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บทคัดย่ อ
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิ ตร พระมหากษัตริ ยผ์ ทู ้ รงพระคุณอัน
ประเสริ ฐได้เสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช 2559 ยังความอาลัยยิ่งนักแก่พสกนิ กรไทย ด้วยพระองค์ทรงดารงไว้
ซึ่ งทศพิธราชธรรมตลอดช่วงเวลาแห่ งการครองราชย์ พระองค์ทรงรักและทรงเอื้ออาทรเหล่าประชาชาติราษฎร
ไทยดุ จพ่อรั กลูก ทรงอบรมสั่งสอนคนไทยให้รู้รักสามัคคี รู ้วิธีทามาหาเลี้ ยงชี พ ด้วย “ศาสตร์ พระราชา” ให้
ดารงชี วิตอยู่อย่างร่ มเย็นเป็ นสุ ข บาบัดทุกข์และความลาบากแร้นแค้น ทรงเป็ นดัง่ ครู ผสู ้ ั่งสอนอบรมศิ ษย์ท้ งั ด้าน
วิชาความรู ้และ ทรงปลูกฝังคุณธรรมประจาตนให้แก่คนไทยด้วยพระบรมราโชวาท พระราชดารัสมากมายหลายองค์
พระองค์มีพระราชดาริ และทรงดาเนิ นโครงการที่ เป็ นประโยชน์แก่ราษฎรโดยตรง ด้วยพระอัจฉริ ยภาพและพระ
ปรี ชาญาณอันสู งส่ งยิ่ง ทรงใช้ “พหุ ปัญญา” เป็ นพลังพระปั ญญา พร้อมกับกาลังพระวรกาย และกาลังพระราช
ทรั พ ย์ ด้วยความมุ่ งมัน่ ทุ่ มเท ในพระสถานะพระมหากษัตริ ยภ์ ายใต้ระบอบประชาธิ ปไตยได้อย่างสมบู รณ์ ยิ่ง
ทรงเป็ นทั้งนักการศึ กษา นักพัฒนา นักปฏิ บตั ิ นักวิจยั และนักภาษาศาสตร์ ทรงเป็ นปราชญ์แห่ งแผ่นดิ นโดยแท้
พสกนิ กรไทยทั้งปวงจึ งพร้อมใจกันน้อมเกล้า ฯ เทิ ดทูนบูชาพระองค์เป็ น “บูรพาจารย์แห่ งแผ่นดิ น” มรดกทาง
ปัญญาที่ได้พระราชทานไว้ ลูกไทยจะได้ช่วยกันสื บสานคุณค่าเพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยต่อไปอีกนาน
แสนนาน
คาสาคัญ: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บูรพาจารย์

Abstract
His Majesty King Bhumibol Adulyadej, who was a great king with numerous meritorious deeds that
greatly benefit Thai people, had passed away in the year 2016 and presumably ascended to the heaven. His
passing away had caused great sorrow and mourning for all Thai people because he had conducted himself under
the “Ten Justice Principles for the King ”throughout his life and his reign. He loved and cared for all Thai people
as though they were his own children. He taught Thai people to love each other, to be united and live
harmoniously, and to earn their living under the “Sufficiency Economy Philosophy” so that they can live happily
without poverty and suffering. His Majesty the King acted as a teacher who taught Thai people to equip them
with knowledge and virtues by his numerous advisory addresses. With his far sightedness and wisdom, he had
initiated and guided the operation of numerous projects that directly benefit Thai people. He used his “multiple
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intelligence” as his wisdom power, together with his tireless physical vitality, and his own personal wealth to
completely perform his duty as the king under the democratic system. He was both an educator, a developer, a
practitioner, a researcher, and a linguist. To sum up, he was the real wisdom of the land. Thus, all Thai people
unanimously uphold him as the “Great Teacher of the Land”. The wisdom heritage that the king had bestowed to
all Thai people will be inherited and carried on for the benefits of all Thai people for a long, long time.
Keywords: His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Great teacher
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร พระผู ้เสด็ จ สวรรคตเมื่ อ
พุทธศักราช 2559 ครั้งยังทรงดารงพระชนมชี พ พระองค์เป็ นพระมหากษัตริ ยผ์ ยู ้ ิ่งใหญ่ที่ประทับอยู่ในจิตวิญญาณ
ของเหล่าพสกนิ กรไทยทั้งปวง ซึ่ งต่างจงรักภักดี เทิ ดทูนไว้เหนื อเกล้าเหนื อกระหม่อม พระองค์ยงั ทรงได้รับการ
เทิ ดพระเกียรติเป็ นพระราชาแห่ งราชันจากนานาอารยประเทศ พระบารมีของพระองค์แผ่ไพศาลขจรขจายไปทัว่
ทุ กทิ ศ าน และด้ว ยพระปรี ช าญาณที่ ชนทุ กชาติ ในโลกต่ างยอบรั บนับ ถื อแซ่ ซ ร้ องสดุ ดีรวมทั้งได้น้อมนาแนว
พระราชด าริ ในพระองค์ไปถื อปฏิ บัติ จนได้ผลเป็ นอย่างดี ยิ่งแก่ ประชาชนพลเมื องในชาติ ของตน นั่นคื อ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงที่ ทรงใช้พระปรี ชาญาณสร้างสรรค์ข้ ึ น พสกนิ กรไทยต่ างล้วนสานึ กในพระมหา
กรุ ณาธิ คุณของพระองค์เป็ นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ พร้อมใจบูชาเทิดทูนพระองค์ท่านเป็ น “พ่อแห่งชาติ” และด้วยพระ
ราชจริ ยวัตรอันงดงาม ตลอดจนพระราชกรณี ยกิจที่ได้ทรงบาเพ็ญล้วนเป็ นแบบอย่างให้คนไทยได้ศึกษาเรี ยนรู ้ ทั้ง
พระบรมราโชวาททุกองค์ พระราชดารัสแลพระราชดาริ ท้ งั ปวงนั้น ล้วนเป็ นไปเพื่อสร้างเสริ มให้คนไทยดารงชีวิต
อยู่ได้ดว้ ยความผาสุ กร่ มเย็น หล่อหลอมให้เกิ ดความรักสามัคคี ในหมู่คนไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธิ สมภารอัน
ยาวนานถึงเจ็ดสิ บปี แห่ งการครองสิ ริราชสมบัติเป็ นพระมหากษัตริ ยไ์ ทย พสกนิ กรไทยทั้งปวงจึ งน้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมเทิดพระเกียรติให้พระองค์ทรงเป็ น “ครู แห่งแผ่นดิน” และ “บูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” อีกโสดหนึ่งด้วย
คาว่าบูรพาจารย์ [บู-ระ-พา-จาน] หรื อ บุรพาจารย์ [บุ-ระ-พา-จาน] หรื อ บุพพาจารย์ [บุบ-พา-จาน] นี้
เป็ นคายืมจากบาลี สันสกฤต มีความหมายว่า “อาจารย์ ในเบื อ้ งต้ น, อาจารย์ ก่อนๆ หมายถึงอาจารย์ 2 ประเภทคื อ
1. บิดามารดา คื อ อาจารย์ พิเศษคนแรกของแต่ ละคนที่ สอนทุกอย่ างให้ โดยไม่ มีค่าจ้ าง ไม่ มีตารางสอน ไม่ มีวันหยุด
บิดามารดาจัดว่ าเป็ นบูรพาจารย์ ของลูก เป็ นอาจารย์ ผ้ ูยิ่งใหญ่ ของลูกทุกคน และ 2.อาจารย์ เก่ า คื ออาจารย์ ที่อบรม
สั่ งสอนวิชาการมาก่ อน เป็ นอาจารย์ ร่ ุ นแรกๆ จัดว่ าเป็ นบูรพาจารย์ ของศิ ษย์ และอาจารย์ ต่อๆ มา ซึ่ งได้ แก่ ครู อาจารย์
ทั่วไป” (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุ รเตโช), 2551, น.478) เจ้าประคุณพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
ปัจจุบนั ดารงสมณศักดิ์เป็ น “พระมหาโพธิ วงศาจารย์” ยังได้ให้ความหมายของคาว่า “อาจารย์” ไว้วา่
“..หมายถึง ผู้สั่งสอนให้ วิชาความรู้ มาจากคาว่ า อาจริ ยะ อาจารย์ ในคาวัดหมายถึง
ผู้อบรมสั่ งสอนแนะนา ให้ การศึ กษาเรื่ อง อาจาระ คื อความประพฤติ ที่ดีงาม จรรยามารยาท
ตลอดจนดูแลเรื่ องสารทุกข์ และความเป็ นอยู่ มีหน้ าที่ เหมือนพี่ เลีย้ ง ใกล้ เคี ยงกับพระอุปัชฌาย์
ซึ่ ง เปรี ยบเหมื อ นบิ ด า เพราะฉะนั้ น จึ ง มี ธ รรมเนี ย มที่ ศิ ษ ย์ พึ ง ปฏิ บั ติ ต อบแทนที่ เรี ยกว่ า
อาจริ ยวัตร”
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชจริ ยาวัตรอัชฌาสัย
เป็ นไปตามความหมายของ “บูรพาจารย์” อย่างครบถ้วน กล่าวคื อ พระองค์ทรงเป็ นบิ ดาของคนไทย ทรงครอง
แผ่นดินเฉกเช่นพ่อเลี้ยงดูลูก คนไทยที่เกิดมาภายใต้ร่มเศวตฉัตรของพระองค์ เมื่อถือกาเนิ ดขึ้นมาในแผ่นดินไทยก็
เปรี ยบเสมือนได้เกิดเป็ นลูกของพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นอาจารย์ผยู ้ ิ่งใหญ่คนแรกของลูกไทยทั้งปวง พระองค์ทรง
สอนทุ กอย่างให้โดยไม่มีค่าจ้าง ไม่มีตารางสอน ไม่มีวนั หยุด ในฐานะที่ เป็ นบิ ดาของชาวไทยจึ งจัดว่าทรงเป็ น
บูรพาจารย์ของลูกไทย นอกจากนี้ ยังทรงเป็ นผูส้ ั่งสอนให้วิชาความรู ้ เป็ นผูอ้ บรม แนะนา ให้การศึกษาเรื่ องความ
ประพฤติ ที่ ดีงาม จรรยามารยาท ตลอดจนดูแ ลเรื่ องสารทุ กข์แ ละความเป็ นอยู่ข องลูกไทย ดังพระราชดารั ส ที่
สะท้อนให้เห็นได้ ดังความต่อไปนี้ ว่า
“การศึ กษาเป็ นเรื่ องใหญ่ และส าคั ญ ยิ่ งของมนุ ษย์ คนเราเมื่ อเกิ ด มาก็ไ ด้ รั บการ
สั่ งสอนจากบิ ดามารดา อันเป็ นความรู้ เบื อ้ งต้ น เมื่อเจริ ญเติ บใหญ่ ขึน้ ก็เป็ นหน้ าที่ ของครู และ
อาจารย์ สั่ งสอนให้ ได้ รับ วิ ช าความรู้ สู ง และอบรมจิ ตใจให้ พร้ อมด้ วยคุ ณ ธรรม เพื่ อจะได้
เป็ นพลเมืองที่ ดีของชาตสื บไป” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่บณั ฑิตวิทยาลัย
วิชาการศึกษา ประสานมิตร, 13 ธันวาคม 2505, ออนไลน์) และ
“...งานของครู นอกจากสอนให้ ความรู้ วิ ช าการแล้ ว ยั ง ต้ องฝึ กฝนอบรม
ความประพฤติ ปฏิ บัติ ให้ แก่ ศิษย์ ด้ วย งานประการหลังนี ้ รู้ สึ กกั นในเวลานี ้ว่าทาได้ ลาบาก
ยากยิ่ ง เลยเป็ นเหตุให้ หลายคนพากั น ละวางความสนใจไปเสี ย เฉย ๆ ผู้ ที่ ร้ ู อุบ ายแยบคาย
จะไม่ มองข้ ามการอบรมความประพฤติของเด็กเป็ นอันขาด และย่ อมจะพยายามทางานด้ านนี ้
มิให้ ยิ่งหย่ อนไปกว่ าการสอนวิชา เพราะเขาสามารถทาได้ คื อ ผู้ฉลาดย่ อมรู้ ธรรมชาติของเด็ก
ว่ า เด็ก วั ย ใดลั ก ษณะใด ชอบการฝึ กอบรมแบบใด .แต่ ไ ม่ ว่ าจะสอนเด็ก วั ย ใดลั ก ษณะใด
ผู้ส อนจะต้ องลงมื อประพฤติ เป็ นตัวอย่ างด้ วยตนเองให้ ได้ เห็ นอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ ละเลย
ความประพฤติ ป ฏิ บั ติ ที่ ต้ อ งการจะให้ เกิ ด มี ในตั วเด็กเป็ นอั น ขาด..” (พระบรมราโชวาทใน
พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ , 21 มิถุนายน 2522, ออนไลน์)

จากกระแสพระราชดารัสทั้ง 2 องค์ ดังยกมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ทรงมีความเป็ นครู อยูใ่ นพระองค์ ทรงเป็ นแบบอย่างที่ลงมือประพฤติปฏิบตั ิดว้ ยพระองค์เองและทรงยก
ย่องวิชาชีพครู อย่างยิ่ง ดังกระแสพระราชดารัสตอนหนึ่ง ว่า
“......เราเคารพยกย่ องครู มาก สงเคราะห์ ครู เข้ าในบุพการี รองจากบิ ดามารดา ไม่ ว่า
ผู้ใด แม้ มียศศักดิ์ อานาจเพี ยงใด ก็ยังยาเกรงเชื่ อฟั งครู ไม่ ลบหลู่ ไม่ ลืมครู เพราะเราถือว่ าครู
เป็ นผู้ ป ลู ก ฝั ง ทั้ งความรู้ และความดี ให้ แก่ เรา เป็ นผู้ ที่ ปั้ น เราให้ เป็ นคนดี มี ป ระโยชน์ ...”
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ บณ
ั ฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร, 19 ธันวาคม
2511, ออนไลน์)

นอกจากนี้ แล้ว พระราชสมัญญา “พระผูท้ รงเป็ นครู แห่ งแผ่นดิ น” ที่ กระทรวงศึ กษาธิ การได้น้อม
เกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เทิดพระเกียรติคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นั้น ก็ดว้ ยเป็ นที่ ประจักษ์ชดั ว่า
พระองค์ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่มีพระอัจฉริ ยภาพในด้านต่างๆ ทรงเชี่ ยวชาญศิ ลปะหลายแขนง ทรงเชี่ ยวชาญ
ภาษาต่างประเทศหลายภาษา ทรงเล่นเครื่ องดนตรี ได้หลายชนิด พระราชนิพนธ์บทเพลงที่มีคุณค่าไว้มากมาย ทั้งยัง
ทรงพระปรี ชาด้านกีฬา และอื่นๆ อีกเหลือคณานับ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณี ยกิจด้านการศึกษาจนเป็ นที่
ประจักษ์ในพระปรี ช าสามารถ พระบรมราโชบายอันล้ าลึ ก และสายพระเนตรอัน กว้างไกลในการพัฒ นาคน
นานัปการ เป็ นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่การพัฒนาการศึกษาของไทย ทรงส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษา
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ทุ กระดับ ทุ กประเภท เช่ น การจัด การศึ กษาในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน การศึ กษาพิ เศษ การศึ กษา
สงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาวิชาการและวิจยั และการพระราชทานทุนการศึกษา ฯลฯ
สุ เมธ ตันติเวชกุล (2556, น.11) กรรมการและเลขาธิ การมูลนิ ธิชยั พัฒนากล่าวถึงเหตุผลที่พระองค์ทรง
เป็ น “ครู แห่งแผ่นดิน” ว่า
“เป็ นเพราะทรงเป็ นผู้ ใฝ่ รู้ และทรงรู้ อย่ า งถ่ อ งแท้ ซึ่ งส าคั ญ กว่ า นั้ น การที่
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงเป็ นผู้ ใฝ่ รู้ เพราะทรงมี ค รู ค นแรกดี ซึ่ งครู ค นนั้ น คื อ
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ทรงเป็ นครู คนแรกที่ ทรงสอนทุ กอย่ าง โดยเฉพาะ
ทรงสอนให้ พระเจ้ าอยู่หั ว ทรงเป็ นผู้ ใฝ่ รู้ แต่ เดิ มพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วก็ทรงศึ กษา
ในสาขาวิ ช าที่ ส นพระราชหฤทั ย แต่ เมื่ อ ต้ อ งมาเป็ นพระเจ้ า แผ่ น ดิ น ก็ท รงศึ ก ษาความรู้
ในแขนงอื่ นๆ เพื่ อที่ จะทรงกลับมาท างานเพื่ อแผ่ น ดิ น และทรงนาความรู้ ที่ ทรงศึ กษานั้ น
มาบู ร ณาการในการแก้ ไ ขปั ญ หาของพสกนิ ก ร จนเกิ ด เป็ นองค์ ค วามรู้ นวัต กรรมใหม่ ๆ
มากมาย”
พระราชกรณี ยกิจของพระองค์เกี่ยวกับการศึกษานั้นทาให้ปวงชนชาวไทยต่างได้เห็นเป็ นแบบอย่าง ที่
ดี แก่วิชาชี พครู ควรค่าแก่การเป็ น “ครู ของแผ่นดิ น” โดยแท้ ด้วยทรงมีคุณสมบัติสาคัญในความเป็ นครู ที่เด่นชัด
หลายประการดังกล่าวมา นอกจากนี้ สรวงมณฑ์ สิ ทธิ สมาน (2559) สรุ ปไว้ว่าพระองค์ทรงเป็ นทั้งนักการศึ กษา
นักพัฒนา นักปฏิ บตั ิ นักวิจยั และนักภาษาศาสตร์ ซึ่ งล้วนแต่ เป็ นคุ ณ สมบัติที่ผูเ้ ป็ นครู ในศตวรรษนี้ พึงมี ท้ งั สิ้ น
(สรวงมณฑ์ สิ ทธิ สมาน, 2559, ออนไลน์)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีคุณสมบัติ แห่ งความเป็ นครู
ผูเ้ ลิศ กอรปด้วยพระอัจฉริ ยภาพทางการศึ กษาหลากหลาย จึงทรงถึงพร้อมความเป็ นบูรพาจารย์ ครบถ้วนชัดเจน
มากเป็ นที่ประจักษ์ ดังนี้
นั ก การศึ ก ษา: พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ทรงเป็ น
นักการศึ กษาที่ แ ท้จริ ง ไม่ เพี ยงแต่ ที่คนไทยเท่ านั้นที่ ตระหนัก ในพระปรี ชาญาณด้านนี้ เท่ านั้น หากแต่ ยงั เป็ นที่
ประจักษ์ชัดต่ อสายตาของชาวโลกว่าพระองค์ทรงเป็ นอัจฉริ ยะกษัตริ ย ์ผูเ้ ปี่ ยมด้วยพระปรี ชาสามารถและทรงมี
ความรอบรู ้ รู ้จริ ง รู ้ลึก และรู ้รอบ มีความเป็ นนักการศึกษาอย่างถ่องแท้ เข้าใจเรื่ องการศึกษาของไทยมาก่อนที่จะมี
การปฏิ รูปการศึ กษาตามนโยบายของรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทที่ พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ
ตอนหนึ่ง ดังนี้
“ความเป็ นครู นั้น ประกอบขึ ้นด้ วยสิ่ งที่ มีคุ ณ ค่ าสู งหลายอย่ าง อย่ างหนึ่ งได้ แก่
ปัญญา คื อความรู้ ที่ดีที่ประกอบด้ วยหลักวิชาอันถูกต้ อง ที่ แน่ นแฟ้ นกระจ่ างแจ้ งในใจ รวมทั้ง
ความฉลาดที่ จะพิ จารณาเรื่ องต่ าง ๆ ตลอดจนกิ จที่ จะทา คาที่ จะพู ด ทุ กอย่ างได้ โดยถูกต้ อง
ด้ วยเหตุผล อย่ างหนึ่งได้ แก่ ความดี คื อ ความสุ จริ ต ความเมตตากรุ ณา เห็นใจ และปรารถนาดี
ต่ อผู้ อื่นโดยเสมอหน้ า อี กอย่ างหนึ่ ง ได้ แก่ ความสามารถ ที่ จะเผื่ อแผ่ และถ่ ายทอดความรู้
ความดี ของตนเองไปยังผู้อื่น อย่ างได้ ผล ความเป็ นครู มีอยู่แล้ ว ย่ อมฉายออกให้ ผ้ ูอื่นได้ รับ
ประโยชน์ ด้วย ผู้ที่มีความเป็ นครู สมบูรณ์ ในตัว นอกจากจะมีความดีด้วยตนเองแล้ ว ยังจะช่ วย
ให้ ทุกคนที่ มีโอกาสเข้ ามาสั มพันธ์ เกี่ยวข้ องบรรลุถึงความดีความเจริ ญไปด้ วย”
(พระราชดารัส พระราชทานแก่ครู อาวุโส ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2522, ออนไลน์)
พระบรมราโชวาทองค์น้ ี เป็ นทั้งสิ่ งจรรโลงใจให้แก่ครู ที่มีคุณลักษณะครบถ้วนทั้งสามประการ และ
ยังสามารถเป็ นเครื่ องกระตุน้ เตือนจิตสานึกของผูท้ ี่เป็ นครู อยูแ่ ล้วรวมทั้งผูท้ ี่ต้ งั ใจจะเป็ นครู ต่อไปในอนาคตด้วย
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ใช่ แ ต่ เพี ยงพระราชทรรศนะในอดี ต ที่ ส ะท้อนความเป็ นครู อย่างเป็ นอมตะดังกล่ าวแล้วเท่ า นั้น
พระองค์ยงั ได้แสดงให้เห็นพระวิสัยทัศน์ทางการศึก ษา ทั้งในมุมมองที่กว้างและที่เฉพาะเจาะจงในส่ วนของความ
เป็ นครู ไว้ให้เห็นอีกเช่นกัน ดังพระบรมราโชวาท ตอนหนึ่ง ดังนี้
“...ประเทศชาติ ข องเราจะเจริ ญหรื อเสื่ อมลงนั้ น ย่ อ มขึ ้น อยู่ กั บ การศึ ก ษาของ
ประชาชนแต่ ล ะคนเป็ นส าคั ญ ผลการศึ ก ษาอบรมในวั น นี ้จะเป็ นเครื่ องก าหนดอนาคต
ของชาติ ในวันข้ างหน้ า ท่ านทั้ งหลายจะต้ องเป็ นผู้รับผิ ดชอบโดยตรงในเรื่ องนี ้ เพราะฉะนั้น
เมื่อท่ านออกไปเป็ นครู ท่ านต้ องพยายามทาหน้ าที่ ของท่ านให้ สาเร็ จโดยสมบูรณ์ ” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 2 ธันวาคม 2508)

พระบรมราโชวาทองค์น้ ี แม้ได้พระราชทานไว้นานมากแล้วก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาโดยเนื้ อความจะ
พบว่าพระองค์ได้ทรงสอนผูท้ ี่ จะเป็ นบุ คลากรทางการศึ กษา คื อ การเป็ นครู ให้ได้รู้จกั การคิ ดไกลไปในอนาคต
เพราะอาจทรงเห็ นว่าในระหว่างเส้นทางสู่ อนาคต หากเราล่วงรู ้ก่อนว่าปั ญหาใดอาจเกิ ดขึ้ นได้บา้ ง ก็จะสามารถ
หาทางป้ องกันไว้ไม่ให้เกิ ดปั ญหาได้ แต่ในทางตรงข้ามหากไม่มองไปยังอนาคต ไม่เตรี ยมการป้ องกันไว้ เมื่อเกิ ด
ปัญหาก็จะแก้ไขอะไรไม่ทนั การ ในเรื่ องนี้ ท่านผูห้ ญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ อดีตผูอ้ านวยการโรงเรี ยนจิตรลดา ท่านได้
กล่าวไว้ให้เห็นชัดเจน ว่า
“พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 มี พ ระราชวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก้ าวไกลและ
ละเอี ย ดอ่ อ นทางด้ า นการศึ ก ษา พระองค์ ท รงวางรากฐานเริ่ มแรกว่ า เด็ก เพิ่ งมาจากบ้ า น
อย่ าบังคั บ ครู ควรทาให้ เด็กรู้ สึ กว่ าที่ โรงเรี ยนเหมือนบ้ านหลังที่ สอง และดูแลเขาอย่ างเต็มที่
พร้ อมทั้งหั ดให้ เด็กดูแลตัวเองได้ รู้ จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและรู้ จักระเบียบวินัย ถ้ าหั ดได้ อย่ างดี
เด็กก็จ ะจ าและน าไปใช้ จนเป็ นผู้ ใหญ่ และจะเป็ นผู้ ใหญ่ ที่ ดี ต่ อ ไป นั ก เรี ยนในชั้ น สู งขึ ้น
ทรงเน้ นว่ าไม่ ควรเรี ยนเฉพาะในหนังสื อ แต่ ควรมีความรู้ รอบตัวด้ วย พระองค์ ท่านจะเสด็จฯ
มาทอดพระเนตรการสอน การตรวจสมุดแบบฝึ กหั ดของครู พร้ อมทั้ งพระราชทานพระบรมราโชบายและพระราชดาริ อย่ างใกล้ ชิด ” และ “พระราชวิสัยทัศน์ อีกประการหนึ่ งคื อ มี รับสั่ ง
อยู่เสมอว่ า คนเรามีความรู้ ความสามารถไม่ เหมือนกัน ฉะนั้นต้ องดูความถนัดของแต่ ละบุคคล
หาสิ่ งที่ เขาถนัดมาให้ ศึกษา ทั้งที่ ตอนนั้นเมื่อหกสิ บปี ที่ แล้ ว กระทรวงศึ กษาธิ การยังไม่ ได้ เน้ น
เรื่ องเหล่ านี”้ (อังกาบ บุณยัษฐิติ, 2559, ออนไลน์)
ในส่ วนเฉพาะที่ เกี่ ยวกับครู โดยตรง พระบาทสมเด็จพระปรรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิ ตร แม้ในขณะที่ ประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาล ยังมี กระแสพระราชดารัส กับองคมนตรี ที่
สะท้อ นความห่ วงใยการศึ กษาของชาติ ในระดับฐานรากที่ เกี่ ยวกับนักเรี ยนและครู เป็ นการทรงมองปั ญหาใน
ปั จจุบ ัน อันจะส่ งผลเสี ยหายอย่างใหญ่ หลวงแก่ การศึ กษาทั้งระบบและเกิ ดความเสี ยหายแก่ ประเทศชาติ ได้ใน
ช่ วงเวลาอันใกล้ หากทุ กฝ่ ายไม่ต ระหนักรู ้ ในปั ญหาและหาแนวทางแก้ไขไว้ล่วงหน้า จึ งได้มีพ ระราชกระแส
พระราชทานแนวคิ ด และแนวทางไว้ให้ ดัง ที่ นายแพทย์ธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิ การ ในขณะนั้นได้นามาเผยแพร่ ทางรายการโทรทัศน์ เป็ นพระราชกระแสที่เกี่ยวกับนักเรี ยนและ
ครู รวม 8 องค์ ดังนี้ (ไทยโพสต์, 2559,ออนไลน์)
พระราชกระแสเกี่ยวกับนักเรี ยนและครู
1. “ครู ต้องสอนให้ เด็กนั กเรี ยนมีนา้ ใจ เช่ น คนเรี ยนเก่ งช่ วยติ วเพื่ อนที่ เรี ยนล้ าหลัง มิใช่
สอนให้ เด็กคิ ดแต่ จะแข่ งขัน (Compete) กับเพื่ อน เพื่ อให้ ตนเองได้ ลาดับดี ๆ เช่ น สอบได้
ที่ หนึ่งของชั้น แต่ ต้องให้ เด็กแข่ งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.55)
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2. “ครู ไม่ จาเป็ นต้ องมีความรู้ ทางเทคโนโลยีมากนัก แต่ ต้องมุ่งปลูกฝั งความดีให้ นักเรี ยน
ชั้นต้ น ต้ องอบรมบ่ มนิสัยให้ เป็ นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่ นกัน” (6 มิ.ย.55)
3. “เราต้ องฝึ กหั ดให้ นั กเรี ยนรู้ จั กทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เป็ นหมู่ค ณะมากขึ น้ จะได้ มี
ความสามัคคี รู้ จักดูแลช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน เอื อ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ ความรู้ และประสบการณ์ แก่
กัน” (5 ก.ค.55)
4. “ทาเป็ นตัวอย่ างให้ นักเรี ยนเป็ นคนดี นักเรี ยนรั กครู ครู รักนักเรี ยน” (9 ก.ค.55)
5. “เรื่ องครู มีความสาคั ญไม่ น้อยกว่ านั กเรี ยน ปั ญหาหนึ่ ง คื อ การขาดครู เพราะจานวน
ไม่ พอและครู ย้ายบ่ อย ดังนั้ นก่ อนคั ดเลือกเด็กที่ จะพัฒนาต้ องพั ฒนาครู ก่อน ให้ พร้ อมที่
จะสอนเด็ก ให้ ได้ ผ ลตามที่ ต้อ งการ จึ งจะต้ อ งคั ด เลื อกครู และพั ฒ นาครู ต้ อ งตั้งฐานะ
ในสั งคมของครู ให้ เหมาะสม และปลูกจิ ตส านึ กโดยใช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
วิ ธีการคื อ การให้ ทุ นและอบรม กล่ าวคื อ ต้ องมี ความรู้ ทางวิ ชาการในสาขาที่ เหมาะสม
ที่ จะสอน ต้ องอบรมวิธีการสอนให้ มีประสิ ทธิ ภาพ มีความเป็ นครู ที่แท้ จริ ง คื อ มีความรั ก
ความเมตตาต่ อเด็ก ควรเป็ นครู ท้องที่ เพื่ อจะได้ มีความผูกพั น และคิ ดที่ จะพัฒนาท้ องถิ่ น
ที่ เกิดของตนไม่ คิดย้ ายไปย้ ายมา” (11 มิ.ย.55)
6. “ต้ องปรั บปรุ งครู ...ครู จะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรี ยนใหม่ ต้ องปฏิ วัติครู อย่ างจริ งจัง” (6 มิ.ย.55)
7.“ปั ญหาปั จจุบันคื อ ครู ม่ งุ เขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่ งผู้บริ หารเพื่ อให้ ได้ ตาแหน่ ง
และเงิ นเดื อนสู งขึ ้น แล้ วบางที ก็ย้ายไปที่ ใหม่ ส่ วนครู ที่ม่ ุงการสอนหนั งสื อกลับไม่ ได้
อะไรตอบแทน ระบบไม่ ยุติธรรม เราต้ องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี ้ การสอนหนังสื อต้ องถือว่ า
เป็ นความดี ค วามชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่ งส่ วนมากคื อมี คุ ณ ภาพและปริ มาณ ต้ อ งมี
reward”(4 ก.ค.55)
8. “ครู บางส่ วนเวลาสอนนักเรี ยนจะสอนไม่ หมด แต่ เก็บไว้ บางส่ วน หากนักเรี ยนต้ องการ
รู้ ทั้งหมดวิชาก็ต้องเสี ยเงินไปสมัครเรี ยนพิ เศษกับครู ท่านนั้น จะเป็ นการสอนในโรงเรี ยน
หรื อส่ วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.55)
จากพระราชกระแสที่อญั เชิ ญมาทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นน้ าพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิตรได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน ยิ่งน้อมนาให้คนไทยซาบซึ้ งในพระมหา
กรุ ณาธิ คุณเป็ นล้นพ้น เพราะต่างมองเห็นความเป็ นครู ความเป็ นปูชนียบุคคลสาคัญทางการศึกษาของชาติที่เรี ยกว่า
เป็ น “นักการศึกษา” ในพระองค์ได้อย่างภาคภูมิใจ ปั ญหาเหล่านี้ ครู นักการศึ กษาของชาติ ตลอดจนผูร้ ับผิดชอบ
ด้านการบริ หารจัดการการศึ กษาชาติ พึ งน้อมรับใส่ เกล้าใส่ กระหม่อม เร่ งแก้ปัญหาการศึ กษาของชาติ ตามแนว
พระราชดาริ อย่างเร่ งด่วน จริ งจัง มิให้ปัญหาพอกพูน เรื้ อรัง จนยากที่จะแก้ไขได้ในอนาคต
นักพัฒนา: คงไม่มีผใู ้ ดปฏิเสธว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร
ทรงเป็ นนักพัฒนาที่แท้จริ ง มีสิ่งประจักษ์อนั เป็ นรู ปธรรมมากมหาศาลให้คนไทยได้เห็นมาตลอดเวลา 70 ปี แห่ ง
การครองราชย์ เกิ นกว่าจะพรรณนาได้ รางวัลระดับโลก คื อ รางวัล “ความสาเร็ จสู งสุ ดด้านการพัฒนามนุ ษย์
UNDP Human Development Live Time Achievement Award” ซึ่ งเป็ นรางวัล ชิ้ น แรกของโครงการพัฒ นาแห่ ง
สหประชาชาติ UNDP จัดทาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี นับเป็ นหลักฐานยืนยันพระราชปณิ ธานในพระองค์ที่ทรง
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มุ่งมัน่ พัฒนาประชาชนที่พระองค์รักและประเทศชาติ ที่พระองค์ทรงเป็ นประมุข โดยเริ่ มด้วยการมุ่งมัน่ พัฒนาคน
เป็ นสาคัญในเบื้องต้น เพราะทรงเล็งเห็นว่าไม่มีการพัฒนาใด ๆ ที่ยิ่งใหญ่และสาคัญเท่ากับการพัฒนามนุษย์ และ
การพัฒนามนุ ษ ย์ที่ ดีที่ สุดก็คือ การพัฒ นาโดยผ่านกระบวนการการให้การศึ กษาเป็ นหลัก พระองค์ทรงพัฒนา
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย นอกเหนื อจากการพัฒนาคุณภาพชี วิตแก่พสกนิ กร
อย่างทัว่ ถึง เป็ นไปตามพระราชปณิ ธาน พระปฐมบรมราชโองการในพระองค์ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชน์ สุ ข แห่ งมหาชนชาวสยาม” หากแต่ พ ระองค์ท รงบ าเพ็ญ พระราชกรณี ย กิ จทั้งปวงตามพระสถานะ
พระมหากษัตริ ยภ์ ายใต้การปกครองระบอบ “ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข” เท่านั้น พระองค์
จึงทรงเลือกทาในสิ่ งที่รัฐไม่ได้ทาหรื อทาไม่ทวั่ ถึง เป็ นต้น
การพัฒนาการศึกษาในระบบนั้นรัฐได้ดาเนิ นการเป็ นปกติ กว้างขวางทัว่ ถึงเป็ นส่ วนใหญ่ ในส่ วน พระองค์ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯให้ต้ งั โรงเรี ยนจิตรลดา โรงเรี ยนราชวินิต และโรงเรี ยนวังไกลกังวล เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังมีโรงเรี ยนลักษณะเฉพาะแต่จดั เป็ นการศึกษาในระบบ มีโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ฝ่ ายมัธยม รัชดาภิ เษกในพระบรมราชู ปถัมภ์ โรงเรี ยน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ โรงเรี ยนเจ้าพ่อหลวง อุปถัมภ์ และโรงเรี ยนร่ มเกล้า เป็ นต้น
ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ทรงริ เริ่ มจัดตั้ง “ศาลารวมใจ” เป็ นห้องสมุด
ประจาหมู่บา้ นสาหรับประชาชนในถิ่ นทุ รกันดาร แล้วมีพระราชดาริ ให้จดั ตั้งโครงการพระดาบสขึ้ น ด้วยความ
ห่ วงใยต่อพสกนิ กรที่ ตอ้ งการแสวงหาความรู ้แต่ ขาดโอกาสในการศึ กษา ให้เยาวชนได้ศึกษาวิชาชี พแขนงต่างๆ
เพื่อให้ผผู ้ า่ นหลักสูตรสามารถออกไปประกอบอาชี พได้ตามความถนัดและความสามารถของตน รวมทั้งทรงก่อตั้ง
ศูนย์การศึ กษาพัฒ นาอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ 6 แห่ ง กระจายอยู่ต ามภู มิภาค 5 ภูมิภาค ทั้งยังมี โครงการจัด
การศึกษาผูใ้ หญ่แบบเบ็ดเสร็ จ และโครงการเพื่อพัฒนาชาวเขาอีกด้วย
นักปฏิบัติ: การปฏิบตั ิ คือการลงมือทา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ทรงเป็ นนักคิด และทรงนาสิ่ งที่ พระองค์คิดมาลงมือทา ทั้งทาด้วยพระองค์เอง ชวนผูร้ ู ้ ผูม้ ีความสามารถมา
ช่วยพระองค์ทา เริ่ มตั้งแต่การลองผิดลองถูก จนกระทัง่ เกิดสัมฤทธิ ผล แนวทางนี้ พระองค์ทรงใช้กบั โครงการใน
พระราชดาริ ทุกโครงการ ตลอดช่ วงกาลเวลาที่ ผ่านมา ดร.สุ เมธ ตันติ เวชกุล เล่าถึงเรื่ องที่ ท่านมีโอกาสรับใช้ใต้
เบื้ อ งพระยุค ลบาท ก็ เท่ ากับ มี พ ระองค์เป็ นครู ดร.สุ เมธ เป็ นศิ ษ ย์ที่ ไ ด้ศึ กษาเรี ย นรู ้ จากพระองค์ท่ า นมากมาย
ช่วงหนึ่งท่านเล่าว่า
“ศึ กษาอะไรตามพระองค์ ท่าน แล้ วก็นาไปใช้ ซึ่ งพระองค์ ท่านได้ สอนทุกอย่ างเลย
ทั้ งเรื่ องจิ ตวิ ญ ญาณ คุ ณ ธรรม การเป็ นคนดี และรั กษาธรรมะ เรื่ องธรรมะต้ องเป็ นความดี
และถูกต้ อง พระองค์ ท่านสอนวิ ธีการบริ หาร การให้ บริ การต่ อประชาชน ปรั ชญาความคิ ด
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิ จพอเพี ยง เป็ นต้ น เราต้ องศึ กษาตามพระองค์ ด้วยความเข้ าใจในสิ่ งที่
พระองค์ ส อนและเมื่ อ เข้ าใจแล้ ว ก็ เข้ าถึ งการปฏิ บั ติ ถ้ าท าได้ อ ย่ า งที่ ก ล่ า วมานั้ น ก็จ ะเป็ น
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน” (สุ เมธ ตันติเวชกุล, 2559, ออนไลน์)
ใจความตอนท้ายของคาบอกเล่าของ ดร.สุ เมธ นี้ แสดงให้เห็ นว่า พระองค์เป็ นครู ที่สอนให้ศิษย์
เข้าใจในเรื่ องที่เรี ยนรู ้ แล้วลงมือปฏิบตั ิตามที่เข้าใจจึงจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ตามเป้ าหมายได้อย่างแท้จริ ง
และมีความยัง่ ยืน แนวทางที่ พระองค์ใช้น้ ี เป็ นไปตามทฤษฎี การเรี ยนรู ้ในศตวรรษนี้ อย่างแท้จริ ง นอกจากนี้ แล้ว
พระองค์ ได้ทรงทาหน้าที่ครู โดยทรงปฏิบตั ิ การสอนนักเรี ยนโรงเรี ยนวังไกลกังวลในการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนให้
ชาวไทยได้เห็นทัว่ กันด้วย
หากวิเคราะห์พ ระอัฉริ ยภาพในพระองค์ซ่ ึ ง มี ห ลากหลายด้าน หรื อ พหุ ปั ญ ญา ตาม “ทฤษฎี พ หุ
ปั ญ ญา” (Theory of Multiple Intelligences) 9 ด้า น ของศาสตราจารย์โ ฮวาร์ ด การ์ ด เนอร์ (Howard Gardner)
นักจิตวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด แล้ว จะพบว่า พระองค์ทรงมีความเป็ นพหุปัญญา ครบถ้วนทุกด้าน ทั้ง
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1.ปั ญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) เช่ น พระองค์ก็ได้ลงมือปฏิ บตั ิดว้ ยการสร้างสรรค์งาน
พระราชนิพนธ์ไว้หลายเล่ม
2.ปั ญญาด้านตรรกศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence) คื อ ความสามารถ
ในการคิดแบบมีเหตุและผล ซึ่ งพระราชดาริ ต่าง ๆ สะท้อนว่าพระองค์ทรงมีปัญญาด้านนี้ เพราะทรงเป็ นทั้งนักสถิติ
นักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร
3.ปั ญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence) คือ ความสามารถในการรับรู ้ทางสายตาได้ดี
สามารถมองเห็ นพื้ นที่ รู ปทรง ระยะทาง และตาแหน่ ง อย่างสัมพันธ์เชื่ อมโยงกัน มี ความไวต่ อการรับรู ้ในเรื่ อง
ทิศทาง ปัญญาด้านนี้ ของพระองค์ คนไทยได้เห็นจากภาพที่ติดตากันแทบทุกคน คือ ภาพการทรงถือแผนที่และทรง
สามารถปฏิบตั ิ การอ่านแผนที่ ได้อย่างเชี่ ยวชาญในการเสด็จพระราชดาเนิ นไปทรงประกอบพระราชกรณี ยกิจเพื่อ
แก้ปัญหาสาคัญต่าง ๆ ให้ราษฎร์ ในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชี วิตและความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึ น ทรงเป็ นนักประดิ ษฐ์
วิศวกร จิตรกร วาดรู ป นักออกแบบ และช่างภาพ
4. ปั ญ ญ าด้ า นร่ างกายและการเคลื่ อ นไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence) คื อ พระองค์ มี
ความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ และทรงเป็ นนักกีฬา
5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) คือ พระองค์ทรงแต่งเพลง และเป็ นนักดนตรี
6. ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการเข้าใจผูอ้ ื่น ทั้งด้าน
ความรู ้สึกนึ กคิ ด อารมณ์ และเจตนาที่ ซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวในการสังเกต สี หน้า ท่าทาง น้ าเสี ยง สามารถ
ตอบสนองได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งมีอยูอ่ ย่างสมบูรณ์ในพระองค์
7. ปั ญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการรู ้จกั ตระหนักรู ้
ในตนเอง สามารถเท่าทันตนเอง ควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสม เพราะพระองค์ทรงเป็ นนักคิ ด นักปรัชญา
และนักวิจยั
8. ปั ญ ญาด้า นธรรมชาติ วิท ยา (Naturalist Intelligence) คื อ ความสามารถในการรู ้ จัก และเข้า ใจ
ธรรมชาติอย่างลึกซึ้ ง เข้าใจกฎเกณฑ์ปรากฏการณ์ และการรังสรรค์ต่างๆ ของธรรมชาติ มีโครงการฝนหลวงเป็ น
เครื่ องยืนยันพระปัญญาด้านนี้ได้เด่นชัดมาก และ
9. ความฉลาดในการคิ ด ใคร่ ครวญ (Existential Intelligence) คื อ ชอบคิ ด สงสั ย ใคร่ รู ้ ฯลฯ
พระอัจฉริ ยภาพที่ ทรงเป็ นพหุ ปัญญานี้ เองเป็ นหลักฐานสนับสนุ นอีกทางหนึ่ งว่าพระองค์ทรงเป็ นนักปฏิ บตั ิอย่าง
แท้จริ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองในด้านการศึกษาหรื อด้านความเป็ นครู (ทวีศกั ดิ์ สิ ริรัตน์เรขา, 2555, ออนไลน์)
ในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษนี้ ยิ่งให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ในทางปฏิ บตั ิ มากขึ้นนับ
จากหลักการ การเรี ยนรู ้โดยการลงมือทา (Learning by doing) การเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิ (Action Learning) หรื อ
Active Learning การเรี ยนรู ้แบบลงมือทา (ปฏิบตั ิ) จนถึง หลักการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ก็ เน้นให้ปฏิบตั ิจริ งหรื อ
ผ่านการทางานที่ให้ตามโครงการหรื ออื่น ๆ
นักวิจัย: การวิจยั เป็ นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อนั เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ โลกว่าเป็ นวิธีการแสวงหา
องค์ความรู ้ใหม่ พิสูจน์ ตรวจสอบองค์ความรู ้เดิมที่ ทาให้เกิดความน่ าเชื่ อถือได้มาก และการวิจยั จึงได้มาเกี่ยวข้อง
ในวิ ช าชี พ ครู ยุ ค ปั จ จุ บัน ด้ว ย โดยที่ คุ รุ ส ภาได้ก าหนดให้ ก ารวิ จัย เป็ นมาตรฐานวิ ช าชี พ ที่ ค รู ต ้อ งมี ค วามรู ้
ความสามารถในการทาวิจัย และสามารถเลื อกสรรงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ เพื่ อการพัฒ นาการเรี ย นการสอน
ตลอดจนการบริ หารการศึกษาและอื่น ๆ หากแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงได้ใช้กระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนางานในโครงการพระราชดาริ ท้ งั ปวงของพระองค์ มาเป็ นเวลายาวนานก่อนที่
คุรุสภาจะกาหนดเป็ นมาตรฐานวิชาชีพครู เพราะทรงรอบรู ้ทรงเข้าใจและเห็นความสาคัญของการวิจยั มาโดยตลอด
ทรงศึ กษาค้นคว้าวิจยั อย่างมีระบบ ด้วยวิธีคิดที่ เป็ นวิทยาศาสตร์ ทรงรอบรู ้วิทยาการอย่างลึกซึ้ ง กว้างขวาง ด้วย
การศึ กษาค้นคว้าด้วยพระองค์เอง โดยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การทดลอง การวิจยั ทั้งยังทรงแสวงหาและใช้
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ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ เพื่ อประกอบพระราชกรณี ยกิ จทั้งปวง ถือได้ว่าพระองค์ทรงเป็ นนักวิจยั ที่ แท้จริ ง จน
ได้รั บ การเทิ ด พระเกี ย รติ ใ ห้ ท รงเป็ น “พระบิ ด าแห่ ง การวิ จัย ไทย” เมื่ อ วัน ที่ 16 ธั น วาคม 2551 โดยส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี ได้ป ระกาศการถวายพระราชสมัญ ญา “พระบิ ด าแห่ ง การวิ จัย ไทย” เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ด่
พระองค์ เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ดังปรากฏในคาประกาศ
เทิดพระเกียรติคุณว่า
“พระบาทสมเด็จพระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ มี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ล้ นเกล้ าล้ นกระหม่ อมแก่ ปวงชนชาวไทย นับแต่ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน
2489 ตราบจนปั จจุ บัน ได้ ทรงพระกรุ ณ าพระราชทานโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชดาริ
มากกว่ า 3,000 โครงการ เพื่ อ แก้ ไ ขไขปั ญ หาในการด ารงชี วิ ต และขจั ด ทุ ก ข์ บ ารุ งสุ ข แก่
อาณาประชาราษฎร์ ให้ ร่ มเย็นเป็ นสุ ข มี พ ระราชปณิ ธานแน่ วแน่ ที่จะยกระดับคุ ณ ภาพชี วิต
ของประชาชนโดยการพั ฒ นาอย่ า งยั่ งยื น เพื่ อ ให้ เป็ นทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เป็ นพลั งส าคั ญ
ในการนาชาติไทยให้ เจริ ญรุ่ งเรื อง ก้ าวหน้ า ทัดเที ยมนานาอารยประเทศ
โครงการต่ า งๆ ที่ พ ระราชทานแก่ ร าษฎรโดยเฉพาะในชนบทผ่ า นการศึ ก ษา
วิ เคราะห์ วิ จั ย ทดลองจนปรากฏผลเป็ นที่ ป ระจั ก ษ์ เป็ นที่ เทิ ด ทู น พระเกี ย รติ คุ ณ ทั้ ง ใน
หมู่ชาวไทยและชาวต่ างประเทศ เป็ นต้ นว่ า โครงการฝนหลวง เพื่ อแก้ ไขปั ญหาการขาดฝน
ในภู มิภ าคที่ ประสบภั ยแล้ ง ซึ่ งได้ รับ การจดทะเบี ยนลิ ข สิ ท ธิ์ ในต่ างประเทศ และมี ห ลาย
ประเทศได้ ขอศึ กษาเพื่ อนาไปใช้ ประโยชน์ ในประเทศของตน โครงการเครื่ องกลเติมอากาศที่
ผิ ว น้ า หมุ น ช้ าแบบทุ่ นลอย หรื อกั ง หั นน้ า ชั ย พั ฒ นา เพื่ อบ าบั ด น้ า เสี ยและปรั บปรุ ง
สภาพแวดล้ อม อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งกรมทรั พย์ สินทางปั ญญาได้ ทู ลเกล้ าทู ลกระหม่ อม
ถวายสิ ทธิ บัตรสิ่ งประดิษฐ์ และได้ รับรางวัลเหรี ยญทองสดุดีพระเกียรติ คุณ โครงการแกล้ งดิน
ซึ่ งทรงพระวิ ริยอุตสาหะศึ กษาวิ จัยทดลองเพื่ อปรั บปรุ งดิ นที่ แล้ งร้ างไร้ ประโยชน์ ให้ กลับ
มี คุณ ภาพสามารถเพาะปลูกพื ชพรรณไม้ ได้ ผล โครงการหญ้ าแฝก พื ชที่ มีคุ ณ สมบัติพิ เศษ
ช่ วยป้ องกั น หน้ าดิ น อั น มี อาหารโอชะมิ ให้ พั งทลาย และช่ วยรั ก ษาความชุ่ ม ชื ้น ใต้ ผิ วดิ น
โครงการก่ อสร้ างฝายอ่ างเก็ บ น้ า และเขื่ อ นเพื่ อกั ก เก็ บ น้ า ไว้ ใช้ ประโยชน์ สู ง สุ ด
โครงการแก้ มลิงเพื่ อป้ องกัน อุทกภัย โครงการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดี เซล แก็สโซฮอล์
และเชื ้ อ เพลิ ง เขี ย ว โครงการทดลอง ปลู ก ยางนาและข้ าวในบริ เวณสวนจิ ต ร ลดาเพื่ อ
เพิ่ ม ผลผลิ ต ตลอดจนโครงการก่ อ ตั้ ง ศู น ย์ การศึ ก ษาพั ฒ นา ฯ 6 แห่ ง ในภู มิ ภ าคต่ า งๆ
ของประเทศ เพื่ อเป็ นแหล่ งศึ กษาหาความรู้ ด้ านการประกอบอาชี พ เกษตรกรรมและอนุรักษ์
สภาพ แวดล้ อมและอื่ นๆ อี กมาก ล้ วนเป็ น โครงการที่ ท รงอุ ทิ ศ กํ า ลั ง พ ระวรกาย
กํ าลั ง พระปั ญ ญาและกํ าลั งพระราชทรั พ ย์ ใ นการทรงศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย และทดลอง
จนปรากฏผลเป็ นที่ ป ระจักษ์ แล้ ว จึงทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อมให้ เผยแพร่
แก่ ป ระชาชน นั บ เป็ นพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ล้ น เกล้ าล้ น กระหม่ อ มหาที่ สุ ด มิ ได้ และเพื่ อ
ความเป็ น สิ ริ สวั ส ดิ์ พิ พั ฒ น มงค ลแก่ พ สกนิ กรชาวไท ยสื บ ไป ต ลอดกาลน าน ”
(สานักนายกรัฐมนตรี , 2551, น.14)
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นักภาษาศาสตร์ : พระอัจฉริ ยภาพด้านการใช้ภาษาของพระบาทสมเด็จพระปรมิ ทรมหาภูมิพ ล อดุ ลยเดช บรมนาถบพิ ต ร นั้น ก็ เป็ นที่ ป ระจัก ษ์ชัด เช่ น กัน แม้ว่าพระองค์จะทรงศึ กษาในต่ า งประเทศตั้งแต่
ทรงพระเยาว์ แต่ทรงมีพระปรี ชาสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน ลุ่มลึก ทรงได้รับการยกย่องว่า
เป็ นครู ภ าษาไทยของแผ่ น ดิ น ด้วยมี พ ระอัจฉริ ย ภาพทางภาษาไทย และทรงเห็ น ความส าคัญ ของภาษาไทย
ว่าเป็ นเอกลักษณ์ของความเป็ นชาติ เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน เป็ นรากฐานทางวัฒนธรรม
ดังจะเห็นได้จากกระแสพระราชดารัส ที่วา่
“เราโชคดี ที่ มี ภ าษาของตนเองแต่ โ บราณกาล จึ งสมควรอย่ างยิ่ งที่ จะรั กษาไว้
อย่ างหนึ่ งต้ องรั กษาให้ บริ สุทธิ์ ในทางออกเสี ยง คื อ ให้ ออกเสี ยงให้ ถูกต้ องชั ดเจน อี กอย่ างหนึ่ ง
ต้ อ งรั ก ษาให้ บริ สุ ท ธิ์ ในการใช้ ” (พระราชดารั ส ในการประชุ มทางวิช าการของชุ มนุ มภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยม, 29 กรกฎาคม 2505, ออนไลน์)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีผลงานพระราชนิพนธ์ไว้ต้ งั แต่ครั้งเสด็จขึ้น
ครองราชย์ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ งานพระราชนิ พนธ์ชิ้นแรกๆ ของพระองค์น้ นั มีผทู ้ ูลขอให้ทรงพระราชนิ พนธ์
เรื่ องราวต่างๆ พระราชทาน แต่ดว้ ยพระองค์ทรงเห็นว่าทรงไม่ได้มีความชานาญใดๆ พอ จึงพระราชนิ พนธ์เป็ น
บันทึกเรื่ องราวต่างๆ พระราชทานให้ไว้ คือ “พระราชานุกิจรัชกาลที่ 8” และพระราชนิ พนธ์เรื่ อง “เมื่อข้าพเจ้าจาก
สยามสู่ สวิตเซอร์แลนด์” ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าภาษาอังกฤษได้กลายมาเป็ นภาษาสาคัญ ในเวลาว่างพระองค์
จะทรงพระอักษรและทรงพระราชนิ พนธ์แปลบทความจากวารสารภาษาต่างประเทศ จนใน พ.ศ. 2537 ทรงแปล
“นายอินทร์ ผปู ้ ิ ดทองหลังพระ” จาก A Man Called Intrepid งานเขี ยนของวิลเลียม สตี เวนสัน และในปี ต่อมาทรง
แปลเรื่ อง “ติ โต” ผลงานประพันธ์ของฟิ ลลิส ออติ อันเป็ นชี วประวัติของนายพลติ โต ทรงพระราชนิ พนธ์ เรื่ อง
“พระมหาชนก” ที่ ทรงค้นคว้าและทรงสร้างสรรค์แผนที่ ฝีพระหัตถ์ที่แสดงลักษณะภูมิศาสตร์ ของเมื องโบราณ
ประกอบกับ ข้อ มู ล อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาทิ ศ ทางลม ประกอบเนื้ อ หา นอกจากนี้ ยังมี พ ระราชนิ พ นธ์ เรื่ อ ง “ทองแดง”
สุ นขั ทรงเลี้ยงที่ทรงโปรดในแง่ความจงรักภักดี อีกเล่มหนึ่ง
ผลงานพระราชนิ พ นธ์ ท้ ั งหลายที่ ก ล่ า วมานี้ สะท้ อ นว่ า พระองค์ ท รงมี พ ระปรี ชาญาณและ
พระอัจฉริ ยภาพในการใช้ภาษาไทย ทรงรอบรู ้ปราดเปรื่ องถึงรากศัพท์ของคาไทย ทั้งภาษาบาลี สันสกฤต และ
ภาษาต่างประเทศ เช่ น ภาษาอังกฤษ ทรงพระวิริยอุตสาหะแปลและเรี ยบเรี ยงวรรณกรรมภาษาต่างประเทศเป็ น
ภาษาไทยที่ สมบูรณ์ดว้ ยลักษณะวรรณศิลป์ มีเนื้ อหาสาระที่มีคุณค่าเป็ นคติในการเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม และเป็ น
แบบอย่างแก่ประชาชนในการใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
ความเป็ นครู ที่เป็ นนักภาษาศาสตร์ของพระองค์ประจักษ์ได้อีกมหาศาล ดังพระกระแสเกี่ยวกับภาษา
ที่ ว่า “การบัญญัติศัพท์ กต็ าม การใช้ ศัพท์ กต็ าม ต้ องมีเหตุผลอยู่เสมอที่ จะทาลงไป อย่ าให้ เหตุผลนั้ นเขวไปเป็ น
เหตุผลทางการเมือง เหตุผลทางรั กชาติเกินควร หรื อเป็ นความรู้ สึกรั กตัวเองเกินไป”
(พระราชดารัสเรื่ องปั ญหาการใช้ภาษาไทย ในการประชุ มทางวิชาการของชุ มนุ มภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2505, ออนไลน์)
พระอัจริ ยภาพด้านภาษาอี กส่ วนหนึ่ ง จะเห็ นได้จากการที่ ทรงกาหนดสร้ างคาเพื่ อใช้ในพระราช
ภารกิ จที่ เกี่ ย วกับ โครงการพระราชด าริ โดยที่ พ ระองค์ไ ด้ใช้ค าไทยแท้แ ต่ ด้ งั เดิ ม มาบัญ ญัติ ให้เป็ นค าที่ จะให้
10 | ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2560

ธ ทรงเป็ นบูรพาจารย์ แห่ งแผ่ นดินไทยไปตราบนิรันดร์

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ความหมายตามพระราชประสงค์ แทนการบัญญัติคาที่นามาจากรากศัพท์บาลี สันสกฤต ตัวอย่างเช่น “แกล้งดิน”
“แก้มลิง” “ชัง่ หัวมัน” เป็ นต้น โดยทรงใช้ คา “แกล้งดิน” ให้มีความหมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาดินเปรี้ ยวตาม
โครงการพระราชดาริ ด้วยกระบวนการให้เกิ ดปฏิ กิริยาเคมีจนกระทัง่ ดิ นมีสภาพดี พอที่ จะใช้ในการเพาะปลูกได้
ส่ วนคาว่า “แก้มลิง” ให้มีความหมายถึง การบริ หารจัดการน้ าเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม โดยล้อเลียนพฤติกรรมของลิง
เมื่อกินกล้วยแล้วเก็บไว้ที่กะพุง้ แก้มก่อน เป็ นต้น และ “ชัง่ หัวมัน” ที่เป็ นชื่ อโครงการพระราชดาริ ล่าสุ ดโครงการ
หนึ่ ง ซึ่ งมีเสี ยงคล้ายกับคา “ช่างหัวมัน” ที่หมายถึง “ไม่ตอ้ งไปสนใจ อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มนั เกิด ใครจะทาอะไร
ก็ทาไป เราไม่ตอ้ งไปใส่ ใจ” พระองค์อาจมีพระประสงค์ให้คิดลึกซึ้ ง ให้ตีความตามแบบฉบับของตัวเอง ผูฟ้ ั งทา
ความเข้าใจเอง ซึ่ งทาให้เกิดความสนเท่ห์ และน่าสนใจ
พระอัจฉริ ยลักษณะอันเป็ นเอกลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถ
บพิตร ตามความที่ ได้ร้อยเรี ยงมานี้ เป็ นเพียงเศษเสี้ ยวหนึ่ งในพระราชกรณี ยกิจอันมากมายมหาศาล ที่ สะท้อนให้
เห็นถึงพระเมตตาธิ คุณ พระมหากรุ ณาธิ คุณ และน้ าพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ทรงรักและห่ วงใยประชาชนคน
ไทย ทรงปรารถนาอย่างยิ่งในอันที่ จะสรรค์สร้าง “ประโยชน์สุขแห่ งมหาชนชาวสยาม” ด้วยการทุ่มเทกาลังพระ
วรกาย กาลังพระสติ ปัญญาปรี ชาชาญ ตลอดจนกาลังพระราชทรัพย์ ด้วยพระวิริยะอุสาหะ บากบัน่ มุ่งมัน่ อดทน
มาตลอดรัชสมัยของพระองค์ คนไทยจึ งเชื่ ออย่างมัน่ คงว่า ในทุ กห้วงความคิ ดคานึ งของพระองค์มีแต่ พระราช
ประสงค์จานงหมายที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อน ขาดแคลน ด้อยโอกาส ขาดแนวทาง ขาดการแก้ไข ขาด
ความช่วยเหลือ ของประชาชนคนไทยทุกคน
พสกนิ กรไทยทั้งปวงจึ งต่ างรู ้ สึ กอิ่ มเอมเต็มเปี่ ยมดวงใจ เพราะเป็ นที่ แ จ้งประจักษ์ชัด ว่า บรรดา
พระมหากษัตริ ยใ์ นโลกนี้ ไม่มีกษัตริ ยพ์ ระองค์ใดประกอบพระราชกรณี ยกิ จทั้งมวลเพื่อราษฎรอย่างมุ่งมัน่ เสมอ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่งามสง่า เป็ นพระมิ่ง
ขวัญ ที่ คนไทยสักการะเทิ ดทูนไว้เหนื อ เกล้าเหนื อกระหม่อม เทิ ดพระเกี ยรติ ให้ทรงเป็ น “พ่อแห่ งชาติ ” ทรงเป็ น
“ครู ” ของศิษย์ไทย ด้วยทรงถ่ายทอดความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม หลักคิด หลักปฏิบตั ิ จนเข้าใจ ซาบซึ้ งและนาไปสู่
การปฏิบตั ิให้เกิดผล ทรงเป็ นปรมาจารย์ของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ทรงเป็ นต้นแบบที่ดีตามวิถีของความเป็ นครู ทรง
เป็ นครู ข องเด็ก เยาวชน คนไทยทั้งแผ่ น ดิ น ตั้งแต่ ท รงพระเยาว์แ ละแม้แ ต่ เสด็ จสวรรคตแล้ว จึ งทรงเป็ นเช่ น
“บูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” โดยแท้
ณ วันนี้ ไม่มีพระองค์ผทู ้ รงสง่างามตามบุญลักษณะให้ลูกไทยได้เข้าเฝ้ าทูลละอองธุ ลีพระบาทแล้ว
เพราะพระองค์ได้เสด็จสวรรคตสู่สรวงสวรรค์วิมานแก้ว แต่ในความรู ้สึกนึกคิดและจิตใจของปวงประชาชน
คนไทย ต่างล้วนเชื่ อมัน่ ว่าพระองค์ไม่ได้จากคนไทยไปไหน หากยังทรงสถิตอยู่ในจิ ตสานึ กฝั งลึกอยู่ในหัวใจคน
ไทยไปตลอดกาล และทรงเป็ น “บูรพาจารย์แห่งแผ่นดินไทยไปตราบนิรันดร์"
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