ความเปนครู
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช

ราชานุกูลตอวงการศึกษาและผูประกอบอาชีพครู จึงทรงเปน "ครุราชันย"
"พระบิดาของครูไทย" ทรงเปนแบบอยางของครูและพสกนิกรโดยแท

"บรมครู"

พระคุณลักษณะแหงความเปนครู
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมีพระคุณลักษณะแหงความ
เปนครูอยางครบถวน สมบูรณประมวลไดดังนี้

1. ความรอบรู

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเปนพระมหากษัตริย
ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงปกครองแผนดินโดยธรรม และทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
นานัปการเพื่อประโยชนสุขแกปวงชนไทยและเพื่อความวัฒนาสถาพรของบานเมือง พระมหา
กรุณาธิคุณปกเกลาปกกระหมอมประชาชนทุกหมูเหลา ทั่วผืนแผนดินไทย ทรงเปนอภิปูชนีย
บุคคลผูดํารงธรรม และเปยมลนดวยพระคุณลักษณะแหงความเปนครู ทรงประพฤติปฏิบัติ
พระองคเปนแบบอยางในทุกสถาน ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงาม ล้ําเลิศดวยพระเมตตา
คุณ พระปญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ กอปรดวยพระปรีชาสามารถอันไพศาลและพระบรม

ทรงเปนอัจฉริยะกษัตริยผูเปยมดวยพระปรีชาสามารถหลายสถาน ครอบคลุมทุก
สาขาวิทยาการ ดังเปนที่ประจักษจากการที่มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ไดขอ
พระราชทานทูลเกลาฯฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ซึ่งพบวาครอบคลุมทั้งทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี อาทิ สาขาวิชาศึกษาศาสตร รัฐศาสตร อักษรศาสตร ศิลปศาสตร วิจิตรศิลปและ
ประยุกตศิลป นิติศาสตร พฤติกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร ธุรกิจ บริหาร
นิเทศศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอรศาสตร แพทยศาสตร สาธารณสุขศาสตร ทันต
แพทยศาสตร วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง เกษตรศาสตร และไมเฉพาะ
ในประเทศไทยเทานั้น
(1 รศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท. สารเผยแพรความรูทางวิชาการและงานวิจัย ปที่ 8. สํานักวิจัยและบริการวิชาการ. สถาบันราชภัฏ
ธนบุรี. 2542. 1-14.)

มหาวิทยาลัยและสถาบันในตางประเทศหลายแหงไดขอพระราชทานทูลเกลา ถวายปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดพระองคดวย สาระของประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ลวน
ยืนยันถึงองครวมแหงวิชาการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระเกียรติยศดานวิชาการ

(2 ทบวงมหาวิทยาลัย.จดหมายเหตุคําประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสที่
สถาบันอุดมศึกษาขอพระราชทานทูลเกลาฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พฤษภาคม 2493-มกราคม 2539).
กรุงเทพมหานคร:คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ป, 2539.(จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในมหา
มงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ป).)

(3 สุเมธ ตันติเวชกุล "ในหลวงกับการพัฒนาประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ" ใน ไอทีเพื่อประชาชน,หนา 43-53.
กรุงเทพมหานคร:สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ,2538.)

ทรงใชขอมูลหลากหลายรูปแบบ เชน แผนที่ ภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม
สํารวจทรัพยากร ดาวเทียมอุตุนิยมและขอมูลสนาม ทรงทดลองและใชคอมพิวเตอรดวย
พระองคเอง ทรงศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ พระบรมราโชวาทพระราชทานแกบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาในหลายโอกาสลวนเนนย้ําวาการศึกษามิไดสนิ้ สุดเมื่อไดรับปริญญา ใหมี
การศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ตอเนื่อง การเรียนรูตลอดชีวิตเพราะโลกเปลี่ยนแปลง มีความรู
ใหมเกิดขึ้นตลอดเวลา พระคุณลักษณะนี้สะทอนถึงความเปนครูและนักวิชาการโดยแท

3. ความใจกวาง
ทรงมีพระราชฤทัยกวางขวาง ทรงเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็น ซึ่งเปน
คุณลักษณะสําคัญของครูและนักวิชาการ ในคําประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร
เมื่อ พ.ศ. 2532 มีความตอนหนึ่งที่สะทอนพระคุณลักษณะดังกลาว "กอนที่โครงการตาม
พระราชดําริแตละโครงการจะเกิดขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงศึกษาพิจารณาและ
ปรึกษาอยางรอบคอบกับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ และตัวแทนราษฎรในทองถิ่นนั้น โดยทรงเนน

4. การใชภาษาและการสื่อสาร
ทรงมีพระอัจฉริยภาพในดานภาษาแมจะทรงเจริญพระชันษาในวัยเยาวใน
ตางประเทศ แตทรงมีพระปรีชาสามารถในดานการใชภาษาไทย ทรงใชภาษาไทยถูกตอง
กะทัดรัด ชัดเจน ลุมลึก มีอรรถรส แสดงถึงระเบียบ ความประณีต และความงดงามแหง
ภาษา ดังประจักษไดในพระราชดํารัส พระบรมราโชวาท พระราชกระแส พระราชนิพนธที่
เผยแพรสูธารณชนและสูบรรณพิภพ ทรงหวงใยการใชภาษาไทยซึ่งในระยะหลังมีการใช
ผิดพลาดอยูบอยๆ ไดทรงมีพระบรมราโชวาท พระราชดํารัสในหลายโอกาสถึงปญหาการใชคํา

ไทย การบัญญัติศัพท การออกเสียงวรรณยุกต ทรงเตือนใจใหคนไทยเห็นคุณคาของ
ภาษาไทยและชวยกันทํานุบํารุงรักษาภาษาไทย
นอกจากภาษาไทยแลวยังทรงใชภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมันไดดีทุกทักษะ ทั้งการอาน การเขียน การพูด การฟง ทรงชี้ใหเห็นวาครูควรมี
ความสามารถในการใชภาษา ดังไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแกผูนําศาสนาอิสลาม
(อิหมาม) ในจังหวัดชายแดนภาคใต และผูแทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขต
การศึกษา 2 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2530 ความตอนหนึ่งวา
"ภาษาเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการถายทอดความรู ความคิด รวมทั้งคุณธรรม
ความดีทุกอยาง ผูที่เปนครูและเปนผูนําทางศาสนา จึงจําเปนตองมีความรูทางภาษาอยาง
แตกฉาน เพื่อนําไปใชในการสอนวิชา การอบรมศีลธรรมจรรยา ตลอดจนการศึกษาหลักธรรม
ในศาสนาใหไดผลสมบูรณ ตามภาระรับผิดชอบของแตละคน ความสามารถจัดเจนในภาษานี้
ยิ่งมีสูงเทาใด ก็จะอํานวยประโยชนใหกวางขวางมากขึ้นเทานั้น"
ทรงมีความสามารถในการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งเปน
คุณลักษณะที่จําเปนยิ่งสําหรับครูในยุคปจจุบัน ทรงเปนนักวาทนิเทศที่มีพระอัจฉริยะภาพยิ่ง
ทรงสามารถสื่อสารสรางความเขาใจแกพสกนิกรทุกหมูเหลา ทุกเชื้อชาติศาสนา เพศ วัย ถิ่นที่
อยูอาศัยดวยภาษาเรียบงายเปนกันเอง ทรงสามารถโนมนาวใจใหผูฟงยอมรับและปฏิบัติตาม
ไดโดยงาย ทรงรอบรูในเครื่องมือสื่อสารและทรงเปน "นักเทคโนโลยีการสื่อสาร" ผูเปนเลิศ
ทรงใชเครื่องมือสื่อสารรับทราบขอมูลขาวสารและกระจายขาวสารถึงประชาชน ทรงเชี่ยวชาญ
ในการถายภาพและภาพยนตร และทรงนําไปใชเพื่อสนองพระราชกรณียกิจในการพัฒนา
รวมทั้งไดโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งสถานีวิทยุ อ.ส. ดวย สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยได
นอมเกลาฯ ถวายพระเกียรติ Telecom Man of the Nation แดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเมื่อ 4 เมษายน พ.ศ. 2539 ดวยพิจารณาเห็นวา พระองคทรงมีพระปรีชาสามารถยิ่ง
ทางดานโทรคมนาคม ทรงสนพระทัยศึกษาความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีโทรคมนาคม

4 ทบวงมหาวิทยาลัย.จดหมายเหตุคําประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสที่
สถาบันอุดมศึกษาขอพระราชทานทูลเกลาฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พฤษภาคม 2493-มกราคม 2539).
กรุงเทพมหานคร:คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ป, 2539.(จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในมหา
มงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ป).

ทรงปฏิบัติใหดูหรือสาธิต และทรงสอนโดยใหลงมือปฏิบัติ ทําใหผูเรียนรูเกิดความเขาใจลึกซึง้
เห็นจริงดวยการปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดํารัสในโอกาสที่
คณะผูอํานวยการและอาจารยใหญจากโรงเรียนตางๆ ในเขตอําเภอดุสิต "กลุมจิตรลดา" เขา
เฝาทูลเกลาฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อ 18 มีนาคม 2523 มี
ความตอนหนึ่งขออัญเชิญมาดังนี้ "ถาไปพิจารณาวาจะตองสอนใหไดวิชาการใหมากที่สุด แต
ละเลยความรูในทางปฏิบัติก็จะทําใหการศึกษาเปนหมัน" โดยทรงเนนอยางมากในพระราช
กรณียกิจของพระองค เชน โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา โครงการศูนยการศึกษา
พัฒนาอันเนื่องมากจากพระราชดําริ โครงการประมงพระราชทาน โครงการพัฒนาชาวเขา
ธนาคารขาว ธนาคารโคกระบือ
ทรงมีพระราชดําริถึงการปฏิบัติฝกฝนวา "การเรียนรูโดยลักษณะนี้จักเปนขั้นสูงสุดที่
จะพึงศึกษาฝกฝนได" ทรงเล็งเห็นวาการฝกปฏิบัติมีความสําคัญไมนอยกวาภาคทฤษฎี ทําให
เกิดความรูที่แจมชัด เสริมสรางปจจัยสําคัญของชีวิตในดานอื่น เชน ความขยันหมั่นเพียร
ความละเอียดรอบคอบ ความอดทน และสูเปาหมายคือการนําความรูไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ทรงสอนโดยการใหมีสวนรวม ทรงใหทุกฝายทีเ่ กี่ยวของรวมมือรวมใจกัน ใชความรู
ความสามารถใหเปนประโยชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณตามครรลองวิถี
ประชาธิปไตย สอดคลองกับหลักการและแนวคิดการศึกษาสมัยใหม ตัวอยางที่ชัดเจนคือ
โปรดใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อพัฒนาความเปนอยู
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น มีนักวิชาการสาขาตางๆ เจาหนาที่ของรัฐ ราษฎร เขา
มารวมกันดําเนินงาน ทดลองการเรียนรู และนําความรูกลับไปใชประกอบอาชีพ ทําใหมีรายได
เพิ่มขึ้น หรือโครงการหุบกระพง ทรงรวมกับราษฎรในการพัฒนาพื้นที่
ทรงสอนโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนคือราษฎรในโครงการ หรือพสกนิกรแต

6. การคนควา วิจัย
ทรงศึกษาคนควาวิจัยอยางเปนระบบ ดวยวิธีการที่เปนวิทยาศาสตร ผลงานชิน้
สําคัญคือ "กังหันน้ําชัยพัฒนา" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริ
และพระราชทรัพยใหประดิษฐคิดคนขึ้น เปนเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ําหมุนชาแบบทุนลอย
เพื่อใชในการบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากแหลงชุมชนและแหลงอุตสาหกรรม เปนผลงานที่
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัลผลงาน คิดคน
หรือสิ่งประดิษฐซึ่งเปนประโยชนแกประเทศชาติ ประจําปพุทธศักราช 2536 รางวัลที่ 1 ทั้งยัง
ไดรับการจดสิทธิบัตรอีกดวย
ทรงตั้งหองปฏิบัติการดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและงานวิจัยดานอื่นๆ ใน
พระราชฐานบริเวณพระราชฐานสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เปรียบเสมือนหองทดลองขนาด
ใหญที่ทรงเริ่มทดลองโครงการตามพระราชดําริสวนพระองค เมื่อไดผลดีจึงพระราชทานให
เปนแบบอยางแกทางราชการนําไปปฏิบัติ
ทรงมีพระราชปรีชาญาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรงคนควาวิจัย ประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระจายสารนิเทศ ทรงใชคอมพิวเตอรประดิษฐบัตรพระราชทานพร

ภาพถายทางอากาศ ภาพยนตร แผนที่ อันลวนทรงคุณคาเปนประโยชนตอวงการศึกษาของ
ชาติเปนเอนกประการ

8. คุณธรรมและจริยธรรม

7. การสรางสรรคผลงานทางวิชาการ
ทรงมีพระอัจฉริยะภาพในดานการเขียน ทรงสรางสรรคผลงานเขียนและผลงานแปล
ล้ําคา ประดุจเพชรเม็ดงามของบรรณพิภพ ใหคุณคา สาระ คติและแนวทางการดําเนินชีวิตแก
พสกนิกร เปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการนําไปใชในการศึกษา คนควาอางอิง อยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะในดานเทคนิควิธีการเขียนและเทคนิคการแปล
พระราชนิพนธของพระองค ไดแกเรื่อง พระราชานุกิจรัชกาล 8 เมื่อขาพเจาจาก
สยามมาสูสวิตเซอรแลนด พระมหาชนก
พระราชนิพนธแปล ไดแกเรื่อง ติโต นายอินทรผูปดทองหลังพระ และเศรษฐศาสตร
ตามนัยของพระพุทธศาสนา บทที่ 4 เล็กดีรสโต และยังมีบทความแปลอีก 10 เรื่อง สวนใหญ
ทรงแปลจากนิตยสาร ซึ่งตีพิมพในชวงป ค.ศ. 1975
นอกจากนี้พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส พระราชกระแส ที่พระราชทานในวโรกาส
ตางๆ ไดรับการเผยแพรทั้งในสือ่ สิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส หนังสือเลม
สําคัญที่ดําเนินการจัดพิมพมาโดยตอเนื่องและเปนแหลงอางอิงที่สําคัญ คือ ประมวลพระราช
ดํารัส และพระราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ ซึ่งสํานักราชเลขาธิการจัดพิมพเผยแพร
เปนประจําทุกป และยังทรงผลิตสารสนเทศรูปแบบอื่นๆ อาทิ โนตเพลง ภาพวาด ภาพถาย

ทรงมีพระราชหฤทัยเปยมลนดวยพระเมตตาคุณ พระปญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ
ตามหลักทศพิธราชธรรม ทรงบําเพ็ญทาน ศีล เสียสละ ซื่อตรง ออนโยน มีความเพียร ความ
ไมโกรธ ความไมเบียดเบียน ความอดทน การประสมประสานโอนออนผอนปรน ทรงมีพระ
คุณลักษณะความเปนบรมครูที่เดนชัด และเปนแบบอยางแกครูและพสกนิกรทัง้ มวล
นอกจากนี้ ความมีคุณธรรม จริยธรรมนานัปการ ของพระองคอันเปนคุณลักษณะ
สําคัญยิ่งสําหรับครู ไดสะทอนในพระบรมราโชวาท พระราชดํารัสที่พระราชทานในโอกาส
ตางๆ โดยเฉพาะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนี้ทรงเนนย้ําบัณฑิตใหตระหนักถึงการ
ประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ยึดมั่นในหลักศีลธรรม การ
กลอมเกลาความคิดจิตใจ ดังพระบรมราโชวาทีว่ า "การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและ
พัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล"

9. การพัฒนา
ทรงเปน "นักพัฒนา" อันเปนพระคุณลักษณะที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งในความเปน
ครูซึ่งพึงมี "ความฉลาดรู" กลาวคือรูแลวสามารถนํามาปฏิบัติใชประโยชนสรางสรรค ดังจะ
เห็นไดจากโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดําริ นับพันโครงการที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ดวย
พระปรีชาญาณอันลึกซึ้ง สะทอนการพัฒนาแนวใหมอันเปนการพัฒนาบนพื้นฐานขอมูล และ
ความเปนจริงแบบผสมผสานครบวงจรการพึงตนเอง การพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับสภาพ
ทองถิ่นและสังคมไทย

มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาพิเศษ การศึกษา
ทางไกล การกีฬา นันทนาการ การศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

พระราชกรณียกิจดานการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภแกงานดาน
การศึกษาของชาติมาโดยตอเนื่อง ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ครอบคลุมถึงการศึกษาทุกระดับ ทั้งการศึกษากอนวัยเรียน ประถมศึกษา

1. ทุนการศึกษาพระราชทาน
ทรงสละพระราชทานทรัพยสวนพระองค พระราชทานทุนแกนักเรียนผูขาดแคลนทุน
ทรัพย ผูดอยโอกาส ใหมีโอกาสศึกษาและแกบคุ ลากรที่มีความรูความสามารถมีผลการเรียนดี
ในสาขาตางๆ ใหศึกษาตอในระดับสูงทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อสรางทรัพยากรมนุษย
ที่มีคุณคากลับมาใชพัฒนาบานเมือง ทุนการศึกษาที่พระราชทานมี อาทิ ทุนมูลนิธิภูมิพล เพื่อ
อุดหนุนการศึกษาแกนิสิต นักศึกษา ที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย และทุนมูลนิธิอานันท
มหิดล เพื่อคิดเลือกนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมใหรับทุนไปศึกษาชั้นสูง ณ
ตางประเทศ

4. การศึกษา คนควา วิจัย
นอกจากจะทรงศึกษาวิจัยดวยพระองคเองแลวยังไดพระราชทานพระราชทรัพยสวน
พระองค สนับสนุนการคนควาวิจัยในสาขาวิชาการตางๆ อยางกวางขวาง ทรงริเริ่มสนับสนุน
พัฒนา พระราชทานพระราชดําริและพระราชทรัพยสว นพระองคในโครงการวิจยั จํานวนมาก
อันยังประโยชนตอการพัฒนาองคความรู และการนํามาใชประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชนและสังคม เชน โครงการแปลงทดลองปลูกขาวในพระราชวังสวนจิตรลดา เพื่อ
นําผลการทดลองและกระจายพันธุขาวไปสูช าวนา การทําฝนเทียม การวิจัยรูปแบบของยุง ฉาง
เพื่อรักษาคุณภาพขาว การผสมเทียมปลากระโห การใชผักตบชวา กําจัดน้ําเสีย การ
ขยายพันธุปลานิล การวิจัยเกีย่ วกับดนตรีไทยในดานปญหาความแตกตางระหวางบันไดเสียง
ของเครื่องดนตรีไทยตางๆ การประดิษฐเครื่องสีขาวระบบแรงเหวี่ยง "ปนแกว" ซึ่งมีผลดีตอ
คุณภาพขาวสารและสามารถชวยลดตนทุนการสีขาวลงได
ดานการสื่อสารทรงสนับสนุนการประดิษฐ "สายอากาศ ดร.สุธี" โดยทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯให ดร.สุธี อักษรกิตติ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ (ในขณะนั้น) ประดิษฐสายอากาศชนิดที่ขยายกําลังสงไดเพิ่มมากขึ้น
5. หนังสือและหองสมุด
ทรงตระหนักถึงความสําคัญของหนังสือและหองสมุดตอการศึกษาคนควาวิจัย และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานะเปนปจจัยสําคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการ
พัฒนาประเทศ
พระราชดํารัสพระราชทานในพิธีเปดงานหนังสือระหวางชาติ พ.ศ. 2515 และงาน
แสดงการพิมพแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2515 มีความความตอนหนึ่ง
แสดงถึงความสําคัญของหนังสือดังขออัญเชิญมาดังนี้

นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลราช
สมบัติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 จนถึงปจจุบนั เปนที่ประจักษโดยทั่วกันวา พระองคทรง
ดํารงอยูในทศพิธราชธรรม ทรงเปนศูนยรวมแหงจิตใจ ความสมานสามัคคีของปวงชนชาว
ไทย และทรงอุทิศพระองคบําเพ็ญพระราชกรณียกิจอยางกวางขวางนานับปการ อันยัง
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศและความรมเย็นเปนสุขแกพสกนิกรถวนทั่ว โดยเฉพาะใน
ดานการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปน "ครุราชันย" ทรงสถิตในฐานที่เปน "ครุ
ฐานียบุคคล" "พระบิดาของครูไทย" และ "บรมครู" ผูปราดเปรื่อง เพียงพรอมดวย
คุณลักษณะที่สาํ คัญสําหรับผูประกอบวิชาชีพครู ไว 4 ประการคือ รอบรู สอนดี มีคุณธรรม
จรรยาบรรณ มุงมั่นพัฒนา จึงทรงเปนแบบอยางของครู อยางไมมีผูใดเสมอ นอกจากนี้
พระองคยังมีพระมหากรุณาธิคุณและพระราชทานพระบรมราชูปถัมภแกงานการศึกษาและ
วิชาชีพครูอยางอเนกอนันต ทรงมีแนวพระราชดําริทางดานการศึกษาอยางลึกซึง้ ทรงเล็งเห็น
ความสําคัญของการศึกษาในฐานะที่เปนเครื่องมือของการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และในพระราชกรณียกิจดานอื่นๆ ทรงใหความสําคัญกับการศึกษา การให
ความรู โดยทรงประยุกตหลักแหงวิชาการดานศึกษาศาสตรในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
อันบังเกิดผลคือการพัฒนาที่ยั่งยืน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงอุทิศพระองคตรากตรําพระวรกาย ทรงงานหนัก
มาอยางตอเนื่อง เปนระยะเวลาอันยาวนาน ยังประโยชนในการพัฒนาคน พัฒนาชาติ
บานเมืองเปนอเนกอนันตเกินจักมีผูใดหรือแหลงใดพรรณนาไวไดครบถวน ทรงมีความเปน
ครู อันสมควรเทิดเกลาถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณใหปรากฎแผไพศาลเพื่อเปน
แนวทางใหพสกนิกรเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไป
จาก http://www.webroon.com/~webok/services&community/His%20Majesty%20the%20King.html

