัการศึกษาตามแนว

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ 

1. หลักสูตร มีความยืดหยุนสามารถ

ปรับเปล่ียนไดตามสภาพ 

ภูมิ – สังคม  

1. หลักสูตรไดเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับทุกคน

สามารถเขารับการศึกษาไดตามตองการ 
2. เปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา 

3. หลักสูตรสามารถยืดหยุนไดทั้งในเรื่องของ

เวลา สาระการเรียนรู กระบวนการพัฒนา

ผูเรียน ตามความถนัด ความสนใจ ความ

ตองการ และความแตกตางระหวางบุคคล 

4. หลักสูตรสามารถนําไปบูรณาการจัด

กิจกรรมการเรียนรูรวมกันไดทุกกลุมสาระ  

โครงการตามพระราชดําริ และในวิถีชีวิต 

5. หลักสูตรสามารถนําไปปรับใชไดตามความ

เหมาะสม และตามความตองการของทองถิ่น 

6. โรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตรที่เปนสาระ

ทองถิ่นขึ้นมาใช 

7. โรงเรียนไดนําโครงการตามพระราชดําริมา

ใชจัดการศึกษารวมกับหลักสูตรของโรงเรียน 

2. การจัดกิจกรรม

การเรียนรู 

2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู

บูรณาการสอดคลองกับ

สภาพจริง 

1.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการ 

ทั้ง พุทธิศึกษา (ดานวิชาการ) จริยศึกษา (ดาน

คุณธรรม) พลศึกษา (ดานสุขภาพอนามัย) และหัตถ

ศึกษา (ดานการทํางาน) 

2. มีการเชื่อมโยงการเรียนรูจากหลายๆ กลุมวิชา

และจากโครงการตามพระราชดําริ       

3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีการเชื่อมโยงการ

เรียนรูจากวิถชีีวิตจริง 
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ตาราง 16  (ตอ) 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ 

2.2 พัฒนาทักษะผูเรียน 1. มีการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะผูเรียนในดาน 

การแสวงหาความรู(สุ) การคิด(จิ) การแสวงหา

ความกระจาง(ปุ)  การจัดเก็บความรู(ลิ) 

2. มีกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการทํางานรวมกับ

ผูอื่นไดเปนอยางดี 

3. มีกิจกรรมพัฒนาความรูทั้งในดานทฤษฎีและ

การปฏิบัติทั้งในกลุมสาระการเรียนรูและใน

โครงการตามพระราชดําริ 

4. มีกิจกรรมฝกภาษาไทย สงเสริมวัฒนธรรม

ทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่น 

5. มีกิจกรรมสรางจิตสํานึกการอนุรักษธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

6. มีกิจกรรมสงเสริมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

2.3 ใชส่ือและแหลง

เรียนรู 

1. มีการใชส่ือและแหลงเรียนรูในกิจกรรมการเรียนรู 

2.โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรูใหสามารถใชเปน

แหลงเรียนรูไดสําหรับผูเรียนทุกระดับ 

3. โรงเรียนใชส่ือที่ไดจากธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

4. โรงเรียนมีหองสมุดและมีหนังสือเพียงพอและ

เหมาะสมกับวัย 

 

2.4 สงเสริมการเรียนรู 

ตลอดชีวิต 

1. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ 

2. มีกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนรูจักแสวงหา

ความรูดวยตนเอง 

3. มีกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปขยาย

ตอที่บานและในชุมชน 

4. มีกิจกรรมที่สงเสริมในการผสมผสานระหวาง

ความรูเทคโนโลยีใหมกับภูมิปญญาในทองถิ่น 
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ตาราง 16  (ตอ) 
 

 

 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ 

3.1 มีความรู 1. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติไดเปนอยางดี 

2. ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถใน

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

3. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญได 

4. สามารถจัดการเรียนรูอยางบูรณาการได 

5. ใฝหาความรูอยูเสมอ 

6. มีความแมนยําในเนื้อหา 

3. คุณลักษณะของครู 

3.2 เปนตัวแบบ

คุณธรรมจริยธรรม 

1. ซื่อสัตยตอตนเอง ตอหนาที่และตอผูอื่น 

2. เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ตอศิษย 

3. ประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีตอบุคคล

ทั่วไป 

4. เสียสละในการปฏิบัติหนาที่ 

5.  มีมนุษยสัมพันธ ที่ดีกับบุคคลทั่วไป 

6. ใหความชวยเหลืออื่นทุกครั้งที่มีโอกาส  

7. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

8. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่และตอ

สังคม 

9. มีศรัทธาตอหนาที่ 

10. มีความอดทนมานะพยายาม 

11. ละอายและเกรงกลัวตอการทําชั่ว 

12. มีความเที่ยงตรงไมอคติ 

4. คุณลักษณะของผูเรียน 4.1 มีสุขภาพอนามัย

สมบูรณ 

1. มีน้ําหนักและสวนสูงไดตามเกณฑมาตรฐาน 

2. ทุกคนมีอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ

รับประทานทุกวัน 

3. อัตราการเจ็บปวยเฉลี่ยอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ

มาตรฐาน 
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ตาราง 6 (ตอ) 

 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ 

4.2 มีความรู 

ความสามารถ 

1. มีความรูทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติในกลุม

สาระการเรียนรูตางๆ และโครงการตาม

พระราชดําริ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระวิชาอยูใน

เกณฑมาตรฐาน 

3. แสวงหาความรูดวยตนเองอยูเสมอ 

4. สามารถประยุกตความรูเพื่อใชใน

ชีวิตประจําวันได 

5. มีพฤติกรรมการอนุรักษธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

6. ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาในระดับการศึกษา

ภาคบังคบั 

4.3 มีคุณธรรม 1. ชวยเหลือผูอื่นทุกครั้งที่มีโอกาส 

2. ขยันหมั่นเพียร 

3. มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ 

 

4.4 มีทักษะในการ

ดํารงชีวิต 

1. มีทักษะในสรางปญญาจากการแสวงหาความรู (สุ) 

จากการคิดไตรตรอง (จิ) การตั้งคําถามในสิ่งที่สงสัย 

(ปุ) และการจัดเก็บความรู (ลิ) 

2. สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

3. สามารถรวบรวมความคิดและสามารถขยายตอให

ผูอื่นได 

4. สามารถสังเกตเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว และ

จดจําไดเปนอยางดี 

5. สามารถประกอบอาชีพไดตามความเหมาะสมกับ

อัตภาพ 

6. มีทักษะทางดานสังคม เชน ความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
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ตาราง 16 (ตอ) 
 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ 

5.1 การมีสวนรวม 1. มีหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหการสนับสนุนทั้ง

ดานวิชาการ การปฏิบัติ และวัสดุอุปกรณอยูเสมอ 

2. มีการถายทอดความรูระหวางชุมชนกับโรงเรียน 

3. มีสวนรวมในกิจกรรมซึ่งกันและกันในทุกโอกาส 

4. มีการปรึกษาหารือรวมกันเพื่อแกปญหาและหา

แนวทางการพัฒนาทั้งในดานการดําเนินงานกิจกรรม

ภายในโรงเรียนและในดานความเปนอยูของชุมชน 

5. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญตอชุมชน 

5.2 การพึ่งตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โรงเรียนสามารถนํานโยบายมาประยุกตให

สอดคลองกับสภาพไดอยางเหมาะสม 

2. โรงเรียนสามารถใชผลผลิตในโรงเรียนและใน

ทองถิ่นใหเกิดประโยชนไดมากที่สุด 

3. นักเรียนมีความรูสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

4. มีการสงเสริมการนําผลิตผลในทองถิ่นมาใช

ประโยชนใหมากที่สุด 
5. มีการรวมตัวเปนกลุมเพื่อชวยเหลือกัน  

6. ผูเรียนนําความรูไปขยายตอใหกับผูปกครองหรือ

ชุมชน 

5. การบริหาร

จัดการ 

5.3 การติดตามปะเมิน

ผล 

1. มีการติดตามประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงโดย

คํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคล 

2.ไดมีการนําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการ

พัฒนาใหความชวยเหลือ 

3. ประเมินผลการปฏิบัติจากระดับการพัฒนาตนเอง 

4. มีการประเมินจากผูที่เกี่ยวของหลายฝาย 
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ตาราง 17  แสดงคาดัชนีความสอดคลอง 

 

 

 

 

คาดัชนีความสอดคลองระดับคุณภาพ               ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

              ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความ

ตรง 

ความ

ชัดเจน 

ความ 

เหมาะสม 

การ 

แปลผล 
ดานหลักสูตร 
1. หลักสูตรไดเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับทุกคนสามารถเขารับการศึกษา

ไดตามตองการ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

ผาน 

2. เปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 1 1 1 ผาน 

3. หลักสูตรสามารถยืดหยุนไดทั้งในเรื่องของเวลา สาระการเรียนรู 

กระบวนการพัฒนาผูเรียน ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ และ

ความแตกตางระหวางบุคคล 

1 1 1 ผาน 

4. หลักสูตรสามารถนําไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันไดทุก

กลุมสาระ  โครงการตามพระราชดําริ และในวิถีชีวิต 

1 1 1 ผาน 

5. หลักสูตรสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม และตามความ

ตองการของทองถิ่น 

1 1 1 ผาน 

6. โรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตรที่เปนสาระทองถิ่นขึ้นมาใช 1 1 1 ผาน 

7. โรงเรียนไดนําโครงการตามพระราชดําริมาใชจัดการศึกษารวมกับ

หลักสูตรของโรงเรียน 

1 1 1 ผาน 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
     จัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการสอดคลองกับสภาพจริง  

1.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการ ทั้ง พุทธิศึกษา (ดาน

วิชาการ) จริยศึกษา (ดานคุณธรรม) พลศึกษา (ดานสุขภาพอนามัย) และหัตถ

ศกึษา (ดานการทํางาน) 

1 1 1 ผาน 

2.จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเชื่อมโยงการเรียนรูจากหลายๆ กลุมสาระการ

เรียนรูและจากโครงการตามพระราชดําริ 

1 1 1 ผาน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการเชื่อมโยงจากวิถีการดําเนินชีวิตของผูเรียน 1 1 1 ผาน 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

คาดัชนีความสอดคลองระดับคุณภาพ               ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

              ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความ

ตรง 

ความ

ชัดเจน 

ความ 

เหมาะสม 

การ 

แปลผล 
    พัฒนาทักษะผูเรียน     

1. มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในดานการแสวงหาความรู (สุ) การคิด

ไตรตรอง(จิ) การตั้งคําถามเพื่อใหไดความกระจาง(ปุ) การบันทึกเก็บ

ความรูที่ไดมา(ลิ) 

2. มีกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาทักษะผูเรียนใหมีความสามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

ผาน 

 

 

ผาน 

3. มีกิจกรรมพัฒนาความรูทั้งในดานทฤษฎีและการปฏิบัติในกลุมสาระ

การเรียนรูตางๆและโครงการตามพระราชดําริ 

1 1 1 ผาน 

4. มีการจัดกิจกรรมฝกทักษะภาษาไทย สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

1 1 1 ผาน 

5. มีกิจกรรมสรางจิตสํานึกการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 1 1 1 ผาน 

6. มีกิจกรรมสงเสริมสงเสริมผูเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรม 1 1 1 ผาน 
   ใชส่ือและแหลงเรียนรู  

1. มีการใชส่ือและแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเหมาะสม

กับเนื้อหา กิจกรรมและผูเรียน 

1 1 1 ผาน 

2.โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรูใหสามารถใชเปนแหลงเรียนรูไดสําหรับ

ผูเรียนทุกระดับ 

1 1 1 ผาน 

3. ผลิตและใชส่ือที่ไดจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 1 1 1 ผาน 

4. โรงเรียนมีหองสมุดและมีหนังสือเพียงพอ เหมาะสมกับวัยของผูเรียน  1 1 1 ผาน 
   สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  

1. มีกิจกรรมสงเสริมอาชีพใหกับผูเรียนและชุมชน 1 1 1 ผาน 

2. มีกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง 1 1 1 ผาน 

3. มีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปขยายตอที่บานและ

ในชุมชน 

1 1 1 ผาน 

4. มีกิจกรรมที่สงเสริมในการผสมผสานระหวางความรูเทคโนโลยีใหมกับ

ภูมิปญญาในทองถิ่น 

1 1 1 ผาน 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

คาดัชนีความสอดคลองระดับคุณภาพ               ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

              ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความ

ตรง 

ความ

ชัดเจน 

ความ 

เหมาะสม 

การ 

แปลผล 
ดานคุณลักษณะของครู  
   ครูมีความรูความสามารถ  

1. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไดเปนอยางดี 1 1 1 ผาน 

2. ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูอยางตอเนื่อง 

1 1 1 ผาน 

3.สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได 1 1 1 ผาน 

4. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางบูรณาการได 

5. ใฝหาความรูอยูเสมอ 

6. มีความแมนยําในเนื้อหา 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ผาน 

ผาน 

ผาน 
   ครูเปนตัวแบบคุณธรรมจริยธรรม  

1. ซื่อสัตยตอตนเอง ตอหนาที่และตอผูอื่น 1 1 1 ผาน 

2. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตอศิษย 1 1 1 ผาน 

3. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอบุคคลทั่วไป 1 1 1 ผาน 

4. เสียสละในการปฏิบัติหนาที่ 1 1 1 ผาน 

5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทั่วไป  1 1 1 ผาน 

6. ใหความชวยเหลืออื่นทุกครั้งที่มีโอกาส  1 1 1 ผาน 

7. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

8. มีความรับผิดชอบตอตนเองตอหนาที่และตอสังคม 

9.มีศรัทธาตอหนาที่ 

10. มีความอดทนมานะพยายาม 

11. ละอายและเกรงกลัวตอการทําชั่ว 

12. มีความเที่ยงตรงไมอคติ 

                                              

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

ผาน 

ผาน 

ผาน 

ผาน 

ผาน 

ผาน 
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ตาราง 17 (ตอ) 

 
คาดัชนีความสอดคลองระดับคุณภาพ                ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

              ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความ

ตรง 

ความ

ชัดเจน 

ความ 

เหมาะสม 

การ 

แปลผล 
ดานคุณลักษณะของผูเรียน 
   ผูเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ 

    

1. มีน้ําหนักและสวนสูงไดตามเกณฑมาตรฐาน 1 1 1 ผาน 

2. ทุกคนมีอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะรับประทานทุกวัน 1 1 1 ผาน 

3. อัตราการเจ็บปวยเฉลี่ยอยูในระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 1 1 1 ผาน 
   ผูเรียนมีความรูความสามารถ     

1. มีความรูทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 

และโครงการตามพระราชดําริ 

1 1 1 ผาน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระอยูในเกณฑมาตรฐาน 

3. แสวงหาความรูดวยตนเองอยูเสมอ   

4 สามารถประยุกตความรูที่ไดรับเพื่อนํามาใชในการดํารงชีวิตประจําวันได   

5. มีพฤติกรรมในการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

6 ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ  
    ผูเรียนมีคุณธรรม 
1. ชวยเหลือผูอื่นทุกครั้งที่มีโอกาส  

2. ขยันหมั่นเพียรอยูตลอดเวลา   

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

ผาน 

ผาน 

ผาน 

ผาน 

ผาน 

 

ผาน 

ผาน 

3. แสดงออกถึงความกตัญูตอผูมีพระคุณ 1 1 1 ผาน 
   ผูเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต  

1. สามารถสรางปญญาจากการแสวงหาความรู (สุ) จากการคิดไตรตรอง (จิ) 

การตั้งคําถามในสิ่งที่สงสัย (ปุ) และการบันทึกเก็บความรู (ลิ) 

1 1 1 ผาน 

2. สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 1 1 1 ผาน 

3. สามารถรวบรวมความคิดและสามารถขยายตอใหผูอื่นได 1 1 1 ผาน 

4. สามารถสังเกตเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว และจดจําไดเปนอยางดี 1 1 1 ผาน 

5. สามารถประกอบอาชีพไดตามความเหมาะสมกับอัตภาพ 1 1 1 ผาน 

6. มีทักษะทางดานสังคม เชน ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดดี  1 1 1 ผาน 
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ตาราง 17 (ตอ)  

 
คาดัชนีความสอดคลองระดับคุณภาพ               ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

              ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความ

ตรง 

ความ

ชัดเจน 

ความ 

เหมาะสม 

การ 

แปลผล 

ดานการบริหารจัดการ     
   การมีสวนรวม     

1. มีหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหการสนับสนุนทั้งดานวิชาการ การปฏิบัติ 

และวัสดุอุปกรณอยูเสมอ 

2. มีการถายทอดความรูไปมาระหวางชุมชนกับโรงเรียน                                   

3. โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมซึ่งกันและกันทุกโอกาส 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

ผาน 

 

ผาน 

ผาน 

4. มีการประสานงาน เพื่อความรวมมือระหวางโรงเรียนกับองคกรตางๆ 

โรงเรียนและชุมชน  

5. มีการปรึกษาหารือรวมกันเพื่อแกปญหาและหาแนวทางการพัฒนาทั้งใน

ดานการดําเนินงานกิจกรรมภายในโรงเรียนและในดานความเปนอยูของชุมชน   

6. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของชุมชน 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

ผาน 

 

ผาน 

 

ผาน 

   การพ่ึงตนเอง  

1. โรงเรียนสามารถนํานโยบายมาประยุกตใหสอดคลองกับสภาพไดอยาง

เหมาะสม 

1 1 1 ผาน 

2. โรงเรียนสามารถใชผลผลิตในโรงเรียนและในทองถิ่นใหเกิดประโยชนได

มาก 

ที่สุด 

3. ผูเรียนมีความรูสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

4. มีการสงเสริมการนําผลิตผลในทองถิ่นมาใชประโยชนใหมากที่สุด 

5. มีการรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อชวยเหลือกัน 

6. ผูเรียนนําความรูไปขยายตอใหแกผูปกครองหรือชุมชน 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

ผาน 

 

ผาน 

ผาน 

ผาน 

ผาน 

    การติดตามประเมินผล     
1. มีการติดตามประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงโดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

1 1 1 ผาน 

2. นําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการใหความชวยเหลือและพัฒนา 1 1 1 ผาน 
3. ประเมินผลการปฏิบัติจากระดับการพัฒนาของตนเอง 1 1 1 ผาน 
4. มีการประเมินจากผูที่เกี่ยวของหลายฝาย 1 1 1 ผาน 
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 จากตารางทําใหทราบวาผูทรงคุณวุฒิทั้งสามทานไดมีความเห็นที่ตรงกันเปนสวนใหญ มี

บางในบางตัวบงชี้ที่มีความเห็นตางออกไป แตเมื่อนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองแลวผลปรากฏวา

ทุกตัวบงชี้ผานการประเมินดังนั้นจึงสามารถนําไปใชศึกษาระดับของผลการปฏิบัติในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่เปนหนวยในการวิเคราะหตอไป  ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริที่

ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิที่เห็นวามีความความตรงใชเปนตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนว

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได มีความชัดเจนของตัวบงชี้ในการ

ส่ือความหมายสามารถแปลความไดถูกตองเขาใจงาย และมีความเหมาะสมในการนําไปใชปฏิบัติ มี

ผลเทากับ .05 ข้ึนไปมีดังนี้ 

 ดานหลักสูตร ไดแก ตัวบงชี้ในเรื่อง  หลักสูตรไดเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับทุกคน

สามารถเขารับการศึกษาไดตามตองการ  เปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

หลักสูตรสามารถยืดหยุนไดทั้งในเรื่องของเวลา  สาระการเรียนรู กระบวนการพัฒนาผูเรียน ตามความ

ถนัด ความสนใจ ความตองการ และความแตกตางระหวางบุคคล  หลักสูตรสามารถนําไปบูรณาการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันไดทุกกลุมสาระการเรียนรูโครงการตามพระราชดําริ และในวิถีชีวิต  

หลักสูตรสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสมและตามความตองการของทองถิ่น  โรงเรียนได

พัฒนาหลักสูตรที่เปนสาระทองถิ่นขึ้นมาใช  และโรงเรียนไดนําโครงการตามพระราชดําริมาใชจัด

การศึกษารวมกับหลักสูตรของโรงเรียน 

 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการ ทั้ง 

พุทธิศึกษา (ดานวิชาการ) จริยศึกษา (ดานคุณธรรม) พลศึกษา (ดานสุขภาพอนามัย) และหัตถศึกษา 

(ดานการทํางาน) จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเชื่อมโยงการเรียนรูจากหลายๆ กลุมสาระการเรียนรูและ

จากโครงการตามพระราชดําริ  จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการเชื่อมโยงจากวิถีการดําเนินชีวิตของ

ผูเรียน  มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในดานการแสวงหาความรู (สุ) การคิดไตรตรอง(จิ) การตั้งคําถาม

เพื่อใหไดความกระจาง(ปุ) การบันทึกเก็บความรูที่ไดมา(ลิ)  มีกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาทักษะผูเรียน

ใหมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  มีกิจกรรมพัฒนาความรูทั้งในดานทฤษฎี

และการปฏิบัติในกลุมสาระการเรียนรูตางๆและโครงการตามพระราชดําริ  มีการจัดกิจกรรมฝกทักษะ

ภาษาไทย สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น มีกิจกรรมสรางจิตสํานึกการอนุรักษธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม มีกิจกรรมสงเสริมสงเสริมผูเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรม  มีการใชส่ือและแหลงเรียนรูใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมและผูเรียน  โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรู

ใหสามารถใชเปนแหลงเรียนรูไดสําหรับผูเรียนทุกระดับ  ผลิตและใชส่ือที่ไดจากธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม โรงเรียนมีหองสมุดและมีหนังสือเพียงพอ เหมาะสมกับวัยของผูเรียน  มีกิจกรรมสงเสริม

อาชีพใหกับผูเรียนและชุมชน  มีกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง  
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มีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปขยายตอที่บานและในชุมชน  มีกิจกรรมที่สงเสริมใน

การผสมผสานระหวางความรูเทคโนโลยีใหมกับภูมิปญญาในทองถิ่น   

 ดานคุณลักษณะของครู ไดแก สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติไดเปนอยางดี  ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู

อยางตอเนื่อง  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู

อยางบูรณาการได ใฝหาความรูอยูเสมอ  มีความแมนยําในเนื้อหา ซื่อสัตยตอตนเอง ตอหนาที่และตอ

ผูอ่ืน  เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตอศิษย  ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอบุคคลทั่วไป เสียสละใน

การปฏิบัติหนาที่  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทั่วไป  ใหความชวยเหลืออ่ืนทุกครั้งที่มีโอกาส สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ และตอสังคม มีศรัทธาตอ

หนาที่ มีความอดทนมานะพยายาม  ละอายและเกรงกลัวตอการทําชั่ว  มีความเที่ยงตรงไมอคติ 

 ดานคุณลักษณะของผูเรียน ไดแก ผูเรียนมีน้ําหนักและสวนสูงไดตามเกณฑมาตรฐาน 

ทุกคนมีอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะรับประทานทุกวัน  อัตราการเจ็บปวยเฉลี่ยอยูในระดับตํ่ากวา

เกณฑที่กําหนด  มีความรูทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ และโครงการตาม

พระราชดําริ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระอยูในเกณฑมาตรฐาน  แสวงหาความรูดวย

ตนเองอยูเสมอ  สามารถประยุกตความรูที่ไดรับเพื่อนํามาใชในการดํารงชีวิตประจําวันได  มี

พฤติกรรมในการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาในระดับการศึกษา

ภาคบังคับ  ชวยเหลือผูอ่ืนทุกครั้งที่มีโอกาส  ขยันหมั่นเพียร แสดงออกถึงความกตัญูตอผูมีพระคุณ  

สามารถสรางปญญาจากการแสวงหาความรู (สุ) จากการคิดไตรตรอง (จิ) การตั้งคําถามในสิ่งที่สงสัย 

(ปุ) และการบันทึกเก็บความรู (ลิ)  สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  สามารถรวบรวมความคิดและ

สามารถขยายตอใหผูอ่ืนได   สามารถสังเกตเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว และจดจําไดเปนอยางดี  

สามารถประกอบอาชีพไดตามความเหมาะสมกับอัตภาพ  มีทักษะทางดานสังคม เชน ความสามารถ

ในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี  

 ดานการบริหารจัดการ ไดแก  มีหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหการสนับสนุนทั้งดานวิชาการ 

การปฏิบัติ และวัสดุอุปกรณอยูเสมอ  มีการถายทอดความรูระหวางชุมชนกับโรงเรียน    มีสวนรวมใน

กิจกรรมซึ่งกันและกันในทุกโอกาส  มีการประสานงาน เพื่อความรวมมือระหวางโรงเรียนกับองคกรตางๆ 

โรงเรียนและชุมชน  มีการปรึกษาหารือรวมกันเพื่อแกปญหาและหาแนวทางการพัฒนาทั้งในดานการ

ดําเนินงานกิจกรรมภายในโรงเรียนและในดานความเปนอยูของชุมชน  โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ

ของชุมชน โรงเรียนสามารถนํานโยบายมาประยุกตใหสอดคลองกับสภาพไดอยางเหมาะสม  โรงเรียน

สามารถใชผลผลิตในโรงเรียนและในทองถิ่นใหเกิดประโยชนไดมากที่สุด  นักเรียนมีความรูสามารถนําไป

ประกอบอาชีพได  มีการสงเสริมการนําผลิตผลในทองถิ่นมาใชประโยชนใหมากที่สุด  มีการรวมตัวเปน



  

 

282                                                                                                                                                     

   

   
กลุมเพื่อชวยเหลือกัน  มีการติดตามประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล  นําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการใหความชวยเหลือและพัฒนา  ประเมินผลการปฏิบัติจาก

ระดับการพัฒนาของตนเอง  มีการประเมินจากผูที่เกี่ยวของหลายฝาย 

 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาระดับของผลการปฏิบัติตามตัวบงช้ีการจัดการศึกษาตาม
แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ตาราง 18 แสดงระดับของผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของ 

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ระดับผลการปฏิบัติ        ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

       ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ดานหลักสูตร 
    มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสภาพภูมิ – สังคม  
ของทองถิ่น 

   

1. หลักสูตรไดเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับทุกคนสามารถเขารับ

การศึกษาไดตามตองการ 
3.9392 .80392 มาก 

2. เปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3.7790 .76435 มาก 
3. หลักสูตรสามารถยืดหยุนไดทั้งในเรื่องของเวลา สาระการเรียนรู 

กระบวนการพัฒนาผูเรียน ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ และ

ความแตกตางระหวางบุคคล 

3.8066 .76823 มาก 

4. หลักสูตรสามารถนําไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันได

ทุกกลุมสาระ  โครงการตามพระราชดําริ และในวิถีชีวิต 
4.0552 .72052 มาก 

5. หลักสูตรสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม และตาม

ความตองการของทองถิ่น 
3.7956 .75805 มาก 

6. โรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตรที่เปนสาระทองถิ่นขึ้นมาใช 3.6464 .84120 มาก 
7. โรงเรียนไดนําโครงการตามพระราชดําริมาใชจัดการศึกษา

รวมกับหลักสูตรของโรงเรียน 

4.1050 .75647 มาก 

 
 
 
 
 

   



  

 

283                                                                                                                                                     

   

   
ตาราง 18 (ตอ) 

 
ระดับผลการปฏิบัติ        ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

       ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู    
     จัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการสอดคลองกับสภาพจริง    
1.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการ ทั้ง พุทธิศึกษา (ดาน

วิชาการ) จริยศึกษา (ดานคุณธรรม) พลศึกษา (ดานสุขภาพอนามัย) 

และหัตถศึกษา (ดานการทํางาน) 

3.8785 .72773 มาก 

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเชื่อมโยงการเรียนรูจากหลายๆ 

กลุมสาระการเรียนรูและจากโครงการตามพระราชดําริ 

3.7904 .85411 มาก 

3. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการเชื่อมโยงจากวิถีชีวิตของผูเรียน 3.6093 .79962 มาก 
    พัฒนาทักษะผูเรียน    
4. มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในดานการแสวงหาความรู(สุ) การคิด

ไตรตรอง(จิ)การจัดเก็บความรู(ลิ) 

3.6337 .75107 มาก 

5. มีกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาทักษะผูเรียนใหมีความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

3.7751 .77964 มาก 

6. มีกิจกรรมพัฒนาความรูทั้งในดานทฤษฎีและการปฏิบัติในกลุมสาระ

การเรียนรูตางๆ และโครงการตามพระราชดําริ 

3.8985 .70215 มาก 

7. มีการจัดกิจกรรมฝกทักษะภาษาไทย สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

3.7569 .78636 มาก 

8. มีกิจกรรมสรางจิตสํานึกการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 4.0552 .77977 มาก 

9. มีกิจกรรมสงเสริมสงเสริมผูเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรม 4.0166 .77800 มาก 
   ใชส่ือและแหลงเรียนรู    

10. มีการใชส่ือและแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมและผูเรียน 

3.6575 .79848 มาก 

11. โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรูใหสามารถใชเปนแหลงเรียนรูได

สําหรับผูเรียนทุกระดับ 

3.7624 .82592 มาก 

12. ผลิตและใชส่ือที่ไดจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 3.7072 .82825 มาก 

13. โรงเรียนมีหองสมุดและมีหนังสือเพียงพอ เหมาะสมกับวัยผูเรียน  

 

3.8674 .86544 มาก 
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ตาราง 18 (ตอ)  

 
ระดับผลการปฏิบัติ        ตัวบงชี้ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

       ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

   สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    

14. มีกิจกรรมสงเสริมอาชีพใหกับผูเรียนและชุมชน  3.8453 .78764    มาก 

15. มีกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวย

ตนเอง 

3.7680 .73126    มาก 

16. มีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปขยายตอที่

บานและในชุมชน 

3.7312 .71899    มาก 

17. มีกิจกรรมที่สงเสริมในการผสมผสานระหวางความรูเทคโนโลยี

ใหมกับภูมิปญญาในทองถิ่น 

3.5304 .81337    มาก 

ดานคุณลักษณะของครู    

   ครูมีความรูความสามารถ    

1. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไดเปน

อยางดี 

3.6906 .74040 มาก 

2. ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในดานการจัดกิจกรรม

การเรียนรูอยางตอเนื่อง 

3.8950 .67907 มาก 

3. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได 3.8895 .69037 มาก 

4. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางบูรณาการได 

5. ใฝหาความรูอยูเสมอ 

6. มีความแมนยําในเนื้อหา 

3.7845 

3.8744 

3.7480 

.74758 

.68429 

.61937 

มาก 

มาก 

มาก 
   ครูเปนตัวแบบคุณธรรมจริยธรรม    

7. ซื่อสัตยตอตนเอง ตอหนาที่และตอผูอื่น 4.1657 .71890 มาก 

8. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตอศิษย 4.1823 .73403 มาก 

9. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอบุคคลทั่วไป 4.1326 .70245 มาก 

10. เสียสละในการปฏิบัติหนาที่ 4.2541 .71612 มาก 

11. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทั่วไป  4.2652 .70424 มาก 

12. ใหความชวยเหลืออื่นทุกครั้งที่มีโอกาส  4.2541 .69246 มาก 

13. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 4.2818 .72507 มาก 

14. มีความรับผิดชอบตอตนเองตอหนาที่และตอสังคม 4.2874 .62414 มาก 
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ตาราง 18 (ตอ) 

 
ระดับผลการปฏิบัติ        ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

       ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ระดับ 

15. มีศรัทธาตอหนาที่ 4.2996 .79443 มาก 

16. มีความอดทนมานะพยายาม 4.4731 .63391 มาก 

17. ละอายและเกรงกลัวตอการทําชั่ว 4.2946 .69244 มาก 

18. มีความเที่ยงตรงไมอคติ 4.4962 .66170 มาก 
ดานคุณลักษณะของผูเรียน    

   ผูเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ    

1. มีน้ําหนักและสวนสูงไดตามเกณฑมาตรฐาน 3.9337 .67989 มาก 

2. ทุกคนมีอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะรับประทานทุกวัน 

3. อัตราการเจ็บปวยเฉลี่ยอยูในระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

4.3260 

3.9503 

.75192 

.91455 

มาก 

มาก 
   ผูเรียนมีความรูความสามารถ    

4. มีความรูทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติในกลุมสาระการเรียนรู

ตางๆ และโครงการตามพระราชดําริ 

4.0110 .73021   มาก 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระอยูในเกณฑมาตรฐาน 3.6077 .69582   มาก 

6. แสวงหาความรูดวยตนเองอยูเสมอ 3.5801 .76771   มาก 

7. สามารถประยุกตความรูที่ไดรับเพื่อนํามาใชในการดํารงชีวิต

ประจําวันได 

3.7348 .80025   มาก 

8. มีพฤติกรรมในการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 3.9834 .73390   มาก 

9. ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
มีคุณธรรม   
10.  ชวยเหลือผูอื่นทุกครั้งที่มีโอกาส  

11.  ขยันหมั่นเพียรอยูตลอดเวลา   

12.  แสดงออกถึงความกตัญูตอผูมีพระคุณ 
มีทักษะในการดํารงชีวิต  
13. สามารถสรางปญญาจากการแสวงหาความรู (สุ) จากการคิด

ไตรตรอง (จิ) การตั้งคําถามในสิ่งที่สงสัย (ปุ)  การบันทึกเก็บความรู (ลิ)   

14.  สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี   

15.  สามารถรวบรวมความคิดและสามารถขยายตอใหผูอื่นได 

4.0055 
 
4.0773 

3.7238 

4.0000 
 

3.8840 

 

3.6409 

3.5028 

.76374 
 

.67048 

.70711 

.73101 
 

.73055 

 

.73657 

.81781 

  มาก 

 

  มาก 

  มาก 

  มาก 
 

  มาก 

 

  มาก 

  มาก 
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ตาราง 18 (ตอ) 

 
ระดับผลการปฏิบัติ        ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

       ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ระดับ 

16. สามารถสังเกตเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว และจดจําไดเปนอยางดี 3.5691 .77190   มาก 

17. สามารถประกอบอาชีพไดตามความเหมาะสมกับอัตภาพ 3.7624 .67817   มาก 

18. มีทักษะทางดานสังคม เชน ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นได  4.0718 .69348   มาก 
ดานการบริหารจัดการ    

   การมีสวนรวม    

1. มีหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหการสนับสนุนทั้งดานวิชาการ การ

ปฏิบัติ และวัสดุอุปกรณอยูเสมอ 

3.7293 .89980   มาก 

2. มีการถายทอดความรูระหวางชุมชนกับโรงเรียน 3.7127 .79952   มาก 

3. โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมซึ่งกันและกันในทุกโอกาส 3.9171 .74445   มาก 

4. มีการประสานงานเพื่อความรวมมือระหวางโรงเรียนกับองคกรตางๆ  3.9890 .75269   มาก 

5. มีการปรึกษาหารือรวมกันเพื่อแกปญหาและหาแนวทางการพัฒนาทั้ง

ในดานการดําเนินงานกิจกรรมภายในโรงเรียนและในดานความเปนอยู

ของชุมชน 

3.9006 .82398   มาก 

6. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของชุมชน 3.7706 .79926   มาก 
   การพ่ึงตนเอง    

1. โรงเรียนสามารถนํานโยบายมาประยุกตใหสอดคลองกับสภาพได

อยางเหมาะสม 

4.0387 .74061   มาก 

 

2. โรงเรียนสามารถใชผลผลิตในโรงเรียนและในทองถิ่นใหเกิดประโยชน

ไดมากที่สุด 

3. ผูเรียนมีความรูสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

4. มีการสงเสริมการนําผลิตผลในทองถิ่นมาใชประโยชนใหมากที่สุด 

6. มีการรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อชวยเหลือกัน 

3.6740 

 

3.6796 

3.5160 

3.5097 

.75927 

 

.75061 

.76146 

.84262 

  มาก 

 

  มาก 

 มาก 
  มาก 

    การติดตามประเมินผล    
1. มีการติดตามประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงโดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล 

4.0327 .72490   มาก 

2. นําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการใหความชวยเหลือและพัฒนา 3.9116 .72490   มาก 

3. ประเมินผลการปฏิบัติจากระดับการพัฒนาของตนเอง 3.9724 .78248   มาก 

4. มีการประเมินจากผูที่เกี่ยวของหลายฝาย 3.9006 .82618   มาก 
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 จากตารางผลการศึกษาระดับการปฏิบัติตามตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกอง

กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัด

ราชบุรี จํานวน 13 โรงเรียน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 ที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียน

ในจังหวัดเพชรบุรีและจังวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 10 โรงเรียน สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

 ดานหลักสูตร จะพบวาระดับผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้ไดอยูในระดับมากทุกตัวบงชี้ และ

เมื่อศึกษาในแตละตัวบงชี้จะเห็นไดวาตัวบงชี้โรงเรียนไดนําโครงการตามพระราชดําริมาใชจัด

การศึกษารวมกับหลักสูตรของโรงเรียน มีระดับคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาไดแกหลักสูตรสามารถนําไป

บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันไดทุกกลุมสาระการเรียนรู  โครงการตามพระราชดําริ และในวถิี

ชีวิต ตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือโรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตรที่เปนสาระทองถิ่นขึ้นมาใช รองลงมา

ไดแกเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในกลุมของ จัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการสอดคลองกับ

สภาพจริง ตัวบงชี้ที่มีผลการปฏิบัติคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเชื่อมโยงการเรียนรู

จากหลายๆ กลุมสาระการเรียนรูและจากโครงการตามพระราชดําริ และที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดในเรื่องการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการเชื่อมโยงจากวิถีการดําเนินชีวิตของผูเรียน  การพัฒนาทักษะของผูเรียน

โดยมีกิจกรรมสรางจิตสํานึกการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยของผลการ

ปฏิบัติสูงสุด สวนตัวบงชี้ที่มีคาต่ําสุดเปนเรื่องของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในดานการแสวงหา

ความรู (สุ) การคิดไตรตรอง(จิ) การตั้งคําถามเพื่อใหไดความกระจาง(ปุ) การบันทึกเก็บความรูที่ไดมา

(ลิ)  สําหรับการใชส่ือและแหลงเรียนรูนั้นตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยของผลการปฏิบัติสูงสุด คือโรงเรียนมี

หองสมุดและมีหนังสือเพียงพอ เหมาะสมกับวัยของผูเรียน และตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยของผลการปฏิบัติ

ตํ่าสุดคือมีการใชส่ือและแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม

และผูเรียน ในเรื่องการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตนั้นตังบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยของผลการปฏิบัติสูงสุดคือมี

กิจกรรมสงเสริมอาชีพใหกับผูเรียนและชุมชน สวนตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยของผลการปฏิบัติตํ่าสุดคือ

กิจกรรมที่สงเสริมในการผสมผสานระหวางความรูเทคโนโลยีใหมกับภูมิปญญาในทองถิ่น 

 ดานคุณลักษณะของครู ในกลุมของครูมีความรูความสามารถ การที่ไดรับการพัฒนาใหมี

ความรูความสามารถในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยของผลการ

ปฏิบัติสูงที่สุด และตัวบงชี้เร่ืองความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได

เปนอยางดีเปนตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยของระดับผลการปฏิบัติตํ่าที่สุดคือความสามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไดเปนอยางดี  ในกลุมครูเปนตัวแบบทางดานคุณธรรมจริยธรรม
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นั้น ตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยของผลการปฏิบัติสูงสุดคือมีความเที่ยงตรงไมอคติ และตํ่าสุดในกลุมไดแก 

ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอบุคคลทั่วไป  

 ดานคุณลักษณะของผูเรียน ในกลุมผูเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ พบวาทุกตัวมีคาเฉลี่ย

ของผลการปฏิบัติที่ใกลเคียงกัน ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกทุกคนมีอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ

รับประทานทุกวัน รองลงมาไดแกตัวบงอัตราการเจ็บปวยเฉลี่ยอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานและ

ตัวบงชี้ผูเรียนมีน้ําหนักและสวนสูงไดตามเกณฑมาตรฐาน ตามลําดับ ในกลุมของผูเรียนมีความรู

ความสามารถนั้นตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยของผลการปฏิบัติสูงสุดคือผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาในระดับ

การศึกษาภาคบังคับ ตํ่าสุดคือการ แสวงหาความรูดวยตนเองอยูเสมอ  ในกลุมผูเรียนมีคุณธรรมตัว

บงชี้ที่มีคาเฉลี่ยของผลการปฏิบัติคือการชวยเหลือผูอ่ืนทุกครั้งที่มีโอกาส และต่ําสุดคือ ในเร่ืองของ

ความขยันหมั่นเพียรตลอดเวลา  สําหรับในกลุมของผูเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิตนั้นตัวบงชี้ที่มี

คาเฉลี่ยของผลการปฏิบัติสูงสุดไดแกมีทักษะทางดานสังคม เชน ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน

ได และตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ สามารถรวบรวมความคิดและสามารถขยายตอใหผูอ่ืนได 

 ดานการบริหารจัดการ ในกลุมของการมีสวนรวม มีการประสานงานเพื่อความรวมมือ

ระหวางโรงเรียนกับองคกรตางๆ  เปนตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยของผลการปฏิบัติสูงที่สุด และมีการถายทอด

ความรูระหวางชุมชนกับโรงเรียนเปนตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยของผลการปฏิบัติตํ่าที่สุด ในกลุมของ การ

พึ่งตนเองนั้นผลจากการศึกษาระดับผลของการปฏิบัติพบวา ตัวบงชี้มีคาเฉลี่ยของผลการปฏิบัติสูงสุด

ไดแก โรงเรียนสามารถนํานโยบายมาประยุกตใหสอดคลองกับสภาพไดอยางเหมาะสม   ตํ่าสุดไดแกมี

การรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อชวยเหลือกัน และในกลุมของการติดตามประเมินผลนั้นผลปรากฏวาตัว

บงชี้ที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก มีการติดตามประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงโดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล และที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดภายในกลุมคือมีการประเมินจากผูที่เกี่ยวของหลายฝาย 

 นอกจากนีย้ังไดมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูปฏิบัติที่สะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติภาระหนาทีท่ี่มี

ความเฉพาะตัวมีความพเิศษนอกเหนือจากภารกิจปกติเชน มีความประสงคในดานการสนับสนนุการ

ดําเนนิงานตามโครงการตามพระราชดําริจากหนวยงานตางๆ อยางตอเนื่อง บางโรงเรียนมีบุคลากรไม

สมดุลกับภาระงานที่ไดรับมอบหมาย และมีความตองการในดานการบํารุงขวัญและกําลงัใจในเรือ่ง

ความกาวหนาในชัน้ยศ
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ตอนที่ 4 คูมือประกอบการใชตัวบงช้ีการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางคูมือประกอบการใชตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราช 

ดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีข้ึน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของในการกําหนด

นโยบาย ใชในการกําหนดเปนแนวทางการจัดการศึกษาและติดตามประเมินผลสถานศึกษาที่ได

ดําเนินการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี และบุคลากรในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ ไดนําไปเปนคูมือใชในการ

จัดการศึกษาในสถานศึกษาติอไป  

 ในคูมือประกอบการใชตัวบงชี้มีสวนประกอบของคูมือดังนี ้

 1. ความเปนมาของการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 2. คําอธิบายการนาํตัวบงชีก้ารจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       

 3. นิยามขององคประกอบทัง้ 5 องคประกอบไดแก  

   3.1 หลักสูตร        

  3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู      

  3.3 คุณลักษณะของครู       

  3.4 คุณลักษณะของผูเรียน      

  3.5 การบริหารจัดการ       

 .  3.6 รายการตัวบงชี ้ แหลงขอมูล และการประเมิน 

 4.  เกณฑการประเมินการดาํเนนิการตามตัวบงชี ้    

      

 รายละเอียดของคูมือประกอบการใชตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดาํริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ไดสรางขึ้นมีดังตอไปนี้ 
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คูมือประกอบการใชตัวบงช้ีการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
สวนประกอบของคูมือ 

 

 1. ความนาํ กลาวถงึความเปนมาของการพัฒนาตัวบงชีก้ารจัดการศึกษาตามแนว

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี     

 2. คําอธิบาย นิยามของแตองคประกอบ รายการตัวบงชี้ แหลงขอมูล และการประเมิน 

 3. เกณฑการประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้ 

 

 

 

 

โดย 

นายไพรัช  มณีโชติ 

นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือนี้เปนสวนหนึ่งของปริญญานิพนธ โดยมีคณะกรรมการควบคุม คือ                                 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. องอาจ นัยพัฒน  ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร. วิชัย วงษใหญ  กรรมการ 

อาจารย ดร. อรสุดา เจริญรัถ  กรรมการ 
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ความนํา 

 
ความเปนมาของการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดํารขิองสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนแบบอยางที่ดียิ่งในการใช

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยผูดอยโอกาสในถิ่น

ทุรกันดารมาอยางยาวนาน  ต้ังแต เมื่อคร้ังพระองคยังทรงพระเยาวไดมี โอกาสติดตาม

พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จ

เยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ดังที่หลักฐานปรากฏในพระราโชวาท พระราชดํารัส ปาฐกถา 

โครงการตามพระราชดําริ พระราชนิพนธ ตลอดถึงพระราชกรณียกิจที่ลวนแสดงใหเห็นถึงแนว

ปฏิบัติในการเรียนรูเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรู  

คุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข  ซึ่งพระองคทรงมี

พระราชปณิธานที่จะพัฒนาใหพสกนิกรของพระองคทั้งประเทศในทองถิ่นทุรกันดารเหลานั้นมี

ความกาวหนาในชีวิตเทาเทียมกับคนในเมือง ทรงเริ่มที่การแกปญหาดานการขาดแคลนอาหาร

เปนอันดับแรก ดวยทรงเล็งเห็นวาถาสุขภาพทางกายยังไมพรอม การพัฒนาทางดานอื่นก็อาจจะไร

ผล เมื่อเยาวชนเหลานี้สุขภาพสมบูรณดีแลวจากนั้นก็ใหไดรับการศึกษาเปนลําดับตอไป เพราะสิ่ง

เหลานี้เปนปจจัยพื้นฐานที่จะทําใหนักเรียนในถิ่นทุรกันดารซึ่งเปนผูดอยโอกาสไดพัฒนา  

พระองคมีพระมหากรุณาธิคุณตอการศึกษาไทยอยางลนพนทั้งในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาพิเศษ ซึ่งสามารถสรุป

เปนรายดานไดคือ 1) ดานการพัฒนาสุขภาพอนามัย พระองคมีความปรารถนาที่จะใหเด็กและ

เยาวชนมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและการประกอบอาชีพ ดังดัง

จะเห็นไดว าพระองคโปรดเกลาฯ  ใหมีการดําเนินโครงการตางๆ ขึ ้นในสถานศึกษาเพื ่อ

แกปญหาภาวะทุโภชนาการของเด็กและเยาวชน ไดแกโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และโครงการสงเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแมและเด็ก

ในถิ่นทุรกันดาร  2) ดานการพัฒนาการเรียนรู  เมื่อพระองคไดดําเนินการพัฒนาสุขภาพอนามัย

มาระยะหนึ่งแลวจึงใหดําเนินโครงการตางๆ ที่สามารถสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดรับ

การศึกษาที่มีคุณภาพและมีโอกาสไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ไดแก โครงการสงเสริม

คุณภาพการศึกษา และโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห  และ3) ดานการพัฒนาความ

เปนอยู สําหรับผูที่ไมมีโอกาสเขารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นอาจจะดวยฐานะทางครอบครัวที่ไม

เอื้ออํานวย รวมทั้งผูที่ไมมีสัญชาติ ก็มีพระราชประสงคใหไดรับความรูทางดานการประกอบอาชีพ 
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ผานทางโครงการฝกอาชีพ และโครงการสงเสริมสหกรณ เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความรู

ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ซึ่งพระองคทรงเนนและใหความสําคัญเปนพิเศษไดแกเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาสในถิ่น

ทุรกันดาร ในพื้นที่ที่การบริการของรัฐเขาไปไมถึงหรือเขาถึงไดยากลําบาก ซึ่งมีโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนซึ่งกระจายอยูตามชายแดนหางไกลที่มีความแตกตางกันทั้งในดานสภาพ

ภูมิศาสตร สภาพทางสังคม และวัฒนธรรม เปนฐานในการนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรมโดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาใหเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีโภชนาการดี สุขภาพ

แข็งแรง มีความซื่อสัตย เสียสละ สามัคคี และเมตตาผูอ่ืน มีความรูและทักษะทั้งทางวิชาการและ

การอาชีพ ที่เปนรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาทองถิ่นไดนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

และมีโอกาสไดรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเองเปนคนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

(สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 2547 : 13,26; กองบัญชาการ

ตํารวจตระเวนชายแดน. 2548) ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมี

คุณลักษณะที่เปนไปตามเปาหมายที่วางไว จึงจําเปนตองมีกรอบแนวทางหรือตัวบงชี้ที่สามารถ

นําไปใชในการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมเปนไปในทางเดียวกันอยางเปนเอกภาพอยางถูกตอง 

ครบถวน ตามแนวพระราชดําริ และหลักการทรงงานของพระองคอยางแทจริงทุกประการ  

สําหรับคูมือประกอบการใชตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนี้ จึงเปนเครื่องมือที่ใชเปนแนวทางในการนําตัวบงชีไ้ปใชในการ

จัดการศึกษาและเปนแนวทางในการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานในหนวยปฏิบัติ โดย

มีคําอธิบายของการนําตัวบงชี้ไปใช คํานิยามแตละองคประกอบ รายตัวบงชี้  แหลงขอมูล และการ

ประเมินผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้ ดังรายละเอียดตอไปนี้  
คําอธิบาย  
 ในการนําตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีไปใช จําเปนตองศึกษารายละเอียดและปรับประยุกตใหมีความเหมาะสม

สอดคลองกับสภาพทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ความเชื่อ คานิยม ความเปนอยูของ

ประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ตลอดทั้งใหเหมาะสมกับสภาพที่ต้ังของสถานศึกษานั้นดวย ดังนั้นผูที่จะ

ใชคูมือนี้ไปประเมินจะตองมีการวางแผนเพื่อกําหนดเกณฑใหสอดคลองเสียกอนโดยใชพระ

ราโชวาท พระราชดํารัส หรือแนวพระราชดําริ เปนตัวตั้งแลวใชบริบทและผูเรียนมากําหนดเปน

เกณฑการประเมินของแตละสถานศึกษา  สําหรับขอมูลและเกณฑการประเมินนี้เปนเพียงกรอบที่

อาศัยการตรวจสอบและประเมินจากบุคคลภายนอก เปนเพียงมุมมองหนึ่งที่ใชมาตรฐานกลาง
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เพียงดานเดียว  แตก็จะเปนขอมูลใหกับสถานศึกษาไดนําไปพิจารณาและปรับปรุงเกณฑการ

ประเมินใหมีมาตรฐานที่เหมาะกับสภาพของสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง 

 
นิยามแตละองคประกอบ 

องคประกอบดานหลักสูตร 
หมายถึงหลักสูตรที่นํามาใชในการสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้นตองมีความยืดหยุน ไมตายตัว สามารถ

ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  ตามความตองการของผูเรียนและทองถิ่น  เปนหลักสูตรที่เอื้อ

ใหกับผูดอยโอกาส โดยมีรายตัวบงชี้ แหลงขอมูล และการประเมินดังตอไปนี้ 

 

ตัวบงชี ้ แหลงขอมูลและการประเมนิ 

1. หลักสูตรสามารถยืดหยุนไดทั้งในเรื่องของ

เวลา  สาระการเรียนรูกระบวนการพัฒนาผูเรียน  

ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ และ

ความแตกตางระหวางบุคคล 

ตรวจสอบเอกสารขอมูลหลกัฐานการรับเด็กเขา

เรียนที่ไดใหโอกาสแกผูดอยโอกาส เชน เดก็ตาง

สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เขามาเรียนในโรงเรียน  

 

2.หลักสูตรสามารถนําไปบูรณาการจัดกิจกรรม

การเรียนรูรวมกันไดทุกกลุมสาระ  โครงการตาม

พระราชดําริ และในวิถีชีวิต   

3. หลักสูตรสามารถนําไปปรับใชไดตามความ

เหมาะสม และตามความตองการของทองถิ่น   

4. โรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตรที่เปนสาระทองถิน่

ข้ึนมาใช   

5. โรงเรียนไดนําโครงการตามพระราชดําริมาใช

จัดการศึกษารวมกับหลักสูตร 

- ตรวจสอบเอกสารหลักสูตร  แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู  

- สังเกตกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

- สอบถามครู ผูปกครอง  และผูบริหาร 

 

6. หลักสูตรไดเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับ

ทุกคนสามารถเขารับการศึกษาไดตามตองการ   

สอบถามครู ผูปกครอง  และผูบริหาร 

 

7.  เปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีบทบาทใน

การจัดการศึกษา 

- ตรวจสอบเอกสารบันทึกการประชุมของ

โรงเรียน 

- สัมภาษณประชาชนในชุมชน ที่เกี่ยวกับการ

ใหชุมชนไดเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษา  
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เกณฑการประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้ 

 1. สถานศึกษาที่ปฏิบัติตามตัวบงชี้ไดรอยละ 90 ข้ึนไป อยูในระดับดีมาก 

 2. สถานศึกษาที่ปฏิบัติตามตัวบงชี้ไดรอยละ 75 – 89  อยูในระดับดี 

 3. สถานศึกษาที่ปฏิบัติตามตัวบงชี้ไดรอยละ 50 – 74  อยูในระดับพอใช 

 4. สถานศึกษาที่ปฏิบัติตามตัวบงชี้ไดตํ่ากวารอยละ50  อยูในระดับควรปรับปรุง 

 
 องคประกอบดานการจัดกจิกรรมการเรยีนรู 

หมายถงึ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกบัผูเรียนนั้นเปนการจัดการเรยีนรูที่เปนไป

อยางบูรณาการที่สอคลองกบัสภาพทีเ่ปนอยูในชีวิตประจําวนั ทั้งในดานวิชาการ คุณธรรม

จริยธรรม ดานการประกอบอาชีพ อยางตอเนื่องตลอดชวีิต ทัง้นี้ใชแหลงเรียนรูทั้งในโรงเรียนและ

นอกโรงเรียนเปนแหลงจัดประสบการณใหกับผูเรียนไดฝกทักษะปฏิบัติจริง  

 

ตัวบงชี ้ แหลงขอมลูและการประเมนิ 

1. โรงเรียนมกีารจัดกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณา

การ ทั้ง พทุธิศึกษา (ดานวิชาการ) จริยศึกษา 

(ดานคุณธรรม) พลศกึษา (ดานสุขภาพอนามัย) 

และหัตถศึกษา (ดานการทํางาน) 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเชื่อมโยงการเรียนรู

จากหลายๆ กลุมสาระการเรียนรูและจาก

โครงการตามพระราชดําริ 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการเชื่อมโยงจาก

วิถีการดําเนินชีวิตของผูเรียน 

- ตรวจสอบเอกสารที่เปนแผนการจัดกจิกรรม

การเรียนรู  

- สังเกตกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่

แสดงใหเหน็ถงึการบูรณาการในทุกๆ ดาน มี

การเชื่อมโยงเนื้อหา กจิกรรมทั้งในภาค 

ความรูและภาคทฤษฎี จากหลายๆ กลุมสาระ

การเรียนรู  จากวิถกีารดําเนนิชีวิตของผูเรียน

และจากโครงการตามพระราชดําริ ทั้งมกีาร

พัฒนาทักษะผูเรียนในดานตางๆ ในดาน สุ จิ ปุ 

ลิ และ การทาํงานรวมกบัผูอ่ืน 

4. มีการจัดกิจกรรมที่พฒันาทักษะผูเรียนใน

ดาน การแสวงหาความรู(สุ) การคิดไตรตรอง(จิ) 

การตั้งคําถามเพื่อใหไดความกระจาง(ปุ) การ

บันทกึเก็บความรูที่ไดมา(ลิ)   

- ตรวจสอบเอกสารที่เปนแผนการจัดการเรยีนรู- 

- สังเกตการณจัดกิจกรรมการเรียนของครูที่ไดมี

การพัฒนาทกัษะผูเรียนในดาน สิ จ ิปุ ลิ ดาน

การทาํงานรวมกับผูอ่ืน มีการเชื่อมโยงการ

เรียนรูระหวางกลุมสาระการเรียนรูตางๆ และ 
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ตัวบงชี ้ แหลงขอมูลและการประเมนิ 

5. มีกิจกรรมการเรียนรูทีพ่ัฒนาทักษะผูเรียนให

มีความสามารถในการทาํงานรวมกบัผูอ่ืนได

เปนอยางดี   

6. มีกิจกรรมพัฒนาความรูทั้งในดานทฤษฎีและ

การปฏิบัติในกลุมสาระการเรียนรูตางๆและ

โครงการตามพระราชดําริ 

7. มีการจัดกิจกรรมฝกทักษะภาษาไทย สงเสริม

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

8. มีกิจกรรมสรางจิตสํานึกการอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

9.มีกิจกรรมสงเสริมสงเสริมผูเรียนในดาน

คุณธรรมจริยธรรม 

กับโครงการตามพระราชดําริทั้งในดานความรู

และการปฏิบัติ จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม สรางจิตสํานึกการอนุรักษธรรมชาติ 

ภูมิปญญาทองถิน่ 

10. มีการใชส่ือและแหลงเรยีนรู ในการจดั

กิจกรรมการเรยีนรูไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหา 

กิจกรรมและผูเรียน   

- สังเกตการณจัดกิจกรรมการเรียนรู  

- สอบถามนักเรียน ครู และผูปกครอง 

 

11. โรงเรียนพฒันาแหลงเรยีนรูใหสามารถใช

เปนแหลงเรียนรูไดสําหรับผูเรียนทกุระดับ   

- ตรวจสอบเอกสารขอมูลการรวบรวมแหลง

เรียนรู 

- สํารวจแหลงเรียนรูของโรงเรียน 

12. ผลิตและใชส่ือที่ไดจากธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม   

- สํารวจรายการสื่อที่โรงเรยีนผลิตและใช   

- สังเกตการจดักิจกรรมการเรียนรูของครู 

13. โรงเรียนมหีองสมุดและมีหนงัสือเพียงพอ 

เหมาะสมกับวยัของผูเรียน 

- ตรวจสอบหองสมุดและสาํรวจขอมูลหนังสือ

ในหองสมุดของโรงเรียน 

- สัมภาษณ ผูเรียน ครู และผูปกครอง 

14. มีกิจกรรมสงเสริมอาชพีใหกับผูเรียนและ

ชุมชน   

สอบถามนักเรยีน ผูปกครองนักเรียน ครู และ

ประชาชนในชมุชน ในดานการฝกอาชพีใน 
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ตัวบงชี ้ แหลงขอมูลและการประเมนิ 

15. มีกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนรูจัก

แสวงหาความรูดวยตนเอง 

16. มีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนนาํความรูที่

ไดรับไปขยายตอที่บานและในชุมชน 

17. มีกิจกรรมที่สงเสริมในการผสมผสาน

ระหวางความรูเทคโนโลยีใหมกับภูมิปญญาใน

ทองถิน่  

โรงเรียน แลวมีการสงเสริมใหนกัเรียนรูจกั

แสวงหาความรูดวยตนเองและนําความรูทีไ่ด

จากการฝกในโรงเรียนไปขยายตอที่บานหรือใน

ชุมชน มีการนาํเทคโนโลยีใหมๆ เขามา

ผสมผสานกับความรูทีเ่ปนภมูิปญญาในทองถิ่น  

 
 เกณฑการประเมินคุณภาพตามตวับงชี้ 

1. สถานศกึษาทีป่ฏิบัติตามตัวบงชี้ไดรอยละ 90  ข้ึนไปอยูในระดับดีมาก 

2. สถานศกึษาทีป่ฏิบัติตามตัวบงชี้ไดรอยละ 75 – 89   อยูในระดับดี 

3. สถานศกึษาทีป่ฏิบัติตามตัวบงชี้ไดรอยละ 50 – 74   อยูในระดับพอใช  

4. สถานศกึษาทีป่ฏิบัติตามตัวบงชี้ไดตํ่ากวารอยละ 50  อยูในระดับควรปรับปรุง 

 
 องคประกอบดานคุณลกัษณะของคร ู

หมายถึงคุณลักษณะของผูที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามแนว

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะตองมีคือเปนผูที่มีความรูทั้ง

ในดานทฤษฎีและปฏิบัติสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดเกิดประสิทธิผล

และตองเปนตัวแบบทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีรายตัวบงชี้ แหลงขอมูลและการประเมินดังนี้ 

 

ตัวบงชี ้ แหลงขอมูลและการประเมนิ 

1. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติไดเปนอยางดี 

ตรวจสอบเอกสารที่เปนแผนการจัดการเรียนรู 

สังเกตกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

2. ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถใน

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง   

สํารวจขอมูลการเขารับการพฒันาจากคาํสัง่

หรือเอกสารที่เกี่ยวของ  สัมภาษณ สอบถามครู

เกี่ยวกับการเขารับการพฒันา 
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ตัวบงชี ้ แหลงขอมูลและการประเมนิ 

3. สามารถจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญได   

4. สามารถจัดกิจกรรมการเรยีนรูอยางบูรณา

การได 

ตรวจสอบเอกสารที่เปนแผนการจัดการเรียนรู 

สังเกตการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 

5. ใฝหาความรูอยูเสมอ 

6. มีความแมนยําในเนื้อหา 

7. ซื่อสัตยตอตนเอง ตอหนาที่และตอผูอ่ืน 

8. เมตตา กรุณา มทุิตา อุเบกขา ตอศิษย   

9. ประพฤติปฏิบัติที่เปนตัวอยางที่ดีตอบุคคล

ทั่วไป   

10. เสียสละในการปฏิบัติหนาที่   

11. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทั่วไป 

12. ใหความชวยเหลืออ่ืนทุกครั้งที่มีโอกาส 

13. สามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

14. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที ่และ

ตอสังคม 

15. มีศรัทธาตอหนาที ่

16. มีความอดทนมานะพยายาม 

17. ละอายและเกรงกลวัตอการทาํชั่ว 

18. มีความเทีย่งตรงไมอคติ 

ตรวจสอบขอมูลการรับการฝกอบรมของครูใน

โรงเรียน 

สังเกตการณปฏิบัติงานหรอืสอบถามผูที่

รวมงานเชน เพื่อนครู นักเรยีน ผูปกครอง และ

ผูบังคับบัญชา เกี่ยวกับคุณลกัษณะของครู

ตามทีก่ําหนด 

 

 
 เกณฑการประเมินคุณภาพตามตวับงชี้ 

1. ครูที่มีคุณลักษณะครบตามตัวบงชี้รอยละ 90 ข้ึนไป อยูระดับดีมาก 

2. ครูที่มีคุณลักษณะครบตามตัวบงชี้รอยละ 75 – 89   อยูในระดับดี 

3. ครูที่มีคุณลักษณะครบตามตัวบงชี้รอยละ 50 – 74  อยูในระดับพอใช 

4. ครูที่มีคุณลักษณะครบตามตัวบงชี้ตํ่ากวารอยละ 50  อยูในระดับควรปรับปรุง 
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 องคประกอบดานคุณลกัษณะของผูเรียน 

หมายถึงผูเรียนที่ไดรับการศึกษาจากสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะตองเปนผูที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ

แข็งแรง มีความรู มีทักษะในการดํารงชีวิต และมีคุณธรรมเปนเครื่องกํากับในการดํารงชีวิต โดยมี

รายละเอียดของตัวบงชี้ แหลงของขอมูล และการประเมินดังตอไปนี้ 

 

ตัวบงชี ้ แหลงขอมูลและการประเมนิ 

1. มีน้ําหนกัและสวนสงูไดตามเกณฑมาตรฐาน ตรวจสอบเอกสารที่เปนบันทึกผลการตรวจ

สุขภาพของผูเรียน 

2. ทุกคนมีอาหารกลางวันทีถู่กสุขลักษณะ

รับประทานทกุวัน 

- ตรวจสอบรายการอาหารกลางวัน 

- สอบถามผูเรียน  ผูปกครอง 

3. อัตราการเจ็บปวยเฉลี่ยอยูในระดับตํ่ากวา

เกณฑมาตรฐาน 

- ตรวจสอบเอกสารบันทึกผลการตรวจสุขภาพ

ของผูเรียน 

- สอบถามครู  ผูปกครอง 

4. มีความรูทัง้ดานทฤษฎีและการปฏิบัติในกลุม

สาระการเรียนรูตางๆ และโครงการตาม

พระราชดําริ 

5. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนทุกสาระวิชาอยูใน

เกณฑมาตรฐาน 

- ตรวจสอบเอกสารการวัดผลประจําปหรือ

ประจําภาคเรยีน  

- สังเกตการดําเนนิกิจกรรมการเรียนใน

ประจําวนั 

6. แสวงหาความรูดวยตนเองอยูเสมอ 

7. สามารถประยุกตความรูที่ไดรับเพื่อนาํมาใช

ในการดํารงชวีิตประจําวนัได 

8. มีพฤติกรรมในการอนุรักษธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

- สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

- สอบถามผูทีใ่กลชิดกับผูเรียน เชนเพื่อน 

ผูปกครอง ครู 

9. ผูเรียนทกุคนไดรับการศึกษาในระดับ

การศึกษาภาคบังคับ 

- ตรวจสอบเอกสารที่เปนขอมูลการออก

กลางคนัและขอมูลการจบการศึกษาของผูเรียน 

- สอบถามครู ผูบริหาร ผูปกครอง 

10. ชวยเหลือผูอ่ืนทุกครั้งที่มีโอกาส  
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ตัวบงชี ้ แหลงขอมูลและการประเมนิ 

11. ขยันหมัน่เพียรอยูตลอดเวลา 

12. แสดงออกถึงความกตัญูตอผูมีพระคุณ 

13. สามารถสรางปญญาจากการแสวงหา

ความรู (สุ) จากการคิดไตรตรอง (จิ) การตั้ง

คําถามในสิ่งทีส่งสัย (ปุ) และการบนัทกึเกบ็

ความรู (ลิ)   

14. สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

15. สามารถรวบรวมความคดิและสามารถ

ขยายตอใหผูอ่ืนได 

16. สามารถสงัเกตเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว 

และจดจําไดเปนอยางด ี

17. สามารถประกอบอาชีพไดตามความ

เหมาะสมกับอัตภาพ 

18. มีทกัษะทางดานสังคมเชน ความสามารถ

ในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

- สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

- สอบถามผูทีใ่กลชิด เชน ครู เพื่อน  และ

ผูปกครอง ในดานทักษะการประกอบอาชพีที่

เหมาะสมกับวยั รวมทั้งทักษะในดานการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน  

- ทดสอบความสามารถในดานการใชภาษาไทย

และทักษะในดานการสังเกต การรวบรวม

ความคิด 

 
 เกณฑการประเมินคุณภาพตามตวับงชี้ 

1. ผูเรียนมีคุณลกัษณะทีจ่ําเปนตามตัวบงชี้รอยละ 90 ข้ึนไป และมีคุณลักษณะตาม

ตัวบงชีท้ี่ 1 ถึงตัวบงชีท้ี่ 3 อยูในระดับดีมาก 

2.  ผูเรียนมีคุณลักษณะทีจ่ําเปนตามตัวบงชี้รอยละ 75 – 89 และมีคุณลักษณะตาม

ตัวบงชีท้ี่ 1 ถึงตัวบงชีท้ี่ 3  อยูในระดับดี 

3. ผูเรียนมีคุณลกัษณะทีจ่ําเปนตามตัวบงชี้รอยละ 50 – 74 และมีคุณลักษณะตาม

ตัวบงชีท้ี่ 1 ถึงตัวบงชีท้ี่ 3 อยูในระดับพอใช 

4. ผูเรียนมีคุณลกัษณะทีจ่ําเปนตามตัวบงชีตํ่้ากวารอยละ 50 อยูในระดบัควรปรับปรุง 
  
 องคประกอบดานการบริหารจัดการ 
 หมายถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการดําเนินงานภายใตความรวมมือจากทุกภาคสวน ไดมีการ

ปรึกษาหารือวางแผนในการพัฒนาหรือการแกไขปญหารวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชนอยาง
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ตอเนื่อง ทั้งยังไดมีกิจกรรมตางระหวางชุมชนและโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนแหลงเรียนที่สําคัญ

ของชุมชนและชุมชนเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของโรงเรียนเชนกัน มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันใน

ทุกๆดาน มีการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อใหไดขอมูลตามสภาพที่เปนจริงในบริบทของแตละคน

จากหลายๆ ฝายแลวนํามาใชในการพัฒนาใหสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุด มีรายละเอียดของ     

ตัวบงชี้ แหลงขอมูล และการประเมินดังตอไปนี้ 

 

ตัวบงชี ้ แหลงขอมูลและการประเมนิ 

1. มีหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหการสนบัสนุน

ทั้งดานวิชาการ การปฏิบัติ และวัสดุอุปกรณอยู

เสมอ 

ตรวจสอบขอมูลที่ทางโรงเรยีนไดรับการ

ชวยเหลือสนบัสนุนจากหนวยงานตางๆ โดย

การซักถามคร ูนักเรียน ผูปกครอง หรือ

ตรวจสอบเอกสารตางๆ  

2. มีการถายทอดความรูระหวางชุมชนกับ

โรงเรียน 

3. มีสวนรวมในกิจกรรมซึง่กนัและกนัในทกุ

โอกาส 

4. มีการประสานงาน เพื่อความรวมมือระหวาง

โรงเรียนกับองคกรตางๆ โรงเรียนและชุมชน 

5. มีการปรึกษาหารือรวมกนัเพื่อแกปญหาและ

หาแนวทางการพัฒนาทัง้ในดานการดําเนนิงาน

กิจกรรมภายในโรงเรียนและในดานความเปนอยู

ของชุมชน 

6. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของชมุชน 

ตรวจสอบเอกสารการประชมุผูปกครอง การ

ประชุมรวมระหวางชมุชนกบัโรงเรียน เอกสาร

สถิติการมาใชบริการดานตางๆ ในโรงเรียน 

ซักถามครู ผูปกครอง ประชาชนในชุมชน 

7. โรงเรียนสามารถนาํนโยบายมาประยุกตให

สอดคลองกับสภาพไดอยางเหมาะสม 

ตรวจสอบเอกสารที่เปนแผนกลยุทธ หรือ

แผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน  

8. โรงเรียนสามารถใชผลผลิตในโรงเรียนและใน

ทองถิน่ใหเกิดประโยชนไดมากที่สุด 

9. ผูเรียนมีความรูสามารถนาํไปประกอบอาชีพได 

- สอบถามครู ผูบริหาร ผูปกครอง และผูเรียน  

- สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมโครงการตาม

พระราชดําริ 
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ตัวบงชี ้ แหลงขอมูลและการประเมนิ 

10. มีการสงเสริมการนาํผลติผลในทองถิน่มาใช

ประโยชนใหมากที่สุด 

11. มีการรวมตัวเปนกลุมเพือ่ชวยเหลือกนั 

12. ผูเรียนนําความรูไปขยายตอกับผูปกครอง

หรือชุมชน 

- สังเกตการณจัดกิจกรรมการเรียนรู 

- สอบถามผูทีเ่กี่ยวของ เชนครู นักเรียน และ

ผูปกครอง 

13. ใชการติดตามประเมนิผลตามสภาพทีเ่ปน

จริงโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบคุคล 

14. นาํผลการประเมินมาเปนขอมูลในการให

ความชวยเหลอืและพัฒนา 

15. ประเมนิผลการปฏิบัติจากระดับการพฒันา

ของตนเอง 

16.มีการประเมินจากผูทีเ่กี่ยวของหลายฝาย 

- ตรวจสอบวิธกีารประเมนิการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในโรงเรียนโดยการซักถามครู ผูบริหาร 

หรือกรรมการสถานศกึษา  

- ตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการของโรงเรยีนหรือ

โครงการในแตละปวาไดมีการสรุปโครงการแลว

นําขอมูลที่ไดมาวางแผนในการพัฒนาในปตอๆ 

ไป 

 

 
 เกณฑการประเมินคุณภาพตามตวับงชี้ 

1. สถานศกึษาทีป่ฏิบัติตามตัวบงชี้ไดรอยละ 90 ข้ึนไป อยูในระดับดีมาก 

2. สถานศกึษาทีป่ฏิบัติตามตัวบงชี้ไดรอยละ 75 – 97  อยูในระดับดี 

3. สถานศกึษาทีป่ฏิบัติตามตัวบงชี้ไดรอยละ 50 – 74   อยูในระดับพอใช 

4. สถานศกึษาทีป่ฏิบัติตามตัวบงชี้ไดรอยละ 50 – 49   อยูในระดับควรปรับปรุง 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบสํารวจตามกาลเวลา (Sequential Exploratory Design) คือ

เปนแบบผสมผสานในดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลหลักฐานโดยอาศัยวิธีการเชิงคุณภาพ 

(Qualitative) เปนลําดับแรกเพื่อสํารวจตรวจหาสาระในแงมุมเฉพาะที่เปนปรากฏการณที่สนใจ แลวจึง

ใชวิธีการในเชิงปริมาณ (Quantitative) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลหลักฐานเพื่อใหไดสารสนเทศที่

ชวยอธิบายประกอบการตีความหมาย โดยมีความมุงหมาย เพื่อพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาตาม

แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยใชวิธีการสังเคราะหจาก

พระราโชวาท  ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริ  การดําเนินการวิจัย และผลการ

วิเคราะหขอมูล สรุปไดดังนี้ 

ตอนที่ 1 การสรางตัวบงชี้ ผูวิจัยใชวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative) ในการรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูลหลักฐานโดยการสํารวจ ศึกษาพื้นที่ปฏิบัติ สัมภาษณผูที่เกี่ยวของเพื่อสํารวจตรวจหา

ภาพรวมที่เปนประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และศึกษา

คนหาขอมูลจากเอกสาร โดยแบงการดําเนินงานออกได ดังนี้ 

ข้ันที่ 1 ศึกษาขอมูล 

ข้ันที่ 2 สังเคราะหเอกสาร 

ข้ันที่ 3 สรางตัวบงชี้ 

ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้ โดยการสรางแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพของ

ตัวบงชี้จากผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยตรง 

   ตอนที่ 3 การศึกษาระดับผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เพื่อใหได

สารสนเทศที่อธิบายผลการปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติได  

 การดําเนินการในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ผูวิจัยใชวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative) ในการ

รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 4 การสรางคูมือประกอบการใชตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มีรายละเอียดของการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
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ตอนที่ 1 การสรางตัวบงช้ี   มีรายละเอียดของการดําเนินงานแบงเปนขั้นๆ ไดดังตอไปนี้ 
ขั้นที่ 1 ศึกษาขอมูล  
ในขั้นนี้เปนขั้นของการศึกษาหาภาพรวมของการดําเนินงานในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน และเปนการคนหาเอกสารที่เกี่ยวของ โดยที่ผูวิจัยออกแสวงหาขอมูลในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนเพื่อใหเห็นภาพรวมที่เปนประเด็นหลักของการดําเนินงานในโรงเรียนโดยการเขาไป

ศึกษาขอมูลในโรงเรียนพรอมทั้งพูดคุยกับครูในโรงเรียนและระดับผูบังคับกองรอยที่รับผิดชอบดาน

การศึกษา และสัมภาษณผูที่เกี่ยวของอยางแทจริงในการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ ไดแกที่

ปรึกษาสํานักโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษาการนําแนว

พระราชดําริไปกําหนดเปนนโยบายของการดําเนินงาน พรอมกันนี้ไดศึกษาเอกสาร ตําราตางๆ ที่

เกี่ยวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน พระราชประวัติ พระราโชวาท ปาฐกถา 

พระราชดํารัส พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ โครงการตามพระราชดําริ และเอกสาร ตํารา ตางๆ  

จากแหลงตางๆ เพื่อแสวงหาหลักคิด หลักวิชาและหลักปฏิบัติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ

พระองค แลวคัดเลือกพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวของกับกับการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชนใน

ถิ่นทุรกันดารที่พระราชทานในโอกาสตางๆ ต้ังแต พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ.2550 โดยมีหลักเกณฑในการ

คัดเลือกงานที่จะนํามาสังเคราะหในครั้งนี้ คือจะตองเปนพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส ที่มีคําที่

เปนประเด็นหลักหรือมีแนวพระราชดําริที่เกี่ยวของกับการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกๆ ดาน 

และโครงการตามพระราชดําริแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งดําเนินมาตั้งแต พ.ศ. 2523 ถึง ปจจุบัน 

 
 ขั้นที่ 2 สังเคราะหเอกสาร 
 ผูวิจัยนําพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริที่เกี่ยวกับ

การศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ไดคัดเลือกทั้งหมดจํานวน 60 องคและ 8 

โครงการมาสังเคราะห ในขั้นตอนนี้ไดนําวิธีการวิจัยชาติพันธุวรรณนาตามแนวคิดของ โนบลิท และแฮร 

(Noblit and Hare. 1988) มาประยุกตใชในการสังเคราะหเอกสารดังกลาว 

 
 ขั้นที่ 3 สรางตัวบงชี้ 
 ผูวิจัยนําผลการสังเคราะหผลการแปลความหรือตีความหมายเทียบเคียงมาสรุปสรางเปน 

ตัวบงชี้โดยการนําคําที่เปนประเด็นเทียบเคียงที่ปรากฏอยูในพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัสและ

โครงการตามพระราชดําริมาสรางเปนตัวบงชี้ที่เปนภาพรวมทําใหเห็นวาในการจัดการศึกษาตามแนว
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พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้นประกอบดวย  5 องคประกอบหลัก 

14 องคประกอบยอยและ 76 ตัวบงชี้ ไดแก องคประกอบดานหลักสูตร มี  7 ตัวบงชี้  องคประกอบดาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู มี 4 องคประกอบยอย และ 17 ตัวบงชี้ องคประกอบดานคุณลักษณะของครู มี 

2 องคประกอบยอย และ 18 ตัวบงชี้  องคประกอบดานคุณลักษณะของผูเรียน มี 4 องคประกอบยอย  

19 ตัวบงชี้  และดานการบริหารจัดการ มี 3 องคประกอบยอย  15 ตัวบงชี้  นอกเหนือจากได

องคประกอบและตัวบงชี้ในการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริแลวผูวิจัยยังไดทราบถึงแนว

พระราชดําริของพระองคที่มีตอการศึกษา เปาหมายของการศึกษา และแนวการทรงงานในดาน

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารดวย 

 

ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพตัวบงช้ี  

 เปนการการตรวจสอบวาประเด็นที่ไดสังเคราะหมาสรางเปนตัวบงชี้การจัดการศึกษาตาม

แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้นมีความตรงใชเปนตัวบงชี้

การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริได มีความชัดเจนของตัวบงชี้ในการสื่อความหมาย สามารถ

แปลความไดถูกตองเขาใจงาย และมีความเหมาะสมในการนําไปใชปฏิบัติได  ซึ่งผูวิจัยไดเลือกใช

วิธีการตรวจสอบเพื่อยืนยันจากผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการศึกษา พัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดําริโดยตรง เปนผูพิจารณาคุณภาพของตัวบงชี้ที่ไดพัฒนาขึ้น 

โดยการนําประเด็นเทียบเคียงหรือประเด็นอุปมา (Metaphors) ที่ปรากฏในพระราโชวาท ปาฐกถา พระราช

ดํารัส และโครงการตามพระราชดําริ มาจัดทําเปนแบบสอบถามเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทานเปนผู

ตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้  

 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดนําแบบประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิไดให

ความเห็นแลวมาหาคาดัชนีความสอดคลอง  โดยวิเคราะหและคัดเลือกตัวบงชี้ที่มีคาดัชนีความ

สอดคลอง ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป และทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนําไปใช

ในการศึกษาระดับการปฏิบัติในโรงเรียนที่เปนหนวยปฏิบัติตอไป 

 

ตอนที่ 3 การศึกษาระดับการปฏิบัติตามตัวบงช้ี  

 เปนการศึกษาการดําเนินงาน ของหนวยงานระดับผูปฏิบัติคือโรงเรียนที่นําแนวพระราชดําริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางดานการศึกษาไปใชจัดการศึกษา ไดแก 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เจตนรมยของการศึกษาในครั้งนี้เพียงเพื่อศึกษาวา โรงเรียนซึ่งเปน

หนวยปฏิบัติสามารถปฏิบัติไดตามตัวบงชี้ที่พัฒนาขั้นในครั้งนี้อยูในระดับใด ทําใหไดสาระสนเทศที่

เปนประโยชนตอหนวยงานทุกระดับในการใหการสนับสนุนพัฒนาใหการจัดการศึกษาตามแนว
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พระราชดําริไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดวยการนําแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่น 

(Reliability) เทากับ .9757 ไปใหบุคลากรในหนวยปฏิบัติคือครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใน

สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 คายพระพุทธยอดฟา  และกองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่ 14 คายพระมงกุฎเกลา รวมทั้งสิ้น 197 คน ไดระบุถึงระดับการปฏิบัติตามตัวบงชี้

การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ผูวิจัย

ไดพัฒนาขึ้นและผานการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิแลว  ในการการวิเคราะหขอมูลนั้น ผูวิจัย

เก็บรวบรวมแบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษา

ระดับของผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้ของโรงเรียน ซึ่งแสดงออกถึงสภาวะในการปฏิบัติตามองคประกอบ

ตางๆ ที่ทําใหบรรลุตามที่กําหนดไวในตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สารสนเทศที่ไดจะเปนประโยชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ต้ังแตระดับนโยบายจนถึงระดับผูปฏิบัติไดนําไปพิจารณาเปนแนวทางการปฏิบัติตามภารกิจของ

หนวยงานนั้นๆ ในแตละระดับตอไป และเปนประโยชนตอองคกรทางการศึกษาที่มีภารกิจในการจัด

การศึกษาไดนําไปประยุกตใชในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได 

 

ตอนที่ 4 การสรางคูมือประกอบการใชตัวบงช้ีการจัดการศึกษาตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 เปนการนําตัวบงชี้ที่ไดมาสรางเปนคูมือประกอบการใชตัวบงชี้เพื่อใหผูที่เกี่ยวของในการจัด

การศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดนําไปใชใน

การจัดการศึกษาหรือใชในการกํากับติดตามประเมินผลของหนวยงานระดับปฏิบัติ ซึ่งในคูมือจะ

ประกอบดวยคําอธิบาย คํานิยาม รายตัวบงชี้ แหลงขอมูลและการประเมินคุณภาพผลการปฏิบัติตาม

ตัวบงชี้  

  

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปไดวา 

  ในการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เพื่อใหบังเกิดประสิทธิผลที่ถูกตอง ตรงตามแนวพระราชดําริของพระองคแทจริงนั้นมี

องคประกอบและตัวบงชี้ ซึ่งไดมาจากการพัฒนาขึ้นโดยใชวิธีการนิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical  

Definition)  และใชวิธีการวจิัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน (Meta – Ethnography) มาประยุกตใชในการ

สังเคราะหเอกสารที่เปนพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามรมราชกุมารี แลวผานการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
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เปนผูที่เกี่ยวของโดยตรงในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดําริ ภายใต

แนวพระราชดําริทางดานการศึกษา ที่วาการศึกษาคือการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหปรากฏออกมา

ไดมากกวาสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามสัญชาตญาณ  และเปาหมายของการจัดการศึกษา คือเปนการพัฒนา

ผูเรียนอยางเปนองครวมที่เหมาะสมกับภูมิ – สังคม โดยมีองคประกอบและตัวบงชี้สําหรับใชในการจัด

การศึกษาเพื่อใหตรงตามแนวพระราชดําริอยางแทจริง ประกอบดวย  5 องคประกอบหลัก 14 

องคประกอบยอยและ 76 ตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

1. องคประกอบดานหลักสูตร ประกอบดวย 1 องคประกอบยอยและ  7 ตัวบงชี้  ไดแก   

 1.1 มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสภาพภูมิ – สังคม ของทองถิ่น 

  1.1.1 หลักสูตรไดเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับทุกคนสามารถเขารับการศึกษา

ไดตามตองการ  

  1.1.2  เปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษา  

  1.1.3 หลกัสูตรสามารถยืดหยุนไดทัง้ในเรือ่งของเวลา  สาระการเรียนรู

กระบวนการพฒันาผูเรียน  ตามความถนดั ความสนใจ ความตองการ และความแตกตางระหวาง

บุคคล  

  1.1.4 หลักสูตรสามารถนําไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันไดทุกกลุม

สาระ  โครงการตามพระราชดําริ และในวิถีชีวิต   

  1.1.5 หลักสูตรสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม และตามความ

ตองการของทองถิ่น   

  1.1.6 โรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตรที่เปนสาระทองถิ่นขึ้นมาใช   

  1.1.7 โรงเรียนไดนําโครงการตามพระราชดําริมาใชจัดการศึกษารวมกับหลักสตูร

ของโรงเรียน 

 2.  องคประกอบดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู มี 4 องคประกอบยอย และ 17 ตัวบงชี้  

ไดแก 

 2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการสอดคลองกับสภาพจริง ประกอบดวยตัว

บงชี้ 3ตัวบงชี้ดังนี้  

  2.1.1 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการ ทั้ง พุทธิศึกษา (ดาน

วิชาการ) จริยศึกษา (ดานคุณธรรม) พลศึกษา (ดานสุขภาพอนามัย) และหัตถศึกษา (ดานการ

ทํางาน)  

  2.1.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเชื่อมโยงการเรียนรูจากหลายๆ กลุมสาระ

การเรียนรูและจากโครงการตามพระราชดําริ  
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  2.1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการเชื่อมโยงจากวิถีการดําเนินชีวิตของ

ผูเรียน 

 2.2 พัฒนาทักษะผูเรียน ประกอบดวยตัวบงชี้ 6 ตัวบงชี้ดังนี้  

  2.2.1 มีการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะผูเรียนในดาน การแสวงหาความรู(สุ) 

การคิดไตรตรอง(จิ) การตั้งคําถามเพื่อใหไดความกระจาง(ปุ) การบันทึกเก็บความรูที่ไดมา(ลิ)   

  2.2.2 มีกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาทักษะผูเรียนใหมีความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี   

  2.2.3 มีกิจกรรมพัฒนาความรูทั้งในดานทฤษฎีและการปฏิบัติในกลุมสาระ

การเรียนรูตางๆและโครงการตามพระราชดําริ  

  2.2.4 มีการจัดกิจกรรมฝกทักษะภาษาไทย สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น  

  2.2.5 มีกิจกรรมสรางจิตสํานึกการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

  2.2.6 มีกิจกรรมสงเสริมสงเสริมผูเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรม 

 2.3 ใชส่ือและแหลงเรียนรู ประกอบดวยตัวบงชี้  4 ตัวบงชี้ดังนี้  

  2.3.1 มีการใชส่ือและแหลงเรียนรู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมและผูเรียน   

  2.3.2 โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรูใหสามารถใชเปนแหลงเรียนรูไดสําหรับ

ผูเรียนทุกระดับ    

  2.3.3 ผลิตและใชส่ือที่ไดจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

  2.3.4 โรงเรียนมีหองสมุดและมีหนังสือเพียงพอ เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

 2.4 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวยตัวบงชี้  4 ตัวบงชี้ดังนี้  

  2.4.1 มีกิจกรรมสงเสริมอาชีพใหกับผูเรียนและชุมชน   

  2.4.2 มีกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง   

  2.4.3 มีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปขยายตอที่บานและ

ในชุมชน  

  2.4.4 มีกิจกรรมที่สงเสริมในการผสมผสานระหวางความรูเทคโนโลยีใหม

กับภูมิปญญาในทองถิ่น   

 3 องคประกอบดานคุณลักษณะของครู มี 2 องคประกอบยอย และ 18 ตัวบงชี้ไดแก   

   3.1 มีความรู ประกอบดวยตัวบงชี้  6 ตัวบงชี้ไดแก 

 3.1.1 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไดเปนอยางดี   
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 3.1.2 ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูอยางตอเนื่อง   

 3.1.3 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได   

 3.1.4 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางบูรณาการได 

  3.1.5 ใฝหาความรูอยูเสมอ 

 3.1.6 มีความแมนยําในเนื้อหา 

  3.2 เปนตัวแบบคุณธรรมจริยธรรม ประกอบดวยตัวบงชี้ 12 ตัวบงชี้ไดแก  

   3.2.1 ซื่อสัตยตอตนเอง ตอหนาที่และตอผูอ่ืน   

   3.2.2 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตอศิษย   

   3.2.3 ประพฤติปฏิบัติที่เปนตัวอยางที่ดีตอบุคคลทั่วไป   

   3.2.4 เสียสละในการปฏิบัติหนาที่   

   3.2.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทั่วไป  

   3.2.6 ใหความชวยเหลืออ่ืนทุกครั้งที่มีโอกาส  

   3.2.7 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  

  3.2.8 มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ และตอสังคม 

  3.2.9 มีศรัทธาตอหนาที่ 

  3.2.10. มีความอดทนมานะพยายาม 

           3.2.11. ละอายและเกรงกลวัตอการทําชั่ว 

   3.2.12. มีความเที่ยงตรงไมอคติ 

 4.  องคประกอบดานคุณลักษณะของผูเรียน มี 4 องคประกอบยอย และ 18 ตัวบงชี้   

  4.1 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ ประกอบดวยตัวบงชี้ 3 ตัวบงชี้ไดแก  

   4.1.1 มีน้ําหนักและสวนสูงไดตามเกณฑมาตรฐาน   

   4.1.2 ทุกคนมีอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะรับประทานทุกวัน  

   4.1.3 อัตราการเจ็บปวยเฉลี่ยอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 

  4.2 มีความรู ประกอบดวยตัวบงชี้  6 ตัวบงชี้ไดแก   

   4.2.1 มีความรูทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ และ

โครงการตามพระราชดําริ 

   4.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระวิชาอยูในเกณฑมาตรฐาน  

   4.2.3 แสวงหาความรูดวยตนเองอยูเสมอ   

   4.2.4 สามารถประยุกตความรูที่ไดรับเพื่อนํามาใชในการดํารงชีวิตประจําวันได   
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   4.2.5 มีพฤติกรรมในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

   4.2.6 ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ  

  4.3 มีคุณธรรม  ประกอบดวยตัวบงชี้  3 ตัวบงชี้ไดแก  

   4.3. 1  ชวยเหลือผูอ่ืนทุกครั้งที่มีโอกาส  

   4.3. 2  ขยันหมั่นเพียรอยูตลอดเวลา   

   4.3.3 แสดงออกถึงความกตัญูตอผูมีพระคุณ 

  4.4 มีทักษะในการดํารงชีวิต ประกอบดวยตัวบงชี้  6 ตัวบงชี้ไดแก  

    4.4.1 สามารถสรางปญญาจากการแสวงหาความรู (สุ) จากการคิดไตรตรอง (จิ) 

การตั้งคําถามในสิ่งที่สงสัย (ปุ) และการบันทึกเก็บความรู (ลิ)   

    4.4.2 สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี   

    4.4.3 สามารถรวบรวมความคิดและสามารถขยายตอใหผูอ่ืนได  

    4.4.4 สามารถสังเกตเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว และจดจําไดเปนอยางดี  

    4.4.5 สามารถประกอบอาชีพไดตามความเหมาะสมกับอัตภาพ   

    4.4.6 มีทักษะทางดานสังคมเชน ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 5.  องคประกอบดานการบริหารจัดการ มี 3 องคประกอบยอย และ 16 ตัวบงชี้ ไดแก  

  5.1 การมีสวนรวม ประกอบดวยตัวบงชี้ 6 ตัวบงชี้ไดแก  

   5.1.1 มีหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหการสนับสนุนทั้งดานวิชาการ การปฏิบัติ 

และวัสดุอุปกรณอยูเสมอ  

   5.1.2 มีการถายทอดความรูระหวางชุมชนกับโรงเรียน   

   5.1.3 มีสวนรวมในกิจกรรมซึ่งกันและกันในทุกโอกาส  

   5.1.4 มีการประสานงาน เพื่อความรวมมือระหวางโรงเรียนกับองคกรตางๆ 

โรงเรียนและชุมชน  

   5.1.5 มีการปรึกษาหารือรวมกันเพื่อแกปญหาและหาแนวทางการพัฒนาทั้งใน

ดานการดําเนินงานกิจกรรมภายในโรงเรียนและในดานความเปนอยูของชุมชน   

   5.1.6 โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของชุมชน 

  5.2 การพึ่งตนเอง ประกอบดวยตัวบงชี้  6 ตัวบงชี้ไดแก 

   5.2.1 โรงเรียนสามารถนํานโยบายมาประยุกตใหสอดคลองกับสภาพไดอยาง

เหมาะสม   

   5.2.2 โรงเรียนสามารถใชผลผลิตในโรงเรียนและในทองถิ่นใหเกิดประโยชนได

มากที่สุด 
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 5.2.3 ผูเรียนมคีวามรูสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

   5.2.4 มีการสงเสริมการนําผลิตผลในทองถิ่นมาใชประโยชนใหมากที่สุด 

   5.2.5 มีการรวมตัวเปนกลุมเพื่อชวยเหลือกัน 

   5.2.6 ผูเรียนนําความรูไปขยายตอกับผูปกครองหรือชุมชน 

  5.3 การติดตามประเมินผล ประกอบดวยตัวบงชี้ 4 ตัวบงชี้ไดแก  

   5.2.1 ใชการติดตามประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงโดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล  

   5.2.2 นําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการใหความชวยเหลือและพัฒนา  

   5.2.3 ประเมินผลการปฏิบัติจากระดับการพัฒนาของตนเอง 

   5.2.4 มีการประเมินจากผูที่เกี่ยวของหลายฝาย    

     

การอภิปรายผล 
  ผลจากการสังเคราะหแนวพระราชดําริทางดานการจัดการศึกษาจากพระราโชวาท ปาฐกถา

พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริ ทําใหไดขอคนพบ พระราชดําริที่เกี่ยวกับการศึกษา 

เปาหมาย องคประกอบ และตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเมื่อไดผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิแลว ทําใหทราบวา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีแนวพระราชดําริในเรื่องการศึกษาวา การศึกษาคือ

การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหปรากฏออกมาไดมากกวาสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามสัญชาตญาณ  และ

เปาหมายของการศึกษานั้นพระองคมีแนวพระราชดําริพอสรุปไดวาเปนการพัฒนาผูเรียนอยางเปนองค

รวมที่เหมาะสมกับภูมิ – สังคม ซึ่งสอดคลองกับเกษม วัฒนชัย (2546 : 2 – 8) ที่ไดมีปาฐกถาเรื่อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทพแหงการศึกษา แลวไดสรุปพระราชปณิธานของ

พระองคในดานการศึกษาวาเปนการทําใหคนมีความรูและมีคุณสมบัติตางๆ เพื่อใหอยูรอดไดพรอมทั้ง

ทําประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคม และในงานวิจัยของชุติมา สัจจานันท และคณะ (2541) ที่

พบวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีเปาหมายในการพัฒนาอยู 3 มิติ โดย

แตละมิติมีความเชื่อมโยงกัน ดําเนินไปอยางสมดุลและสอดคลองกันไดแก การพัฒนาคน ทรงใช

การศึกษาเปนเครื่องมือพัฒนาคนและชุมชนโดยเฉพาะผูที่อยูในถิ่นทุรกันดาร ผูดอยโอกาส โดยมี

ความหมายครอบคลุมไปถึงการศึกษาทุกระบบทุกประเภท มิติที่สอง เปนการพัฒนาความสัมพันธ

ระหวางคนกับส่ิงแวดลอม มิติที่สาม เปนการพัฒนาสิ่งแวดลอมทั้งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมทางสังคมเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน  ซึ่งในการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ

นั้นมีตัวบงชี้ที่ใชสําหรับจัดการศึกษา จํานวน 76 ตัวบงชี้ แยกเปนดานหรือองคประกอบไดดังนี้ 
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  ในดานหลักสูตรนั้นควรเปนหลักสูตรที่มีความยืดหยุนไมตายตัว สามารถปรับไดตามความ

เหมาะสมและความตองการ ของผูเรียนและของทองถิ่นทั้งนี้เนื่องจากพระองคเห็นวา ภูมิ – สังคม ของ

แตละพื้นนั้นที่มีความหลากหลาย ดังนั้นโรงเรียนที่ ต้ังอยูในพื้นที่นั้นๆ ก็ควรจะมีหลักสูตรที่เปน

เอกลักษณเฉพาะของแตละถิ่น การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นขึ้นมาใชในโรงเรียนจึงเปนคําตอบที่จะสนอง

แนวพระราชดําริดังกลาวนี้ ไดเปนอยางดี ดังนั้นจึงตองทําความเขาใจกับบุคลากรที่เกี่ยวของตลอดทั้ง

ชุมชน ภูมิปญญาในทองถิ่นที่จะตองรวมมือกัน  จากรายละเอียดของการปฏิบัติตามตัวบงชี้จะพบวายัง

มีตัวบงชี้บางตัวบงชี้ที่มีระดับของผลการปฏิบัติ ตํ่าสุดของกลุม เชน ในดานหลักสูตร ตัวบงชี้เร่ืองการ

พัฒนาหลักสูตรที่เปนสาระทองถิ่นขึ้นมาใช มีผลการปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดของกลุมซึ่งเปนสิ่งที่

ชี้ใหเห็นวายังมีบางโรงเรียนหรือหลายโรงเรียนที่ยังไมไดมีการพัฒนาหลักสูตรสาระทองถิ่นที่สอดคลอง

กับความตองการของทองถิ่นหรือมีแตอาจจะยังไมสมบูรณ ประกอบกับมีขอคิดเพิ่มเติมในดาน

หลักสูตรวาหลักสูตรเกิดจากสวนกลางโรงเรียนไมไดเปนผูกําหนดหลักสูตร อีกประเด็นหนึ่งที่ควรให

ความสนใจคือการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาที่มีคาเฉลี่ยต่ํารองลงมา นั่นแสดงใหเห็นวา

ยังมีบางชุมชนที่อาศัยในทองถิ่นที่หางไกลและทุรกันดารนั้น ยังใหความสําคัญในเรื่องปากทองความ

เปนอยูมากกวา การเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนจะเปนไปในดานกําลังกายมากกวา (ธงชัย สมรรถชัย. 

2550 : สัมภาษณ) สวนตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยของผลการปฏิบัติสูงสุดคือการที่โรงเรียนไดนําโครงการตาม

พระราชดําริเขามาใชจัดการศึกษารวมกับหลักสูตรของโรงเรียน นั่นหมายถึงโรงเรียนทุกโรงไดนําโครงการ

ตามพระราชดําริทั้ง 8 โครงการเขาไปปฏิบัติในโรงเรียนโดยที่สวนใหญไดนําเขาไปจัดเปนกิจกรรมที่เปน

เนื้อเดียวกับการเรียนการสอนในเวลาปกติตามหลักสูตร แตก็มีบางที่ยังปฏิบัติแยกสวนกันอยู  

 ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้น พระองคเนนใหจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง

บูรณาการสอดคลองกับสภาพจริงที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ (Learner - Centered) ดวยการพัฒนาใน

ทุกๆ ดานทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม ทักษะในการประกอบอาชีพ  โดยใชวิธีการ

เรียนรูแบบ สุ จิ ปุ ลิ ซึ่งในขอคนพบนี้ไดมีความสอดคลองกับเกษม วัฒนชัย (2546 : 8 – 13) ไดกลาวถึง

การพัฒนาผูเรียนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีแนวพระราชดําริในการ

พัฒนาวาพระองคมุงที่ใหผูเรียนคือศูนยกลางการเรียนรูดวยหลัก สุ จิ ปุ ลิ และใหความสําคัญในการ

พัฒนาผูเรียนอยางรอบดานเพื่อใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งในดาน พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา 

และหัตถศึกษา  เชนเดียวกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2548 : 24 – 26) ที่ไดกลาวถึงพระ

ปรีชาญาณดานการศึกษาของพระองคในหนังสือ รัตนาจารยการศึกษาวาพระองคมีแนวพระราชดําริ

ในการจัดการศึกษาที่มีผูเรียนเปนศูนยกลางและใชวิธีการเรียนรูทั้ง 4 ประการเพื่อพัฒนาทั้ง 4 ดาน

ดังกลาว และยังไดกลาวถึงการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริวาทรงใชหลักการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติจริง (Learning by doing) และงานวิจัยของชุติมา  สัจจานันท (2541) ที่พบวาพระองคมุง
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พัฒนาคนใหเกิดการเรียนรูทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ที่แสดงพฤติกรรมทั้งสามดาน

อยางสมดุลกัน สําหรับการใชส่ือและแหลงการเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้นโรงเรียนก็

สามารถดําเนินการไดเปนอยางดีแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชเปนแนวจัด

การศึกษาตามแนวพระราชดําริไดอยางถูกตอง และมีความสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2547 

: 126) ที่กลาวถึงการใชส่ือและแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวพระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วามีอยางหลากหลายเชน ครอบครัวผูชํานาญการ

เฉพาะดาน วัด ชุมชน ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม เครือขาย หองสมุด ฯ การเรียนรูจึงเกิดขึ้นไดทุก

สถานการณและตอเนื่องตลอดชีวิต โดยที่โรงเรียนกับชุมชนทรงมีพระราชดําริในลักษณะที่ตางมี

ความสัมพันธกันในเชิงเปนแหลงเรียนรูระหวางกัน ซึ่งโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกอง

กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 และกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 นั้นการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับแนวพระราชดําริไดเปนอยางดี แมวายังมีตัวบงชี้บางตัวที่มีคาเฉลี่ย

ของการปฏิบัติจะมีคาต่ํากวาตัวบงชี้อ่ืนๆ ภายในกลุมทั้งนี้อาจจะเกิดจากในบางพื้นที่ความเปนอยู

ของผูเรียนที่ยากลําบากทางโรงเรียนจึงไดพยายามฝกใหมีความรูในดานอาชีพอื่นที่สามารถนําไปใช

ดํารงชีวิตได ในการพัฒนาทักษะของผูเรียนนั้น โรงเรียนไดมีการพัฒนาในเรื่องการสรางจิตสํานึกใน

การอนุรักษธรรมชาติมากทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสวนใหญต้ังอยูในพื้นที่ที่ยังมี

ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติอยูมาก ดังนั้นผูเรียนจึงความใกลชิดหรืออยูในสังคมที่ตองพึ่งพิง

ธรรมชาติในการดํารงชีวิต ในการจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรม

พัฒนาความรูทั้งในดานทฤษฎีและการปฏิบัติในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ และโครงการตาม

พระราชดําริ  จึงสะทอนภาพวาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีการสงเสริมผูเรียนในเรื่อง

คุณธรรมจริยธรรม และมีการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการตามพระราชดําริทั้ง 8 โครงการโดยที่ผูเรียน

เปนผูฝกปฏิบัติทําใหเกิดทักษะปฏิบัติในดานตางๆ เชน การเกษตร การประกอบอาหาร การถนอม

อาหาร การสหกรณ   ซึ่งเปนวิธีการสอนที่พระองค ทรงใชเทคนิควิธีและสื่อการสอนผสมผสานหลาย

อยาง 

 ในดานคุณลักษณะของครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้นจะเห็นไดวาพระองคทรงให

ความสําคัญมากทั้งนี้เนื่องจากเปนผูที่ตองมีจิตวิญญาณของครูอยางแทจริง มีความเสียสละที่สูงมาก

จะตองเปนผูที่เปนตัวแบบคุณธรรมจริยธรรมอยางสูง และมีความรูความสามารถในการพัฒนาผูเรียน

ที่ดอยโอกาสใหไดรับการพัฒนาที่ทัดเทียมกันกับผูที่มีโอกาส  ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับในงานวิจัยของ

ชุติมา สัจจานันท (2541) ที่กลาวถึงความเปนครูของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารีวา ทรงเปนผูที่รอบรู สอนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมุงมั่นในการพัฒนา

เชนเดียวกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2548: 17 – 18 ) กลาววาพระองคมีจริยาวัตรตาม
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แบบฉบับของครูที่ดีอยางครบถวน ทรงสอนดวยความรูจริงและทําไดจริง ทรงสอนอยางมีเหตุผลและ

สอนใหไดผลจริงทรงเปนกัลยาณมิตรของศิษย พระราชทานคําปรึกษา และทรงอนุเคราะหศิษยที่

ประสบความทุกขรอนตางๆ ทรงเตรียมการสอนอยางเขมขนทุกครั้ง ทรงใชส่ือการสอนและสงเสริมให

ศิษยคนควาหาความรูจากสื่อชนิดตางๆ และนอกจากงานสอนแลวพระองคยังไดปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ 

เชน การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ  ซึ่งคุณลักษณะของครูตามแนวพระราชดํารินั้น

ครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 และกอง

กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 มีคุณลักษณะของความเปนตัวแบบทางคุณธรรมจริยธรรม อยู

ในอันดับตนๆ ไดแกเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธกับบุคคลทั่วไป เสียสละการปฏิบัติหนาที่ และใหความ

ชวยเหลือผูอ่ืนทุกครั้งที่มีโอกาส ที่สําคัญเปนผูที่สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี ทั้งนี้เปน

เพราะโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตั้งอยูในถิ่นหางไกลและทุรกันดาร การพึ่งพาอาศัยกันระหวาง

โรงเรียนและชุมชนจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งของการดําเนินงาน กอปรกับภาระหนาที่หลักของตํารวจตระเวน

ชายแดนการในดานความมั่นคงของประเทศ ที่จะตองมีปฏิสัมพันธทั้งในระหวางผูรวมงานและชุมชน 

ดังนั้นคุณลักษณะเหลานี้จึงมีความสําคัญ และที่ใกลเคียงกันคือความซื่อสัตย ทั้งตอตนเองตอหนาที่

และตอผูอ่ืน ทั้งจะตองเปนผูที่เปนพรหมของศิษย คือมีความปรารถนาดีตอศิษยคอยชวยเหลือใหมี

ความสุข  ในกลุมของผูที่มีความรูความสามารถทางดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูก็มีความสามารถ

เพียงพอที่จะจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญได ซึ่งก็มีหลายทานที่พัฒนาตนเองจนสําเรจ็การศกึษา

ในระดับมหาบัณฑิต ทั้งนี้ผลมาจากการไดรับความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น 

ดานคุณลักษณะของผูเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ไดดําเนินงานโครงการ

ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้ง 8 โครงการนั้น เปนผูที่

ไดรับการดูแลในดานสุขภาพอนามัยเปนอันดับแรกคือตองมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคนทุกวัน 

ซึ่งจะทําใหเปนผูที่มีรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง มีน้ําหนักและสวนสูงไดตามเกณฑมาตรฐานกําหนด มี

อัตราการเจ็บปวยดวยโรคตางๆ ตํ่า ทั้งนี้คุณลักษณะในดานนี้เปนเปาประสงคอันดับแรกที่สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นหางไกล

และทุรกันดาร ตอจากนั้นจึงไดพัฒนาใหผูเรียน เปนผูที่มีความรูความสามารถในดานวิชาการ มี

คุณธรรม และมีทักษะในดานตางๆ ที่จะทําใหผูเรียนเปนผูที่มีความสมบูรณอยางแทจริง สามารถ

สรางความเจริญใหกับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได  ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับ

คุณลักษณะของผูเรียนตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2548: 39 – 41) ที่ไดสังเคราะห

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วาทรงเริ่มตนดวยการพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็กใหมีความพรอมที่จะรับการพัฒนา

ดานความรูและทักษะตางๆ   จากนั้นจึงเพิ่มนิสัยรักการอานการคนควาใหมีทักษะทั้งการอาน พูด 



 314 

เขียน การคํานวณ การจดบันทึก การทําบัญชี การทํางานเปนกลุม และมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มี

ความรูเบื้องตนในดานอาชีพ รูจักสังเกตการณเปลี่ยนแปลงรอบๆ ตัว  และกระทรวงศึกษาธิการ.(2547: 

134 – 136) ไดสังเคราะหแนวพระราชดําริดานกระบวนการเรียนรูของพระองคสรุปไดวา สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูเรียนที่มีความสมดุล

ในมิติตางๆ คือมีความรูความเขาใจขอมูลสาระเนื้อหาตัวเลข (Facts & Figures) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ 

– คานิยม (Attitude & Value) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creativity) ความสามารถในการวิพากษเสนอ

ทางออกใหม (Critical Ability) ความกลาหาญเชิงจริยธรรม (Moral Courage) และการมีรสนิยม 

คุณคา และความซาบซึ้ง (Appreciation) เปนการสรางความสมดุลระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ 

นามธรรมกับรูปธรรม เรียนรูที่เปนองครวมระหวางพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา 

และสอดคลองกับเปาหมายของการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ ตามแผนพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 

3 ที่ตองการพัฒนาใหเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย 

เสียสละ สามัคคี และเมตตาผูอ่ืน มีความรูและทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพที่เปนรากฐานของ

การพึ่งพาตนเองและพัฒนาทองถิ่นไดนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และมีโอกาส ไดรับการศึกษา

ในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเอง (สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี. 2547 : 26)  ซึ่งโรงเรียนก็สามารถดําเนินงานสนองพระราชดําริไดอยางมีประสิทธิผล 

กลาวคือไดทําใหผูเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง ปลอด

จากภัยที่เกิดจากโรคอันเปนอุปสรรคที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาใหมีความงอกงามทางดานการศึกษา

และอาชีพ เปนผูที่มีความรูความสามารถทั้งในดานทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการตาม

พระราชดําริและในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ไดเปนอยางดี จนสามารถเขาศึกษาตอในระดับสูงขึ้น

และนําไปตอยอดเปนอาชีพในอนาคตไดสําหรับผูที่ไมสามารถศึกษาตอได  ที่สําคัญคือเปนผูที่ยึดมั่น

ในคุณธรรม  

 ในดานการบริหารจัดการทรงเนนความรวมมือจากหนวยงานตางๆ  การมีสวนรวมของ

ชุมชนหรือผูปกครองของนักเรียนในพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู  ใหชวยเหลือซึ่งกันจนในที่สุดใหสามารถ

พึ่งพาตนเองได  และในดานการติดตามปะเมินผลทรงใชการติดตามประเมินผลอยางใกลชิด

สม่ําเสมออยางหลากหลายวิธีการ  ซึ่งสอดคลองกับหลักการพัฒนาของพระองคทานซึ่งสํานักงาน

โครงการของพระองคไดสรุปไวคือ  แนวทางการทรงงานของพระองคเนนความรวมมือจากทุกสวน ใน

การพัฒนาจําเปนตองสงเสริมหรือสนับสนุนในสวนตางๆ ที่ชุมชนไมสามารถผลิตไดเองหรือขาดแคลน 

เชน เทคโนโลยี ความรู วัสดุอุปกรณ งบประมาณดําเนินการบางสวน และการพึ่งตนเอง ทรงเนนให

เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนในชุมชนเขารวมในทุกกิจกรรม เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันจากการ
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ลงมือปฏิบัติ และในที่สุดสามารถดําเนินการพัฒนาไดดวยตนเอง (สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 2547 : 26) เชนเดียวกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 

(2548: 43) ไดกลาวถึงการบริหารจัดการโครงการตามพระราชดําริใหเกิดประสิทธิผลวาพระองคใช

วิธีการตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลความกาวหนาของโครงการตางๆ อยางสม่ําเสมอโดยทรงใช

ดัชนีชี้วัดหลายอยางทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทรงมีขอมูลมากมายจาการติดตามการ

ดําเนินงานของแตละโรงเรียนในระยะยาว แตจะไมทรงเปรียบเทียบระหวางกัน ซึ่งจะทําใหฝายที่ชา

กวาหรือดอยกวาเสียกําลังใจ โดยคํานึงถึงความแตกตางในปจจัยพื้นฐานและปจจัยแวดลอมที่ตางกัน 

รวมทั้งความยากงายของปญหาแตละแหง ซึ่งทรงเห็นวาถาหากวาทําอยางเต็มที่แลว แมจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยก็ถือวาประสบความสําเร็จ และเกษม วัฒนชัย. (2546: 20) ที่ไดสรุปถึงการ

ทรงงานของพระองควา ทานใหชั่งนําหนักและวัดสวนสูง แลวดูการขาดสาร โดยเฉพาะสารที่มี

ประโยชนตอการพัฒนาสมอง เชนสารไอโอดีน และสารโปรตีน มีตัวชี้วัด มีเกณฑ มีการติดตามผลทุก

ป เด็กสูงเทาไร หนักเทาไร เวลาไปทรงเยี่ยมตํารวจตระเวนชายแดนจะตองมีขอมูลเหลานี้ถวาย

รายงานผลการปฏิบัติงาน  

 ดังนั้นในการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารีจึงเปนการสรางคุณคาเพิ่มใหแกเด็กและเยาวชนในถิ่นหางไกลและทุรกันดารโดยมีตัว

บงชี้ที่ไดพัฒนาขึ้นใชสําหรับเปนแนวทางในการดําเนินงาน  เปนลักษณะที่ใชปญหาเปนฐาน 

(Problem – based) ซึ่งในลักษณะการดําเนินงานตามโครงการตางๆ นั้นพระองคทรงดําเนินงานอยาง

คอยเปนคอยไป ไมมีรูปแบบที่ตายตัว เห็นวาอะไรที่ควรแกไขปรับปรุงก็ดําเนินการไปตามสภาพที่

เหมาะสมกับสภาพของปญหา (Context) ที่เกิดขึ้น โดยไมติดยึดในหลักการหรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง

เปนการเฉพาะ แตจะยึดพื้นที่ (Area – based) และความตองการของผูรับบริการ (Need 

Assessment)  เปนตัวตั้ง ทําใหการดําเนินงานแกไขปญหาที่เกิดขึ้นนั้นไดตรงกับเหตุของปญหาที่

แทจริง  ในวิธีการทรงงานนี้จึงมีลักษณะที่สอดคลองกับหลักอริยสัจส่ี ซึ่งเปนหลักธรรมสําหรับใช

แกปญหาขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ทั้งนี้เนื่องจากหนวยการปฏิบัตินั้นมีความแตกตางกันทั้งใน

ดานที่ต้ังและวัฒนธรรมประเพณีความเปนอยูของคนในชุมชน โดยกระบวนการของการดําเนินงานเปน

ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ทรงใหความสําคัญกับการ

ปฏิบัติการภาคสนามที่ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณที่ลงมือทํากิจกรรมดวยตนเอง (Activity – 

based learning)  จากวิธีการทรงงานที่เปนแบบคอยเปนคอยไปเร่ิมจากทําในสิ่งที่ประเมินแลวเห็นถึง

ความเปนไปไดกอน จึงเห็นพลวัตร (Dynamic) การทรงงานของพระองคดวยการพัฒนาใหผูเรียนไดมี

ความพรอมทางดานรางกายใหมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรงในเบื้องตน เมื่อรางกายพรอมที่จะ

รับการพัฒนาทางดานอื่นๆ แลวจึงเพิ่มคุณคาทางดานคุณธรรมและความรูในดานหลักโภชนาการ การ
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รักษาสุขภาพของตนเอง  ความสามารถในดานการประกอบอาชีพ และเมื่อสภาพของสังคมวัฒนธรรม

เปลี่ยนแปลงไป ความตองการทางดานการศึกษาของประชาชนมีเพิ่มมากขึ้น พระองคจึงไดขยายแนว

การดําเนินงานมาสงเสริมในดานศึกษาตอในระดับที่สูงกวาควบคูไปดวย ทั้งนี้ทรงใชการติดตาม

ประเมินผลอยางตอเนื่องอยางตลอดเวลาทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดผล

กับผูเรียนอยางครบถวน ดังนั้นองคาพยพที่มีสวนเกี่ยวของตองประสานความคิดผนึกกําลังใหเกิด

คุณคาการเสริมสรางความรวมมือ(Co – 0perative Value) เพื่อสนองพระราชดําริ ดังกลาว คือ 

โรงเรียนตองจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางบูรณาการ (Integrated  Activity – Learning) ใหครบทุกดาน

ทั้งดานคุณธรรม(จริยศึกษา) ซึ่งมิไดหมายเพียงเรื่องศีลธรรมเทานั้นแตหมายรวมถึงความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับมนุษย และความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ พระองคไดใหความสําคัญกับ

เร่ืองจริยธรรมมากเปนพิเศษเพราะทรงเห็นวาเปนแกนหลักของสังคมที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง

และการเปนแบบอยางที่ดีเปนวิธีสอนที่ดีที่สุด ดานสติปญญา (พุทธิศึกษา) ที่ผูเรียนจะตองสามารถ

วิเคราะหสังเคราะหขอมูลขาวสารอยางมีวิจารณญาณ สามารถนํามาสรางเปนองคความรูที่ใช

ประโยชนไดอยางแทจริงทั้งกับตนเองและสังคม  ดานสุขภาพอนามัย (พลศึกษา) การศึกษาดานนี้มี

ความหมายที่กวางกวาเรื่องกีฬา คือเปนเรื่องของการดํารงชีวิตที่สอดคลองกับระบบตางๆ ในรางกาย 

เพื่อใหเกิดความสมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม  สุดทายคือดานความสามารถและ

ทักษะ(หัตถศึกษา) ที่จะทําใหผูเรียนมีความคิดเชิงสรางสรรค มีจินตนาการ และมีสุนทรียในฝมือที่

เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของคนไทย  ใชการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูดวยผูเรียนเปนผูกระทํา ที่

สอดคลองกับสภาพของทองถิ่นและวิถีชีวิตของผูเรียน โดยมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถยืดหยุน

ตามความตองการของทองถิ่นและผูเรียนอันเปนเอกลักษณเฉพาะสอดคลองกับบริบทของแตละพื้นที่ 

(Location – specific) มาใชเปนขอกําหนดหรือเปนแนวทางในการจัด ดานตัวบุคลากรในโรงเรียนนั้น

เปนผูที่เปนตัวแบบแหงคุณธรรมจริยธรรม มีความรูความสามารถและสามารถถายทอดอบรมลูกศิษย

ไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งบุคคลเหลานี้จะตองไดรับการพัฒนาศักยภาพทางดานการจัดการศึกษาอยาง

สม่ําเสมอ สําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นตองใชความหลากหลายในวิธีการให

สอดคลองกับสภาพพื้นฐานที่เปนจริงของแตละพื้นที่อยางตอเนื่องตลอดเวลา  ทั้งนี้ดวยความแตกตาง

กันทางภูมิและสังคมของแตละทองถิ่นและดวยภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะตัว อันจะทําใหไดขอมูล

สารสนเทศที่ใชแกไขขอบกพรองที่แทจริงในการดําเนินงานนําไปสูการพัฒนาใหโรงเรียนที่เปนศูนยรวม

ความรูหรือที่เรียกวาองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนที่พึ่งของชุมชนจนในที่สุด

ชุมชนและโรงเรียนก็เขมแข็งสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน เมื่อดังนี้แลวภาวะความแรนแคนของพสก

นิกรของพระองคก็จะคอยๆ ทุเลาลงไป ปญหาตางๆ เชนการหลั่งไหลเขาหางานทําในเมือง ปญหา

อาชญากรรม และที่สําคัญคือปญหาความมั่นคงของประเทศ ก็จะเบาบางเชนกัน ซึ่งก็จะบรรลุตาม
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เปาหมายของการจัดการศึกษาที่วา การศึกษาคือการพัฒนาผูเรียนอยางเปนองครวมที่เหมาะสมกับภูมิ – 

สังคม และ  “…เราตองการใหทุกคนมีความมั่นคง มีความเปนสุข อยูดีกินดี มีโอกาสในชีวิตที่จะไดรับ

ความรูแลวก็ฝกฝนความสามารถ สามารถที่จะสรางความกาวหนาใหแกตัวเองไดใหเทาเทียมกัน ทุก

คน…” (พระราชดํารัส.  2550: ออนไลน)  

 

 

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ ไว

ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 1. เนื่องจากการดําเนินงานในดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นหางไกลและทุรกันดาร

นั้นเปนงานที่ตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนอยางตอเนื่องและตลอดเวลา ดังนั้นหนวยงาน

ตางๆ เชน เกษตร สหกรณ พัฒนาการ สาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานทางการ

ศึกษาทุกระดับจะตองเห็นความสําคัญในการใหความชวยเหลือในทุกๆ ดาน 

 2. บุคลากรในหนวยปฏิบัติคือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนถือไดวาเปนผูที่มีความสําคัญ

ยิ่งในการนําแนวพระราชดําริดานการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นหางไกลและทุรกันดารไป

ดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิผล สิทธิประโยชนดานสวัสดิการทั้งในสวนของตนเอง

และในครอบครัว เชน การไดรับโอกาสในการศึกษาที่สูงขึ้นโดยไมตองเสียคาใชจาย มีกองทุนเพื่อ

การศึกษาบุตร สิทธิพิเศษใหกับบุตรของขาราชการในการเขารับราชการตํารวจ หรือแมแตการสงเสริม

วิชาชีพใหแกภรรยาที่ไมมีงานทํา  ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ราชการจึงเปนขวัญและกําลังใจที่

สําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่  

 3. เนื่องจากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้นมีที่ต้ังอยูในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง

ภูมิ – สังคม ดังนั้นอัตลักษณ (Identity) ในดานหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการบริหาร

จัดการ จึงควรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ เพื่อคงไวแหงความเปนชาติพันธดังเดิมที่ตองทนทานตอ

แรงกระแทกกระทั้นจากสังคมโลกภายนอกที่ถาโถมอยางไมหยุดยั้ง สรางกระแสแหงความปรารถนา

ตามกิเลสและตัณหา ตกเปนทาสอยางขาดความเทาทันในคุณคาแทและคุณคาเทียม ภูมิปญญาและ

ทรัพยากรในทองถิ่นจึงเปนสิ่งที่ควรอยูคูกับทองถิ่นอยางยั่งยืน 

 4. ควรมีเครือขายการเรียนรู (Learning Network) ในระดับพื้นที่ใหมาก เชนมหาวิทยาลัยใน

ทองถิ่น หนวยงานทางการศึกษาระดับพื้นที่ สาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนการ



 318 

ชวยเหลือซึ่งกันและกันในหลายๆ ดาน เชน ในดานกิจกรรมการเรียนรู การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา

หลักสูตร  หรือแมแตการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน  

 5. จากผลที่ปรากฏอยางชัดแจงใหเห็นถึงความสําเร็จในการจัดการศึกษาของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนั้นจึงควรนําแนวพระราชดําริและหลักการทรงงานที่

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของพระองค เพื่อนํามาใชเปนตําราสําหรับผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของในการ

จัดการศึกษาทุกระดับไดใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาของประเทศตอไป  

 
 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. เนื่องจากผลการศึกษาระดับผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนว

พระราชดําริปรากฏวาตัวบงชี้ในดานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นมาใชในโรงเรียนมีคาเฉลีย่ต่าํเมือ่เทยีบ

ภายในกลุม ดังนั้นบุคลากรในโรงเรียนจึงควรไดรับการพัฒนาในดานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นหรือ

การนําภูมิปญญาในทองถิ่นมาใชจัดการศึกษาอยางบูรณาการสอดคลองกับความตองการกับทองถิ่น

อยางยั่งยืน รองลงมาในดานการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีทักษะในดาน สุ จิ ปุ ลิ และการสงเสริมการ

ผสมผสานระหวางเทคโนโลยีใหมกับภูมิปญญาในทองถิ่น 

 2. ควรมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและควรเปนไปในลักษณะของการฝกอบรมใน

ระหวางการปฏิบัติงาน (On the job training) โดยมีผูเชี่ยวชาญในแตละดานเปนที่ปรึกษาให

คําแนะนํา ตลอดชวงการดําเนินงาน เพื่อใหไดผลการปฏิบัติที่สอดคลองกับวิถีของการทํางาน 

 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
 ควรไดมีการศึกษาในเชิงลึกเฉพาะในบางโรงเรียนเพื่อใหไดขอมูลในเชิงประจักษของการ

ดําเนินงานแตละโรงเรียน เนื่องจากแตละโรงเรียนมีความแตกตางกันทั้งในดานพื้นที่ที่ ต้ังและ

วัฒนธรรม ความเปนอยูของประชาชน 
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ภาคผนวก ก 
 

1. แบบประเมินคุณภาพของตัวบงช้ีการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. แบบศึกษาระดับผลการปฏิบัติตามตัวบงช้ีการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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แบบประเมินคุณภาพตัวบงชี้ 

การจัดการศกึษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

 

 

 

 
คําชี้แจง   
 1. แบบประเมินคุณภาพตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นี้เปนแบบประเมินคุณภาพตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนว

พระราชดําริ เพื่อประเมินวาตัวบงชี้ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมานั้นมีความตรงในการเปนตัวบงชี้การจัด

การศึกษาตามแนวพระราชดําริหรือไม  ตัวบงชี้มีความชัดเจนในการสื่อความหมายเพื่อการแปลความที่

ถูกตองและเขาใจงาย และประเด็นสุดทายคือตัวบงชี้ที่สรางขึ้นนี้มีความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติใน

โรงเรียนซึ่งเปนหนวยปฏิบัติหรือไม 

 2. การประเมินคุณภาพตัวบงชี้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดตัวบงชี้ที่มีคุณภาพในดาน

ความตรงถูกตองครบถวนตามหลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติตามแนวพระราชดําริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอยางแทจริง มีความชัดเจน และมีความเหมาะสมที่เปนไป

ไดในการนําไปเปนกรอบของการดําเนินงานในหนวยปฏิบัติ 

   

  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงที่ไดสละเวลาอันมีคาใหความกรุณาในการ

ประเมินคุณภาพของตัวบงชี้ในครั้งนี้ 
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 แบบประเมินระดับคุณภาพของตัวบงชี้ 

คําชี้แจง  โปรดพิจารณาตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการสังเคราะหเอกสารที่เปนพระราโชวาท 

ปาฐกถา พระราชดํารัส และโครงการตามพระราชดําริ  โดยพิจารณาคุณภาพของตัวบงชี้ในประเด็น

ดังตอไปนี้ 

1. ความตรงใชเปนตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริได 
2. ความชัดเจนของตัวบงชี้ในการสื่อความหมาย แปลความไดถูกตองเขาใจงาย 

3. ความเหมาะสมในการนําไปใชปฏิบัติ 
และโปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน คือ  

0 หมายถึง ตัวบงชี้ไมมีคุณภาพในดานความตรง ความชัดเจน และความเหมาะสมในการ

นําไปปฏิบัติ 

1 หมายถึง ตัวบงชี้มีคุณภาพในดานความตรง ความชัดเจน และความเหมาะสมในการ

นําไปปฏิบัติ 
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ระดับคุณภาพ 

ความตรง ความชัดเจน ความเหมาะสม 

 

ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

0 1 0 1 0 1 

หลักสูตร  

1. หลักสูตรไดเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับทุกคน

สามารถเขารับการศึกษาไดตามตองการ 
      

2. เปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา 
      

3. หลักสูตรสามารถยืดหยุนไดทั้งในเรื่องของเวลา สาระ

การเรียนรู กระบวนการพัฒนาผูเรียน ตามความถนัด ความ

สนใจ ความตองการ และความแตกตางระหวางบุคคล 

      

4. หลักสูตรสามารถนําไปบูรณาการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูรวมกันไดทุกกลุมสาระ  โครงการตาม

พระราชดําริ และในวิถีชีวิต 

      

5. หลักสูตรสามารถนําไปปรับใชไดตามความ

เหมาะสม และตามความตองการของทองถิ่น 
      

6. โรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตรที่เปนสาระทองถิ่นขึ้นมา

ใช 
      

7. โรงเรียนไดนําโครงการตามพระราชดําริมาใชจัด

การศึกษารวมกับหลักสูตรของโรงเรียน 
      

ขอเสนอแนะ.......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ระดับคุณภาพ 

ความตรง ความชัดเจน ความเหมาะสม 

 

ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

0 1 0 1 0 1 

จัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการสอดคลองกับสภาพจริง  

1.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการ ทั้ง พุทธิ

ศึกษา (ดานวิชาการ) จริยศึกษา (ดานคุณธรรม) พลศึกษา 

(ดานสุขภาพอนามัย) และหัตถศึกษา (ดานการทํางาน) 

      

2.จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเชื่อมโยงการเรียนรูจากหลายๆ 

กลุมสาระการเรียนรูและจากโครงการตามพระราชดําริ 

      

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการเชื่อมโยงจากวิถีการดําเนิน

ชีวิตของผูเรียน 

      

พัฒนาทักษะผูเรียน  
1. มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในดานการแสวงหาความรู 

(สุ) การคิดไตรตรอง(จิ) การตั้งคําถามเพื่อใหไดความ

กระจาง(ปุ) การบันทึกเก็บความรูที่ไดมา(ลิ) 

      

2. มีกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาทักษะผูเรียนใหมี

ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
      

3. มีกิจกรรมพัฒนาความรูทั้งในดานทฤษฎีและการ

ปฏิบัติในกลุมสาระการเรียนรูตางๆและโครงการตาม

พระราชดําริ 

      

4. มีการจัดกิจกรรมฝกทักษะภาษาไทย สงเสริม

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
      

5. มีกิจกรรมสรางจิตสํานึกการอนุรักษธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
      

6. มีกิจกรรมสงเสริมสงเสริมผูเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรม       
ใชส่ือและแหลงเรียนรู  
1. มีการใชส่ือและแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได

อยางเหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมและผูเรียน 
      

2.โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรูใหสามารถใชเปนแหลง

เรียนรูไดสําหรับผูเรียนทุกระดับ 
      

ขอเสนอแนะ.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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ระดับคุณภาพ 

ความตรง ความชัดเจน ความเหมาะสม 

 

ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

0 1 0 1 0 1 

3. ผลิตและใชส่ือที่ไดจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอม       

4. โรงเรียนมีหองสมุดและมีหนังสือเพียงพอ 

เหมาะสมกับวัยของผูเรียน  

      

สงเสริมการเรยีนรูตลอดชีวิต  

1. มีกิจกรรมสงเสริมอาชีพใหกับผูเรียนและชุมชน       

2. มีกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักแสวงหา

ความรูดวยตนเอง 

      

3. มีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่ไดรับไป

ขยายตอที่บานและในชุมชน 

      

4. มีกิจกรรมที่สงเสริมในการผสมผสานระหวาง

ความรูเทคโนโลยีใหมกับภูมิปญญาในทองถิ่น 
      

ครูมีความรูความสามารถ  
1. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติไดเปนอยางดี 
      

2. ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในดาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
      

3.สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได       
4. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางบูรณาการได       
5.ใฝหาความรูอยูเสมอ       
6. มีความแมนยําในเนื้อหา       
ครูเปนตัวแบบคุณธรรมจริยธรรม  
1. ซื่อสัตยตอตนเอง ตอหนาที่และตอผูอื่น       
2. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตอศิษย       
3. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอบุคคลทั่วไป       
4. เสียสละในการปฏิบัติหนาที่       
5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทั่วไป        
6. ใหความชวยเหลืออื่นทุกครั้งที่มีโอกาส        

ขอเสนอแนะ.......................................................................................................................... 
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ระดับคุณภาพ 

ความตรง ความชัดเจน ความเหมาะสม 

 

ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

0 1 0 1 0 1 

7. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี       

8. มีความรับผิดชอบตอตนเองตอหนาที่และตอสังคม       

9. มีศรัทธาตอหนาที่       

10. มีความอดทนมานะพยายาม       

11 ละอายและเกรงกลัวตอการทําชั่ว       

12. มีความเที่ยงตรงไมอคติ       

ผูเรียนมีความสุขภาพอนามัยสมบูรณ  
1. ผูเรียนมีน้ําหนักและสวนสูงไดตามเกณฑมาตรฐาน       
2. ทุกคนมีอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะรับประทาน

ทุกวัน 
      

3. อัตราการเจ็บปวยเฉลี่ยอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ

มาตรฐาน 
      

ผูเรียนมีความรูความสามารถ  
1. มีความรูทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติในกลุมสาระ

การเรียนรูตางๆ และโครงการตามพระราชดําริ 
      

2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระอยูในเกณฑ

มาตรฐาน 
      

3. แสวงหาความรูดวยตนเองอยูเสมอ       
4. สามารถประยุกตความรูที่ไดรับเพื่อนํามาใชในการ

ดํารงชีวิตประจําวันได 
      

5. มีพฤติกรรมในการอนุรักษธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
      

6. ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาในระดับการศึกษา

ภาคบังคับ 
      

ผูเรียนมีคุณธรรม  
1. ชวยเหลือผูอื่นทุกครั้งที่มีโอกาส       
2. ขยันหมั่นเพียร       
3. กตัญูตอผูมีพระคุณ       

ขอเสนอแนะ......................................................................................................................... 
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ระดับคุณภาพ 

ความตรง ความชัดเจน ความเหมาะสม 

 

ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

0 1 0 1 0 1 

ผูเรียนมีทักษะ  

1. สามารถสรางปญญาจากการแสวงหาความรู (สุ) จากการ

คิดไตรตรอง (จิ) การตั้งคําถามในสิ่งที่สงสัย (ปุ) และการ

บันทึกเก็บความรู (ลิ) 

      

2. สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี       
3.สามารถรวบรวมความคิดและสามารถขยายตอใหผูอื่นได       
4. สามารถสังเกตเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว และจดจําไดดี       
5. สามารถประกอบอาชีพไดตามความเหมาะสมกับอัตภาพ       
6. มีทักษะทางดานสังคม เชน ความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอื่นไดดี  
      

การมีสวนรวม  
1. มีหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหการสนับสนุนทั้งดาน

วิชาการ การปฏิบัติ และวัสดุอุปกรณอยูเสมอ 
      

2. มีการถายทอดความรูไปมาระหวางชุมชนกับโรงเรียน       
3. โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมซึ่งกันและกันทุก

โอกาส 
      

4. มีการประสานงาน เพื่อความรวมมือระหวางโรงเรียนกับ

องคกรตางๆ โรงเรียนและชุมชน 
      

5. มีการปรึกษาหารือรวมกันเพื่อแกปญหาและหาแนวทาง

การพัฒนาทั้งในดานการดําเนินงานกิจกรรมภายในโรงเรียน

และในดานความเปนอยูของชุมชน 

      

6. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของชุมชน       
 
ขอเสนอแนะ.......................................................................................................................... 
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ระดับคุณภาพ 

ความตรง ความชัดเจน ความเหมาะสม 

 

ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

0 1 0 1 0 1 

การพ่ึงตนเอง  

1. โรงเรียนสามารถนํานโยบายมาประยุกตให

สอดคลองกับสภาพไดอยางเหมาะสม 
      

2. โรงเรียนสามารถใชผลผลิตในโรงเรียนและใน

ทองถิ่นใหเกิดประโยชนไดมากที่สุด 
      

3. นักเรียนมีความรูสามารถนําไปประกอบอาชีพ

ได 
      

4. มีการสงเสริมการนําผลิตผลในทองถิ่นมาใช

ประโยชนใหมากที่สุด 

      

5. มีการรวมตัวเปนกลุมเพื่อชวยเหลือกัน       

 6. ผูเรียนนําความรูไปขยายตอกับผูปกครองหรือ

ชุมชน 
  

 

 

 

 

 

  

 

การติดตามประเมินผล  
1. มีการติดตามประเมินผลตามสภาพที่เปนจริง

โดยคํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคล 
      

2.ไดมีการนําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการ

พัฒนาใหความชวยเหลือ 
      

3. ประเมินผลการปฏิบัติจากระดับการพัฒนา

ตนเอง 
      

4. มีการประเมินจากผูที่เกี่ยวของหลายฝาย       
 
ขอเสนอแนะ.......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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แบบศึกษาระดับการปฏิบัตติาม 
ตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดาํริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 
 
 
คําชี้แจง 
 1. แบบศึกษาระดับการปฏิบัตินี้เปนการสอบถามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนในดานการปฏิบัติงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยใหทานไดพิจารณา

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานในโรงเรียนของทานกับตัวบงชี้แตละดานในแบบสอบถามนี้ แลวทํา

เครื่องหมาย  ลงในชองระดับผลการปฏิบัติที่ตรงกับความเปนจริง โดยใชระดับการประมาณคา

ดังตอไปนี้ 

 ระดับ 1 หมายถึง   มีผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้อยูในระดับนอยที่สุด 

   ระดับ 2 หมายถึง   มีผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้อยูในระดับนอย 

   ระดับ 3 หมายถึง   มีผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้อยูในระดับปานกลาง 

   ระดับ 4 หมายถึง   มีผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้อยูในระดับมาก 

   ระดับ 5 หมายถึง   มีผลการปฏิบัติตามตัวบงชี้อยูในระดับมากที่สุด 

 2. แบบสอบถามนี้แบงขอคําถามออกเปน 5 ดาน ไดแกดานหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ดานคุณลักษณะของครู ดานคุณลักษณะของผูเรียน และดานการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยัง

ไดเปดพื้นที่เพื่อใชในการแสดงขอคิดเห็นในการปฏิบัติงานตามตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนว

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 3. การเก็บขอมูลในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานในแตละโรงเรียนวาเปนไป

ตามตัวบงชี้ที่ไดพัฒนาขึ้นหรือไม มีอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไร ขอมูลที่ไดนี้จะเปนประโยชนตอ

หนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับในการใหความรวมมือชวยเหลือพัฒนาเด็กและเยาวนในถิ่นทุรกันดาร

ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตอไป  

 เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณขอใหทานกรอกแบบศึกษาการปฏิบัติอยางครบถวน ผูวิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานไดกรุณาสละเวลาอันมีคายิ่งในครั้งนี้ 
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ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
……………………. 

1. เพศ      

  ชาย  หญิง 

2. อายุ      

 ต่ํากวา 30 ป  

     30 – 40 ป  

     41 – 50 ป 

     50 ข้ึนไป 

3. ยศ     

 ต่ํากวาสัญญาบัตร 

     สัญญาบัตร 

4. ปฏิบัติหนาที ่    

 ผูบริหาร 

     ผูสอน 

5. ประสบการณที่อยูในโรงเรียน  

 1 – 10 ป 

     11 – 20 ป  

     21 – 30 ป  

     30 ปข้ึนไป  

6. วุฒิการศึกษา    

 6.1 วุฒิสามญั    

 อนุปริญญา   

 ปริญญาตรี   สาขา........................................................... 

 สูงกวาปริญญาตรี สาขา................................................... 

 อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................... 

6.2 วุฒิครู  

 ปริญญาตรี  สาขา............................................................ 

 ปริญญาโท  สาขา............................................................ 

     ปริญญาเอก สาขา.......................................................... 
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1. ตัวบงชี้ดานหลักสูตร 
 

ผลของการปฏิบัติอยูในระดับ  

ขอ 

 

ตัวบงชี้ 5 4 3 2 1 

1.  หลักสูตรได เปดโอกาสทางการศึกษาใหกับทุกคนสามารถเขารับ

การศึกษาไดตามตองการ 

     

2.  หลักสูตรไดเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา      

3.  หลักสูตรสามารถยืดหยุนไดทั้ งในเรื่องของเวลา  สาระการเรียนรู 

กระบวนการพัฒนาผูเรียน ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ

และความแตกตางระหวางบุคคล 

     

4.  หลักสูตรสามารถนําไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันไดทุกกลุม

สาระ การเรียนรู  โครงการตามพระราชดําริ และในวิถีชีวิต  

     

5.  หลักสูตรสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม และตามความ

ตองการของทองถิ่น 

     

6. โรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตรที่เปนสาระทองถิ่นขึ้นมาใช      

7.  โรงเรียนไดนําโครงการตามพระราชดําริมาใชจัดการศึกษารวมกับ

หลักสูตรของโรงเรียน 
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2. ตัวบงชี้ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 

ผลของการปฏิบัติอยูในระดับ  

ขอ 

 

ตัวบงชี้ 5 4 3 2 1 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการสอดคลองกับสภาพจริง  

1.  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางบูรณาการทั้งดานพุทธิศึกษา

(วิชาการ) จริยศึกษา (คุณธรรมจริยธรรม) พลศึกษา (สุขภาพอนามัย)

และหัตถศึกษา (การทํางาน) 

     

2.  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเชื่อมโยงการเรียนรูจากหลายๆ กลุม

สาระการเรียนรูและจากโครงการตามพระราชดําริ 

     

3.  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการเชื่อมโยงจากวิถีชีวิตของผูเรียน      

 พัฒนาทักษะผูเรียน  

4.  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในดานการแสวงหาความรู (สุ) การคิด

ไตรตรอง(จิ) การตั้งคําถามเพื่อใหไดความกระจาง(ปุ) การจัดเก็บความรู

ที่ไดมา(ลิ)  

     

5.  มีกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาทักษะผูเรียนใหมีความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

     

6.  มีกิจกรรมพัฒนาความรูทั้งในดานทฤษฎีและการปฏิบัติในกลุมสาระการ

เรียนรูตางๆและโครงการตามพระราชดําริ 

     

7.  มีการจัดกิจกรรมฝกทักษะภาษาไทย สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่น 

     

8.  มีกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม      

9.  มีกิจกรรมสงเสริมสงเสริมผูเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรม      

 ใชส่ือและแหลงเรียนรู  

10.  ใชส่ือและแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับ

เนื้อหา กิจกรรมและผูเรียน  

     

11.  โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรูใหสามารถใชเปนแหลงเรียนรูไดสําหรับ

ผูเรียนทุกระดับ 

     

12. ผลิตและใชส่ือที่ไดจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอม      

13.  โรงเรียนมีหองสมุดและมีหนังสือที่เพียงพอและเหมาะสมกับวัย      
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2. ตัวบงชี้ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

ผลของการปฏิบัติอยูในระดับ  

ขอ 

 

ตัวบงชี้ 5 4 3 2 1 

 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  

14.  โรงเรียนมีกิจกรรมสงเสริมอาชีพใหกับผูเรียนและชุมชน      

15.  มีกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง       

16.  มีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปขยายตอที่บานและใน

ชุมชน 

     

17. มีกิจกรรมที่สงเสริมการผสมผสานระหวางความรูเทคโนโลยีใหมกับภูมิ

ปญญาในทองถิ่น 

     

 
 
3. ตัวบงชี้ดานคุณลกัษณะของคร ู 

ผลของการปฏิบัติอยูในระดับ  

ขอ 

 

ตัวบงชี้ 5 4 3 2 1 

 มีความรูความสามารถ  

1.  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเปนอยางดี      

2.  ไดรับการไดรับการพัฒนาในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง      

3.  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได      

4. สามารถจัดการเรียนรูไดอยางบูรณาการ      

5. ใฝหาความรูอยูเสมอ      

6.  มีความแมนยําในเนื้อหา      

 เปนตัวแบบทางคุณธรรมจริยธรรม  

7.  ซื่อสัตยตอตนเอง ตอหนาที่ และตอผูอื่น      

8.  เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตอศิษย      

9.  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอบุคคลทั่วไป      

10. เสียสละในการปฏิบัติหนาที่      

11.  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทั่วไป       

12. ใหความชวยเหลืออื่นทุกครั้งที่มีโอกาส      

13. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี      

14. มีความรับผิดชอบตอตนเองตอหนาที่และตอสังคม      

15. มีศรัทธาตอหนาที่      

16. มีความอดทนมานะพยายาม      

17. ละอายและเกรงกลัวตอการทําชั่ว      
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4. ตัวบงชี้ดานคุณลกัษณะของผูเรียน  
 

ผลของการปฏิบัติอยูในระดับ  

ขอ 

 

ตัวบงชี้ 5 4 3 2 1 

18. มีความเที่ยงตรงไมอคติ      

 ผูเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ  

1.  ผูเรียนมีน้ําหนักและสวนสูงไดตามเกณฑมาตรฐาน      

2.  ผูเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะรับประทานทุกวัน      

3.  ผูเรียนมีอัตราการเจ็บปวยเฉลี่ยอยูในระดับต่ํากวาเกณฑที่กําหนด      

 ผูเรียนมีความรูความสามารถ  

4.  สามารถปฏิบัติงานในภาคปฏิบัติในกลุมสาระตางๆ และโครงการตาม

พระราชดําริ 

     

5.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระอยูในเกณฑมาตรฐาน      

6.  รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองอยูตลอดเวลา      

7.  สามารถในการประยุกตความรูที่ไดรับเพื่อนํามาใชในการดํารงชีวิต

ประจําวันได 

     

8.  มีพฤติกรรมในการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม      

9.  ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ      

 ผูเรียนมีคุณธรรม  

10.  ชวยเหลือผูอื่นทุกครั้งที่มีโอกาส      

11.  ขยันหมั่นเพียรอยูตลอดเวลา      

12.  แสดงออกถึงความกตัญูตอผูมีพระคุณ      

 ผูเรียนมีทักษะ  

13.  สามารถสรางปญญาจากการแสวงหาความรู (สุ) จากการคิดไตรตรอง 

(จิ) การตั้งคําถามเพื่อใหไดความกระจาง (ปุ) และการจัดเก็บความรู (ลิ) 

     

14.  สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี      

15.  สามารถรวบรวมความคิดและสามารถขยายตอใหผูอื่นได      

16.  สามารถสังเกตเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว และจดจําไดเปนอยางดี       

17.  สามารถประกอบอาชีพไดตามความเหมาะสมกับอัตภาพ      

18.  มีทักษะทางดานสังคม เชนสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดดี       
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5. ตัวบงชี้ดานการบริหารจัดการ  
 

ผลของการปฏิบัติอยูในระดับ  

ขอ 

 

ตัวบงชี้ 5 4 3 2 1 

 การมีสวนรวม  

1.  มีหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหการสนับสนุนทั้งดานวิชาการ การปฏิบัติ 

และวัสดุอุปกรณอยูเสมอ 

     

2.  มีการถายทอดความรูไปมาระหวางชุมชนกับโรงเรียน      

3.  โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมซึ่งกันและกันทุกโอกาส      

4. มีการประสานงานเพื่อความรวมมือระหวางโรงเรียนกับองคกรตางๆ       

5. โรงเรียนและชุมชนมีการปรึกษาหารือรวมกันเพื่อแกปญหาและหา

แนวทางการพัฒนาทั้งในดานการดําเนินงานกิจกรรมภายในโรงเรียนและ

ในดานความเปนอยูของชุมชน 

     

6. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญตอชุมชน      

 การพ่ึงตนเอง  

7.  โรงเรียนสามารถนํานโยบายมาประยุกตใหสอดคลองกับสภาพไดอยาง

เหมาะสม 

     

8. โรงเรียนสามารถใชผลผลิตในโรงเรียนและในทองถิ่นใหเกิดประโยชนได

มากที่สุด 

     

9.  นักเรียนมีความรูสามารถนําไปประกอบอาชีพได      

10. มีการสงเสริมการนําผลิตผลในทองถิ่นมาใชประโยชนใหมากที่สุด      

11. มีการรวมตัวเปนกลุมเพื่อชวยเหลือกัน      

12. ผูเรียนนําความรูไปขยายตอกับผูปกครองหรือชุมชน      

 การติดตามประเมินผล  

13. มีการติดตามประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงโดยคํานึงถึงความแตกตาง

แตละบุคคล 

     

14. นําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการใหความชวยเหลือและพัฒนา      

15. ประเมินผลการปฏิบัติจากระดับการพัฒนาของตนเอง      

16. มีการประเมินจากผูที่เกี่ยวของหลายฝาย      
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ขอคิดเห็น

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 

ดร. มนัส บุญประกอบ  สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

ดร. ราชันย บญุธิมา  สํานักทดลอบและวัดผลทางการศึกษา 

ดร. อุไร จักษตรีมงคล   สํานักทดสอบและวัดผลทางการศึกษา     
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 339 

 
ประวัติยอผูวิจัย 
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