สรุป
พระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เรื่อง การศึกษา
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร 4 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
**************
ตามที่ได้มีการประชุมร่วมองคมนตรี 3 ท่าน กับผู้ บริห ารกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย และพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ได้ น้ อ มน าพระราชกระแสรั บ สั่ ง สมเด็จ พระเจ้าอยู่ หั ว ฯ รัช กาลที่ 10 เรื่อ ง การศึ กษา มาแจ้งให้ ผู้ บริห าร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการทราบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม
สพฐ. 1 อาคาร 4 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น สรุปได้ ดังนี้
1. พระบรมราโชวาท/ พระราชกระแสรับสั่ง รัชกาลที่ 9/ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
พระบรมราโชวาท/ พระกระแสรับสั่ง รัชกาลที่ 9
 พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 กรกฎาคม 2505
“ประเทศชาติของเราจะเจริญ หรือเสื่อมลงนั้น ย่อมขึ้น อยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคน
เป็นสาคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกาหนดของชาติในวันข้างหน้า”
ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จัก
อบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยา และวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ และในฐานะ
ที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้หรือที่เรียกว่าการสอนนั้นต่างกับการอบรม การสอน
คือการให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรม เป็นการฝึกจิตใจของผู้เรี ยนให้ซึมซาบจนติดเป็นนิสัย ขอให้ท่าน
ทั้งหลายจงอย่าสอนเพียงอย่างเดียว ให้อบรมให้ได้รับความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย
 พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๓
ความรู้กับคุณธรรมจะต้องเป็นเรื่องเดียวกัน
“ให้ มี ค วามวิต กไปว่ า เด็ก ชั้ น หลั งจะห่ างเหิ น จากศาสนาเลยกลายเป็ น คนไม่ มี ธ รรมในใจมากขึ้ น
คนที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องดาเนินตาม คงจะหั นไปทางทุจริตโดยมาก ถ้ารู้น้อยก็โกงไม่ใคร่คล่อง ฤาโกงไม่สนิท
ถ้ารู้มากก็โกงคล่องขึ้นแลโกงพิสดารมากขึ้น การที่หัดให้รู้อ่านอักขรวิธี ไม่เป็นเครื่องฝึกหัดให้คนดีแลคนชั่ว
เป็นแต่ได้วิธีสาหรับจะเรียนความดีความชั่วได้คล่องขึ้น”
(พระราชหัตถเลขา ล้นเกล้า ร.5 พ.ศ. 2441)
 พระราชกระแสรับสั่งด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 9
1. นักเรียน
1.1 “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง ใช่สอนให้เด็ก
คิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดีๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ ต้องให้ เด็ก
แข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 55)

-21.2 “ครูไม่จาเป็ น ต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้ นักเรียนชั้นต้น
ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย. 55)
1.3 “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความสามัคคี
รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้ และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค. 55)
1.4 “ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 55)
2. ครู
2.1 “เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่งคือ การขาดครู เพราะจานวนไม่พอ
และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒ นาต้องพัฒ นาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็ก ให้ได้ผลตาม
ที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสานึกโดย
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขา
ที่ เหมาะสมที่ จ ะสอน ต้ อ งอบรมวิ ธี ก ารสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามเป็ น ครู ที่ แ ท้ จ ริ ง คื อ มี ค วามรั ก
ความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้ มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้าย
ไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 55)
2.2 “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง (6 มิ.ย. 55)
2.3 “ปั ญหาปัจจุบั นคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริ ห าร เพื่อให้ได้ตาแหน่ง
และเงิน เดือนสู งขึ้น แล้ วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่ วนครูที่มุ่งการสอนหนังสื อกลั บไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบ
ไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี
ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี Reward” (5 ก.ค. 55)
2.4 “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมด
วิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 55)
หน้าที่
 พระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ก. พระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นในหน้าที่
ข. หน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัว
1. ในฐานะพระเจ้าแผ่นดิน
ต้องดูแลราษฎร
2. ในฐานะทรงเป็นพลเมืองดี
เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา
(วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา, ธ.ค. 2557).
 พระบรมราโชบาย/ พระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
สมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ทรงตอบรับ เป็ น พระมหากษั ต ริ ย์
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
“เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”
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การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน
1. ทัศนคติที่ถูกต้อง
2. พื้นฐานชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง
3. มีอาชีพ – มีงานทา
 พระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ในภาพรวม
1. สืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ 9 เรื่อง การสร้างคนดี
2. การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่เด็ก ทัศนคติที่ถูกต้อง (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ ง มีอาชีพมีงานทา ฯลฯ
3. เน้นการสร้างทัศนคติ (Attitude)
4. การศึ ก ษาในภาพรวมท าอย่ า งไรให้ เยาวชนมี ค วามสนใจและเข้ า ใจเรื่ อ งของสถาบั น และ
ประวัติศาสตร์
2. การดาเนินงานขององคมนตรีตามพระราโชบาย/ พระราชกระแสรับสั่ง รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10
เรื่อง การศึกษา มีสาคัญ ดังนี้
 พระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยเรื่องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
และในชุ ม ชน จึ ง มี ก ารดาเนิ น การโดยเริ่ ม ทาเหมื อ นภาคเอกชนไม่ เ อาตาแหน่ ง ไปทาให้ เ กิ ด ปั ญ หากั บ
ส่วนราชการ ต้องรับฟังปัญหาและมาแก้ไขให้ตรงจุด ดาเนินการมาแล้ว 4 ปี ในโรงเรียนพื้นที่ห่ างไกลรวม
155 แห่ง ในทุกภาค เช่น กองทุนการศึกษาพระราชทาน เรื่องที่พักอาศัยครู การปรับปรุงอาคาร สถานที่
ที่พักนักเรียน
 การจั ด การเรี ย นการสอนในพื้ น ที่ ห่ างไกล และการอาชี ว ศึ กษาบางส่ ว น ได้ รับ ความร่ว มมื อ จาก
หน่วยงาน สพฐ. และ สอศ. สกอ. การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีโดยร่วมกับภาคเอกชน ส่งผลให้เด็กได้เรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการฝึกงานในโรงเรียน และ สกอ. โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ความช่วยเหลือโรงเรียน
ในพื้นที่หางไกลในการอบรมพัฒนาครู และจัดนักศึกษาฝึกสอน
3. แนวคิดและแนวทางดาเนินการขององคมนตรีในการน้อมนาพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 เรื่อง การศึกษา ทีส่ าคัญๆ ได้แก่
3.1 กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการควบรวมภารกิจ/ โครงการในส่วนของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10
เข้าด้วยกัน และดาเนินการในภาพกว้างตามที่รัชกาลที่ 10 ทรงมอบหมาย
3.2 การสร้ า งคนดี ให้ แ ก่ บ้ า นเมื อ ง ต้ อ งหาแนวทางสร้ า งคนดี ก่ อ น แล้ ว จึ ง จะไปสู่ เด็ ก เป็ น คนดี
และพัฒนาให้เป็นคนเก่ง โดยเฉพาะปัญหาการศึกษามีเรื่องการทุจริตในห้ องสอบ ปัญหาหนี้สินครู และปัญหา
การศึกษา ฯลฯ
ครูต้องมีศรัทธาที่แรงกล้าเพื่อทาให้เด็กเป็นคนดี คือ สิ่งที่สอนและอบรมผู้เรียนให้มีองค์ความรู้
มีอุป นิสัยติดตัว (Character Education) 5 ด้าน คือ ศีล ธรรม จริ ยธรรม มารยาท วินัย และวั ฒ นธรรม
เพื่อให้คนไทยเป็นผู้มีมารยาท มีวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และเป็นพลเมืองดีของชาติ โดยการศึกษา
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การสอน และการอบรม ซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีส่วนของลาต้นและราก
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ลาต้น ชูดอก - ออกผล
* ทักษะชีวิต – ทักษะงาน
* ความรู้พื้นฐาน
* ความรู้เฉพาะทาง

การสอน

รากแก้วมั่นคง
* มีคุณธรรม – จริยธรรม
* มีวัฒนธรรม (มารยาท)
* รับผิดชอบในหน้าที่
* เป็นพลเมืองดี

การอบรม

3.3 ระบบการศึกษาต้องใช้ศรัทธาสร้างเด็ก เยาวชน เป็นผู้ใหญ่ที่ฝากบ้านเมือง : งานของครูจะเป็น
เรื่องยาก ช่วยก่อสร้างคนดีแก่บ้านเมือง ต้องสอนให้เด็กรู้ถูก รู้ผิด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องความเป็นชาติ
สถาบัน ประวัติศาสตร์ การสร้างเด็กเพื่อเป็น คนในอนาคตของชาติ ที่ มีการศึกษา และพบว่าความคาดหวัง
ในเด็กของประเทศไทย คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้าใจ
การอบรมจนเกิดเป็นนิสัยประจาชาติ
ญี่ปุ่น
สิงคโปร์
เกาหลีใต้
ไทย (คาดหวัง)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รับผิดชอบต่อส่วนรวม
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งานหนัก
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้าใจ

3.4 น้อมนาแนวพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 “ด้านการศึกษา ต้องมุ่ง
สร้ า งพื้ น ฐานให้ แ ก่ ผู้ เรี ย น” ได้ แ ก่ 1. ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ ง 2. พื้ น ฐานชี วิ ต (= อุ ป นิ สั ย ) ที่ มั่ น คงเข้ ม แข็ ง
3. มีอาชีพ-มีงานทา นั้น การแนะแนวอาชีพต้องเข้มข้น โรงเรียนควรมีการแนะแนว ทั้งการแนะแนวชีวิต (วินัยและ
มารยาทไทย) และแนะแนวอาชีพ อย่างเป็นระบบ
3.5 การศึกษากับความมั่นคง น้อมนาพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ต้อง
เพิ่มวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวสถาบัน อยากเห็นคนไทยมีวินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ สร้าง
วินัย โดยกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
3.6 การพัฒนาการศึกษาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน วัด โรงเรียน Cluster community best เพื่อให้
ชุมชนช่วยดูแลในทุกระดับการศึกษา

-53.7 การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจะแก้ไขจริงจังได้อย่างไรเพื่อให้เป็นระบบ ซึ่งมีการศึกษานาร่องไว้ ได้แก่
3.7.1 สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นหนี้ซึ่งไม่ใช่สิทธิในการกู้ แต่เป็นความรับผิดชอบ
วางระบบแนวทางแก้ไขหนี้สินของครู ไม่ให้เป็นภาระแก่ครูในการจัดการเรียนการสอน
3.7.2 ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
1) จัดทาบัญชีครัวเรือน
2) หาสาเหตุว่าครูเป็นหนี้ได้อย่างไร
3.8 ข้อคิดและแนวทางการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
3.8.1 การดาเนิ น การในพื้นที่ เหลื่อมล้ากัน ควรมีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน เช่น
หน่วยงาน สพฐ. สอศ. สกอ. กศน. จะทาให้ระบบการศึกษาดาเนินไปข้างหน้าได้ตรงต่อเป้าหมาย
3.8.2 ควรให้พระสงฆ์มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจและการอบรมให้ความรู้
3.8.3 การร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการให้
ความรู้กับนักเรียน เยาชนในสถานศึกษา เรื่องเพศศึกษา ยาเสพติด
3.8.4 องคมนตรียินดีที่จะให้คาแนะนาและกาลังใจ
3.8.5 งานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการก็ให้ดาเนินการต่อไป
---------------------------------

