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พระราชดำรัส

ในโอกาสที่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริเข้าเฝ้าฯ

ณศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดากรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่๒๗เมษายนพุทธศักราช๒๕๓๓



การตั้งโรงเรียนของตำรวจตระเวนชายแดนได้มีมากว่า ๓๐ ปีแล้ว แต่ที่ได้มาร่วมงาน

กิจกรรมโรงเรียนนี้เป็นเวลา ๑๐ ปีพอดี คือเมื่อมีการเขียนโครงการออกมาเป็นลายลักษณ์-

อักษรนั้น เป็นปี ๒๕๒๓ ในครั้งนั้นเราให้โรงเรียนทำการเพาะปลูก ทำการเกษตร และนำ

ผลผลิตของการเกษตรมาใช้ในเรื่องโภชนาการ และด้านสุขภาพอนามัย เมื่อก่อนที่จะมีการ

เริ่มโครงการนั้น บุคคลในความดูแลของเราคือพวกนักเรียน มีภาวะที่เรียกว่าอยู่ในภาวะ

โภชนาการบกพร่อง มีจำนวนมากกว่าในปัจจุบันนี้ ซึ่งเวลาผ่านไป ๑๐ ปี โดยส่วนรวมแล้ว   

ก็นับว่าทุกๆ ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่กันมาได้ประสบความสำเร็จมาก ถ้าจะอ้างเป็นตัวเลขก็อาจ 

จะไม่ถนัดนัก เพราะว่าในช่วงนั้นนักเรียนก็เปลี่ยนแปลงไป และในช่วงแรกที่ปฏิบัติงาน งาน

เก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็ยังไม่ได้ทำอย่างเป็นหลักวิชาการมากเท่าในปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นการ

ทำงานในลักษณะของทำไปพลางปรับปรุงไปพลาง ไมไ่ด้เป็นการทำงานประเภทเขียนโครงการ

ที่มีการคาดการณล์ว่งหน้าวา่จะต้องมีแนวปฏิบัติอยา่งไร เทา่กับหรือพูดงา่ยๆ วา่เป็นลักษณะ

ทำงานอย่างคลำผิดคลำถูก ซึ่งก็ไม่ได้เป็นของเสียหายนัก ถือว่าเป็นการทำงานลักษณะหนึ่ง 

แต่เมื่อลองคุยกันดู เขาก็บอกว่าแต่ก่อนนี้อาจจะมี ๔๐ - ๕๐ เปอร์เซ็นต ์ และมาในปัจจุบันนี้

อาจจะเหลือประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์เศษๆ นับว่ามีความก้าวหน้าในด้านนี้อย่างเห็นได้ชัด 

เมื่อทำงานด้านการเกษตร ซึ่งมีเป้าหมายไม่เพียงแต่จะให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

เท่านั้น เรายังมีความมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดความรู้วิชาการเกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งครูตำรวจ-

ตระเวนชายแดนที่ประจำอยู่นั้น ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างดีมาก และได้มี  

การฝึกฝน ฝึกอบรมเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่อีกหลายๆ อย่าง เช่น ทางด้านการเกษตร ทาง 

ด้านโภชนาการ และสาธารณสุข เป็นต้น ทำให้มีประสบการณ์และมีความชำนิชำนาญที่จะ  

สง่เสริมชว่ยเหลือมากขึ้น ต้องถือวา่เราทำงานนั้น ถึงจะมีความชำนาญ ความรู้ความสามารถ

แล้ว แต่ถ้าได้แนวคิดหรือวิชาการของผู้อื่นเข้ามาเสริม จะทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง  
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มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นอันว่าโครงการแรกที่ท่านเลขาธิการพระราชวังได้กล่าวถึงนั้น เรา

ได้ทำมาเป็นเวลา ๑๐ ปีพอดี 

สว่นโครงการตอ่ไปที่เราเรียกวา่ โครงการสง่เสริมคุณภาพการศึกษานั้น เป็นด้วยดำริ

ริเริ่มในส่วนหนึ่งของกรมการฝึกหัดครู ที่เข้ามาร่วมในตอนแรกนั้นเนื่องจากโครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวันนี่แหละ เพราะกรมการฝึกหัดครูมีหนว่ยงานอยูใ่นเขตตา่งๆ ของประเทศที่

มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอยู ่ ก็ปวารณาตนมาช่วยเหลือดูแลทางด้านเกษตรและ

โภชนาการ ต่อมาเห็นว่ากรมการฝึกหัดครูนั้นมีความชำนาญที่จะสามารถช่วยเหลือพัฒนา

บุคคลที่เราต้องการจะพัฒนาได้มีขีดความสามารถมากไปกว่าที่เราขอร้องให้ช่วยอยู ่ จึงมา

เน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวน-

ชายแดนนั้นเป็นไปด้วยดี เนื่องด้วยอัตรากำลังของตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในแต่ละ

โรงเรียนบางโรงเรียนนั้นมีจำนวนน้อย ก็ได้อาศัยอาจารย์จากกรมการฝึกหัดครู ให้แนวคิด

ต่างๆ ในการทำงาน อาจจะเรียกได้ว่ามีเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม ่ ที่คนใน 

วงการศึกษาเขาค้นมาใหม่ๆ เราเป็นผู้ปฏิบัติ ซึ่งบางครั้งการวิจัยนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตรงในเรื่องของการศึกษาเขาก็ทำไปก้าวหน้า และฝ่ายเราที่เป็นฝ่ายปฏิบัติ ก็ได้ความคิด 

ใหม่ๆ ขึ้นมา และยังได้ส่งนักศึกษามาเป็นกำลังช่วยอีกด้วย ถือว่าการปฏิบัติงานได้ผลเป็น

อยา่งดี  

จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน และความช่วยเหลือของ

หน่วยงานต่างๆ เป็นผลให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเมื่อเข้ากลุ่มโรงเรียนสังกัด  

การประถมศึกษาแห่งชาติแล้วไม่ได้ด้อยไปกว่าโรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษาแห่งชาติ   

จึงถือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในมาตรฐาน ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะตั้งอยู่ในเขตที่เรียกว่าทุรกันดาร 

หรือมีปัญหาหลายๆ อย่างจนจำเป็นจะต้องใช้ตำรวจมาเป็นครู ก็ทำได้ไม่เลวไม่แพ้หน่วยงาน

อื่นๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  

แต่เมื่อกาลผ่านมา ๑๐ ปี ความเปลี่ยนแปลงของประเทศมีมากขึ้น อย่างที่เราเห็นได้

ชัดๆ ที่เห็นเป็นตัวเลข อาจจะดูงา่ยๆ เชน่ เรื่องเศรษฐกิจการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การ

เจริญขึ้นของธุรกิจ เป็นต้น ถึงแม้ว่าแหล่งปฏิบัติงานของเราจะอยู่ไกล แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ

ได้รับผลกระทบ ซึ่งไม่ใช่เป็นผลกระทบที่ไม่ดีเสมอไป เป็นผลกระทบทั้งดีและไม่ดี จึงเป็นเหตุ

ให้คิดว่า จะมีอะไรทำเพิ่มเติมในส่วนของเราได้ กับบุคคลในความอารักขาดูแลของเรา คือ

ด้านของความรู้ความสามารถ การศึกษา เมื่อบ้านเมืองเจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็เป็นโอกาสให้

บุคคลต่างๆ ได้สามารถพัฒนาตัวเอง และสร้างฐานะให้ดียิ่งขึ้น บ้านเมืองเหตุการณ์เปิด

โอกาสให้มีความก้าวหน้า แต่เราก็ต้องกลับมาย้อนคิดดูว่า บุคคลในความอารักขาของเรานั้น 
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สามารถที่จะพัฒนาก้าวหน้าไปตามโอกาสที่เปิดให้หรือเปล่า ยกตัวอย่างเช่น ตอนนี้มีการ

ขยายทางด้านการงานขึ้นหลายๆ อย่าง หลายๆ อาชีพ คนของเราพร้อมหรือยังที่จะสร้าง

ฐานะที่มั่นคงมั่งคั่งขึ้น จากโอกาสหรือตำแหนง่งานที่เปิดขึ้น หรือวา่จะกลายเป็นบุคคลที่ได้รับ

ผลกระทบในทางเสีย คือเสียโอกาสต่างๆ ซึ่งมีอยู ่ เคยอยู่อย่างสงบในหมู่บ้านของตัวเอง 

ทำงานไปก่อกๆ แกร็กๆ ที่ดินต่างๆ อาจหลุดมือไปหรือว่าอาจจะมีคนที่เขาอยู่ในระบบใหม่

กว่าเข้ามาให้อิทธิพลบางประการ คนของเราพร้อมหรือยัง อาจจะต้องมีข้อคิดในเรื่องนี้ ก็ยัง

คิดไม่สู้จะชัดเจนนัก คงจะต้องช่วยกันคิดในเรื่องเหล่านี้ต่อไป แต่เท่าที่พยายามทำมานี้ก็เป็น

สาเหตุให้อยากจะลองตั้งโครงการอีก ๒ โครงการหลัง ได้แก่การพยายามที่จะให้นักเรียนใน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของเราได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นกว่าระดับประถมศึกษา ซึ่ง

เราคิดกันมาแต่ก่อนว่าเป็นระดับที่พอสมควรและเบ็ดเสร็จในตัว ในเมื่อสังคมเปลี่ยนไปแค่นี้ 

จะพอหรือไม ่ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะคิด อย่างน้อยส่วนหนึ่งที่พอทำได้ในทรัพยากรที่มีอยู ่

หมายความว่าเท่าที่จะพอมีเงินมีทองมีทุนอยู ่ ก็จะช่วยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ตามกำลัง

ความสามารถ สว่นนักเรียนอีกสว่นหนึ่งนั้น เราที่ทำงานอยูก่็คงจะรู้จักเด็กและเห็นได้ชัดๆ วา่

บุคคลหรือเด็กเหล่านี้ จะเป็นด้วยสติปัญญาและการเตรียมพร้อมตั้งแต่เล็กมาก็ตาม ฐานะ

ทางเศรษฐกิจหรือว่าฐานะทางการเมืองและสังคมไม่เปิดโอกาสแน่ๆ ให้เขาได้ไปศึกษาต่อใน

ระดับมัธยมหรืออย่างน้อยในช่วงนี้ไม่ทันการ ก็อยากจะให้อะไรกับเขา เป็นส่วนเพิ่มเติมขึ้นมา 

แม้อาจจะเล็กน้อย แต่ก็ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ คือเรื่องของการฝึกฝนให้กระทำอาชีพได้ เป็น

เรื่องปัจจุบันทันด่วน ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของเหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ใช่เป็นเรื่องของการคิดไป

ในอนาคต จึงทำให้นึกถึงว่า อยากจะได้โครงการฝึกอาชีพต่างๆ ให้นักเรียนหรือศิษย์เก่าของ

โรงเรียน ตชด. เลือกให้ทำอะไรที่จะมีตลาด จะขายได้ ทำได้หรือวา่มีคนจ้างให้ทำเพื่อที่จะเอา

วิชานั้นมาหาเลี้ยงชีพตอ่ไป นี่ก็เป็นเรื่องของโครงการตา่งๆ ที่คิด  

ต่อไปในอนาคตอาจจะมีอะไรที่สำคัญยิ่งขึ้นก็ได้ เช่นที่เราคิดถึงในเรื่องว่า ให้นักเรียน

ในบางโรงเรียน ๒ - ๓ โรงเรียน ให้มีการดูแลสมบัติของส่วนรวม เช่น เรื่องของสิ่งแวดล้อม

เป็นต้น ก็คงจะเป็นอยูใ่นขั้นของการทดลองวิธีการ นี่จะยกตัวอยา่งวา่ ยิ่งทำงานไปก็อาจจะมี

การเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาอะไรขึ้นไปได้อีก ไมใ่ชว่า่จะมี ๓ - ๔ โครงการ อาจจะเพิ่มขึ้นมา

เรื่อยๆ  

ที่อยากจะให้ลองช่วยกันอีกอย่างหนึ่งคือ ในขณะนี้เรื่องของระบบข้อมูล เป็นเรื่องที่

ค่อนข้างจะมีความสำคัญและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้มากขึ้น เวลานี้มีข้อมูล

อะไรต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ตัวเลขของภาวะโภชนาการในโรงเรียน ตชด. ทั้งหมดเราก็

สามารถเก็บมาได้แล้วใส่ในความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ อาจจะมีตัวเลขแง่ต่างๆ อีก

หลายแหง่ เชน่ สภาพทั่วไปของพื้นที่ที่ตั้งโรงเรียน ใสแ่ผนที่เข้าไปรว่มด้วย ทำได้หลายอยา่ง มี
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ข้อหนึ่งที่น่าจะติดตามคือนักเรียนที่จบไปจากเราแล้วนั้น น่าจะติดตามต่อไปว่าเขาได้ไปทำ

อะไรบ้าง  ในแง่ที่ว่าเป็นศิษย์เก่าของเรา ถ้ามีปัญหาอะไรเดือดร้อน เราก็อาจจะช่วยเหลือได้ 

หรือเขาไปทำอะไร ส่วนใหญ่เรียนต่อแล้วไปปฏิบัติหน้าที่อะไร ปฏิบัติอาชีพอะไร กระทำ

ตัวอย่างไร ก็เป็นเรื่องที่น่ารู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการทำงานของเราต่อไป อีก

อย่างหนึ่งที่รู้สึก คือนับวันในอนาคตงานต่างๆ ที่ทำจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการ และ

บุคคลต่างๆ อีกมาก แต่ก่อนนี้พบกันเป็นตัวบุคคล คือตำรวจตระเวนชายแดนและคนที่มา  

ช่วยก็มีจำนวนไม่เท่าไร อยู่ด้วยกันคุยกัน และมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันเป็นประจำ แต่

ปจัจบุนัน้ี หน้าท่ีการงานของทกุคนกไ็มไ่ด้อยูก่บัท่ี มีการโยกย้ายเปล่ียนแปลงไป และหนว่ยงาน  

ที่เพิ่มขึ้นก็มีอีก อยา่ลืมวา่เรื่องของการพบปะหารือกัน หรือฟังเสียงกัน ทำอะไรพูดให้รู้กันนั้น 

อาจจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและต้องระวังว่าอาจจะไม่สนิทกันเท่าที่ควร คงจะต้องคำนึง

ถึงเรื่องนี้ด้วย  

อย่างไรก็ตามงานในโรงเรียนต่างๆ นั้น มีพื้นที่ มีภาวะที่ต่างกัน ข้อนี้เคยกล่าวไว้เมื่อ

เกือบ ๑๐ ปีที่แล้ว มาตอนนี้ดีขึ้น แต่คิดว่าก็คงมีข้อนี้ เพราะเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ ต่างภาค 

ตา่งถิ่น หรือตา่งลักษณะ จะให้เหมือนกันไมไ่ด้ ที่ย้ำอยูเ่สมอวา่การประเมินผลความสำเร็จนั้น

ไม่เคยคิดถึงในเรื่องที่เอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่น แล้วเอามาหดหู่ใจว่าเราสู้เขาไม่ได้ เพราะ

อย่างโน้นเพราะอย่างนี้ ให้เอามาเปรียบเทียบกับตัวเอง ทุกคนรู้แก่ใจตัวว่าตัวทำงานแค่ไหน 

ทำงานมากแล้ว แต่สภาพไม่อำนวยหลายๆ อย่าง ผลอาจจะไม่ดีเท่าเขา ก็อย่าหมดกำลังใจ

และน้อยใจ ความสำเร็จที่มีอยูน่ี้ ก็เนื่องจากทุกคนมีความตั้งใจที่ดี ก็ขออนุโมทนา ขอขอบคุณ

ที่ได้ปฏิบัติงานมาตั้งแต่ต้น และขออวยพรให้ทุกๆ ท่าน ประสบความสำเร็จ มีกำลังใจที่  

เข้มแข็ง ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรขวางหน้าขวางกั้นอยู ่ ก็ให้คิดไปในทางดี มีความอดทน  

คิดว่ายังมีเหตุที่ดีรอหน้าอยู ่ ถ้าอดทนอดกลั้นในช่วงนี้ได้สักนิดหนึ่ง เวลาที่เคราะห์ร้ายก็จะ

ผ่านพ้นไป แล้วจะประสบความสำเร็จในที่สุด ขอให้ทุกคนมีความสุขกายสบายใจในแง่นี้ ใน

การปฏิบัติงานและความเป็นอยูใ่นสว่นตัว 

 




