
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
พระราชทานพรปใหมแกปวงชนชาวไทย  

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหม  พุทธศักราช 2548

***************************

บัดนี้ถึ งวาระขึ้นปใหม   ขาพเจาขอสงความ

ปรารถนาดีมาอวยพรแกทานทั้งหลายทั่วกันและขอขอบใจ

ทานเปนอยางยิ่ง  ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนขาพเจาในภารกิจทั้ง

ปวงดวยดีเสมอมา

ตลอดปที่แลว  มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นหลาย

อยาง  ที่ดีก็คือการที่นักกีฬาของเราไดรับเหรียญรางวัลหลาย

ประเภท  ในการแขงขันกีฬาโอลิมปก  แตที่ไมดีก็มีอยูมาก  เรา

ตองประสบกับเหตุไมปกติตาง ๆ  จนทําใหเกิดความวิตก

หวงใยกันอยูทั่วไป  ใกลถึงสิ้นปก็เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ  

ทําใหสูญเสียชีวิตและทรัพยสินอยางรายแรง  เราคงจะตอง

ชวยเหลือบรรเทาทุกขและฟนฟูสถานะของบานเมืองเปนการ

ใหญ  รวมทั้งหาทางปองกัน  เตือนภัยใหมีประสิทธิภาพ

อยางไรก็ตาม  เหตุตาง ๆ  ทั้งนั้นไดทําใหเห็นแจง

ถึงน้ําใจของพวกเราอยางเดนชัดวา  ทุกคนในผืนแผนดินไทย  

ทั้งทหาร  ตํารวจ และพลเรือน  มีความสามัคคีกัน  ตางหวงใย

กันดวยใจจริง  ไดแสดงเจตนารมณที่จะอยูรวมกันโดยสันติสุข  

และเมื่อเกิดภัยพิบัติ  คนไทยไมทิ้งกัน  ตางพรอมเพรียงกันเขา

ปฏิบัติชวยเหลือทันที  ดวยความเสียสละและเมตตาจริงใจ  

ไมเลือกวาเปนชาวไทยหรือชาวตางประเทศ  ขาพเจาอยากจะ

กลาวย้ําแกทานทั้งหลายเหมือนดังที่เคยกลาวมาเมื่อหลายป

กอนวา  วิถีชีวิตของคนเรานั้น  จะใหมีแตความปกติสุขอยาง

เดียวไมได  จะตองมีทุกข  มีภัย  ผานเขามาดวยเสมอ  ยากจะ

หลีกเลียงพน

ในปใหมนี้  ขาพเจาจึงขอใหทุกคนรักษาความ

สามัคคีและจิตใจอันดีนี้ไวเปนนิจ  เพราะสิ่งนี้คือคุณลักษณะ

พิเศษที่ชวยใหชาติบานเมืองของเราอยูรอดปลอดภัย  และ

ชวยใหเราทุกคนอยูรวมกันดวยความรมเย็นเปนสุขมาชานาน  

ตราบใดที่เราทั้งหลายรักษาคุณลักษณะนี้ไวได  ก็มั่นใจไดวา

ชาติบานเมืองของเราจะดํารงมั่นคงอยูตราบนั้น

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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ขออานุภาพแหคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่ชาวไทยเคารพบูชา  จงอภิบาลรักษาทานทุกคนใหปราศจาก

ทุกข  ปราศจากภัย  ใหมีความสุขกาย  สุขใจ  และประสบแต

สิ่งที่พึงประสงคตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน  

แนวทางการปฏิบัติตาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส

กระทรวงมหาดไทย : การอํานวยความสุขสวัสดี 
แกทวยราษฎร

“หนาที่ของกระทรวงมหาดไทย พูดอยางรวบรัด

คือการอํานวยความสุขสวัสดี แกทวยราษฎร และการอํานวย

ความสุขสวัสดีที่ทําอยูนั้น อาจจําแนกตามประเภทงานไดเปน 

4 ดาน คือ การอํานวยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน  การพัฒนาอาชีพและฐานะความเปนอยู การพัฒนา
                                                


นางรัตนาภรณ  ศรีพยัคฆ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว กลุมงานวิจัย และ

พัฒนา สถาบันดํารงราชานุภาพ ประมวลจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสสําคัญตาง ๆ

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

3 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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จิตใจใหอยูรวมกันไดดวยความสุขและความสามัคคีปรองดอง

และการใหการศึกษาเพื่อสรางอนาคตที่แจมใส. 

งานทั้ง 4 ดานยังจําแนกเปนสวนปลีกยอยออกไป

ไดมากมาย ซึ่งตองมีกรมกองตาง ๆ รับผิดชอบไปปฏิบัติ ทั้ง

ตองพึ่งพิงอาศัยความรวมมือจากกระทรวง ทบวง กรมอื่น

อยางกวางขวางและใกลชิดดวย. ขาราชการกระทรวง

มหาดไทยทุกฝาย ทุกคน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีหลัก

ปฏิบัติที่แนนอนเปนเครื่องยึดถือ. 

 หลักการอยางแรก ก็คือตองปฏิบัติงานให

ประสานสอดคลองและดําเนินกาวหนาไป

ดวยกัน เสมอกัน พรอมเพรียงกันทุกฝาย โดย

มิใหล้ําหนาหรือลาหลังกวากัน อันจะเปนเหตุ

ใหงานชะงักงัน หรือเสียขบวน และเสียผล. 

 หลักการอยางที่สอง คือตองพยายาม

ประสานงานกับทุกหนวยงานดวยความสมัคร

สมานและความเขาใจอันดีตอกัน. 

 ป ร ะ ก า ร สํ า คั ญ  คื อ จ ะ ต อ ง ร ะ มั ด ร ะ วั ง

ปฏิบัติการทุกอยางดวยความสุจริตเที่ยงตรง

ใหสมควร และถูกตองดวยหลักวิชา กฎหมาย 

ความชอบธรรม โดยไมมีอคติ.1”

... หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะ
สงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและเจริญกาวหนาได
แทจริง คือการไมทําตัวทําความคิดใหคับแคบ หาก
ใหมีเมตตาและไมตรี ยินดีประสานสัมพันธกับผูอื่น 
โดยเฉพาะผูรวมงานอยางจริงใจ. พรอมกันนั้น ก็
เปดตาเปดใจใหกวางขวาง เพื่อศึกษาสังเกตการ
กระทําและความคิดอานของผู เขามาสัมพันธ
เกี่ยวของ ดวยใจที่เปนกลาง…

                                                
1  พระบรมราโชวาท  พระราชทานแกขาราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  เนื่องในโอกาส    

ที่กระทรวงมหาดไทยครบรอบ 100 ป 1 เมษายน 2535

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

5 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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ประสานประโยชนของแตละคนเขาดวยกัน

“...ประโยชนและความเจริญมั่นคงของสวนรวม

ยอมขึ้นอยูกับประโยชนและความเจริญมั่นคงของแตละบุคคล

เปนสําคัญ เพราะสวนรวมนั้นประกอบขึ้นดวยบุคคลที่รวมกัน

อยูเปนสังคม เปนชาติบานเมือง. ดังนี้ ผูใดก็ตามที่มุงหวังให

สวนรวมเจริญมั่นคง จะตองพยายามสรางความมั่นคงใหแก

การงาน แกอาชีพ และแกฐานะของตนเองใหไดเปนขอแรก

และขอใหญ. แตในการสรางประโยชนสรางความเจริญใหแก

ตนเองนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองถือหลักปฏิบัติสองขออยาง

เครงครัด. 

 ขอแรก จะตองมุงหมายกระทําแตเฉพาะ

กิจการงานที่สุจริต ที่เปนประโยชนสรางสรรค

และที่ถูกตองเปนธรรม พรอมกับจะตอง

ระมัดระวังควบคุมตนเองอยูเสมอ มิให

ประพฤติปฏิบัติการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดําเนินทวน

กระแสความถูกตองเปนธรรม และที่

เบียดเบียนบอนทําลายผูอื่น อยางเด็ดขาด. 

ครั้นเมื่อทําดีมีผลแลว ขอตอไปจะตองพยายาม

ขวนขวายประสานประโยชนของแตละคนเขา
ดวยกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญและจริงใจตอกัน
โดยไมเพงเล็งถึงผลประโยชนเฉพาะตัวจนเกิน
พอดี หรือจนทําใหเกิดความโลภเห็นแกตัวขึ้นมา
ปดบังความสํ าคัญและประโยชนของคนอื่ น         
เสียหมด.

การปฏิบัติตามหลักการดังนี้ แมจะยากลําบากอยู
บางสําหรับบางคน แตเมื่อฝกหัดตั้งตัวตั้งใจใหประพฤติปฏิบัติ
มั่นคงเหนียวแนนอยูไดจนเปนปรกติ ก็จะประคับประคอง
สงเสริมใหสามารถสรางความเจริญมั่นคงใหแกตัวแกสวนรวม
ไดสําเร็จอยางงดงามและแนนอนที่สุด.2…”

ประสานสัมพันธกับผูอื่น -  เปดตาเปดใจให
กวางขวาง

“...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมให
ปฏิบัติงานสําเร็จและเจริญกาวหนาไดแทจริง คือการไมทําตัว

                                                
2 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ณ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2 พฤศจิกายน 2527

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

7 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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ทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตาและไมตรี ยินดี

ประสานสัมพันธกับผูอื่น โดยเฉพาะผูรวมงานอยางจริงใจ. 

พรอมกันนั้น ก็เปดตาเปดใจใหกวางขวาง เพื่อศึกษาสังเกต

การกระทําและความคิดอานของผูเขามาสัมพันธเกี่ยวของ

ดวยใจที่ เปนกลาง และดวยความคิดพิจารณาที่ฉลาด

รอบคอบ. ที่กําหนดใหทําดังนี้ก็เพราะเห็นวา วิทยาการทั้งปวง

นั้นมีความเกี่ยวเนื่องและประกอบสงเสริมกันอยูเปนอันมาก. 

จึงจําเปนที่ผูทํางานในระดับสูง จะตองศึกษาในวิทยาการของ

กันและกันใหเขาใจ และใหมีความรอบรูที่กวางขวาง เพื่อจัก

ไดมีทางทํางานใหประสานกันโดยสอดคลอง ทั้งใหประโยชน

ของงานที่ทํา ประกอบเกื้อกูลกันขึ้นเปนประโยชนอันยั่งยืน

ของชาติบานเมือง.3…”

                                                
3 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาโรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระ

มงกุฎเกลา ณ อาคารใหม สวนอัมพร 12 มีนาคม 2530

ตองรูจักรวมมือประสานประโยชนกับทุกฝาย

“...การสรางชื่อเสียงเกียรติคุณนี้ มีหลักการใหญ ๆ
ที่ควรถือปฏิบัติอยูสี่ขอ. 

 ขอแรก ในการกระทําทั้งปวง ตองคํานึงถึง
ความ มั่ นคงแล ะปร ะ โย ชนของชาติ
บานเมืองยิ่งกวาสิ่งอื่น เพราะชาติ
บานเมืองเปนที่อยู ที่เกิด และเปนที่ที่ทุก
คนไดอาศัยสรางความสุขความเจริญทุก
อยางใหแกตนเอง. 

 ขอสอง เมื่อไดรับมอบหมายการงานใดมา
ทําตองตั้ งใจกระทําใหจริ ง ดวยความ
รับผิดชอบเต็มที่ โดยมุงถึงผลสําเร็จและ
ประโยชนที่แทจริงของงานนั้น  ๆเปนสําคัญ.

 ขอสาม ตองใชหลักวิชา ใชเหตุผลและ
ความถูกตองเหมาะสม พรอมทั้งความคิด
ไตรตรองที่รอบคอบประกอบดวยสติและ
ปญญา เปนเครื่องวินิจฉัยตัดสินปญหา   
ชี้แนวทางปฏิบัติอยูเสมอ จะละเลยมิได. 

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

9 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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 ขอสี่ ตองเขาใจใหชัดวางานทุกดาน ทุกสิ่ง

มีความสัมพันธและเกื้อกูลกันอยูทั่วทั้งหมด

จึงจําเปนตองรูจักรวมมือประสานประโยชน

กับทุกฝาย ทุกคน อยางเฉลียวฉลาด

ดวยความเปนมิตรและความเมตตา

ปรองดองกัน.4…”

สรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอื่น
ใหสมบูรณ

“ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวาง ตอง

เกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกัน

เปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการกระทําความคิดของ

ตัวเองใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและ

ความรูสึกที่ดีตอผูอื่นใหสมบูรณ  ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา

                                                
4 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    ณ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 17 กรกฎาคม 2530

ผูอื่นเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญ

เชนเดียวกันกับเรา. ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอ

กัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และ

จะเปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง.5”

ประสานงานประสานประโยชนกับทุกฝาย ทุกคน
ที่เขามาสัมพันธเกี่ยวของดวย

“...ทานทั้งหลายผูผานการศึกษาวิทยาการระดับสูง

มาแลว ยอมมุงหวังที่จะไดทําการงานที่สําคัญเปนแกนสาร

เพื่อสรางสรรคผลงานใหเปนประโยชน เปนความเจริญมั่นคง

แกชาติบานเมืองและแกตนเอง. การจะกระทําใหสําเร็จได

ดังนั้นมีหลักวา   ตองอาศัยปจจัยประกอบพรอมกันครบ      

สามสวน. 

                                                
5 พระบรมราโชวาท   พระราชทานแกขาราชการพลเรือนเนื่องในวันขาราชการพลเรือน                

1  เมษายน 2537

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

11 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

12



 ปจจัยสวนแรก ไดแกความรูความสามารถ
ทางวิชาการ ซึ่งเปนปจจัยหลักที่จะตอง
นํามาใชปฏิบัติงาน. 

 ปจจัยสวนที่สอง ไดแกจิตใจที่เขมแข็งหนัก
แนนในเหตุผลความถูกตอง ในความสุจริต
ยุติธรรม และในความเที่ยงตรงรับผิดชอบ 
ซึ่งเปนปจจัยสวนพื้นฐาน ที่จะรองรับวิชา
ความรูและความคิดอานทั้งปวงไวใหมั่นคง
ไมใหหวั่นไหวและผันแปรไปในทางเสื่อม
เสียหาย. 

 ปจจัยสวนที่สาม ไดแกความรอบรูและ
ความคิดอานที่กวางไกลมีหลักเกณฑ กับ
ทั้งความเฉลียวฉลาดคลองตัว ในการ
ติดตอประสานงานประสานประโยชนกับ
ทุกฝาย ทุกคน ที่เขามาสัมพันธเกี่ยวของ
ดวย ซึ่งเปนปจจัยสวนที่จะสงเสริมให
สามารถปฏิบัติภารกิจทุกดานไดโดย
ราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ.6...”

                                                
6  พระบรมราโชวาท พระราชทานแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประจําปการศึกษา  2527 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 26 กันยายน 2527  

ตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน  

            “ ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด  ระดับไหน  

มีหนาที่อยางไร  ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของแผนดิน

ทั้งสิ้น  ทุกคนทุกฝายจึงไมควรจะถือตัว  แบงแยกกัน  หากตอง

ยกยองนับถือใหเกียรติกัน  สมัครสมานรวมมือรวมความคิดกัน  

ใหการปฏิบัติบริหารงานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพ  

และไดผลที่พึงประสงคสมบูรณพรอมทุกสวน7”

หลักสําคัญของการประสานงาน

“...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา 

ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน  ไมแยงประโยชน ไมแยง

ความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ

มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น ความ

บริสุทธิ์ใจ    และความมุงหมายอันเที่ยงตรงเปนอยางเดียวกันนั้น

                                                
7 พระบรมราโชวาท พระราชทานแกขาราชการพลเรือน  เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน    

ปพุทธศักราช 2546

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

13 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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จะทําใหเขาใจกันได ผูใดมีหนาที่และความสามารถอยางไรก็จะ

ทําตามหนาที่และความสามารถอยางนั้น ใหประสาน

สอดคลองกันไดโดยอัตโนมัติ ความเจริญกาวหนาและ

ความสําเร็จก็จะบังเกิดตามมา8...”

การสัมพันธติดตอและประสานกับผูอื่น

“. . .การทํางานนั้น  กลาวโดยสรุป ขึ้นอยูกับ

ความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือความสามารถในการใช

วิชาการอยางหนึ่ง กับความสามารถในการสัมพันธติดตอและ

ประสานกับผูอื่น ไมวาจะในวงงานเดียวกันหรือตางวงงานกัน 

อีกอยางหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ยอมดําเนินควบคูไปดวยกัน

และจําเปนที่จะตองกระทําดวยจิตใจที่ใสสะอาดปราศจาก

อคติ ตองกระทําดวยความคิดความเห็นที่อิสระ เปนกลาง 

ถูกตองตามหลักเหตุผล จึงจะมีความกระจางแจมแจงเกิดขึ้น

เปนปจจัยสําคัญชวยใหสามารถมองเห็นถึงกระบวนการปฏิบัติ

                                                
8 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แมโจ

เชียงใหม ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2522

ทั้งปวงไดโดยตลอด ซึ่งจะยังผลใหงานทุกอยางลุลวงถึง

จุดประสงค และบรรลุประโยชนที่ตองการโดยครบถวนแทจริง

ในที่สุด9...” 

.. . ขอใหทุกคนรักษาความสามัคคีและ
จิตใจอันดีนี้ไวเปนนิจ  เพราะสิ่งนี้คือคุณลักษณะ
พิเศษที่ช วยใหชาติบ านเมืองของเราอยู รอด
ปลอดภัย  และชวยใหเราทุกคนอยูรวมกันดวย
ความรมเย็นเปนสุขมาชานาน  ตราบใดที่ เรา
ทั้งหลายรักษาคุณลักษณะนี้ไวได  ก็มั่นใจไดวาชาติ
บานเมืองของเราจะดํารงมั่นคงอยูตราบนั้น…

                                                
9พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

วันที่ 19 สิงหาคม 2517

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

15 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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ความสามัคคี

ความหมายของคําวา “ สามัคคี ”

“…ความสามัคคีนั้น ในความเขาใจโดยทั่วไป

มักจะหมายถึงความยึดเหนี่ยวกันไวใหเปนปกแผนแนนหนา. 

ถาเปนเพียงเทานั้น ก็ดูจะไมมีคุณคา เพราะไมกอใหเกิด

ประโยชนอันใด. ความสามัคคีควรจะมีความหมายที่ลึกซึ้ง

กวานั้นอีกดวย เชนควรจะหมายถึงความพรอมเพรียงของทุก

ฝายทุกคนที่มีความสํานึกแนชัดในความรับผิดชอบ ที่จะพึง 

ใชความรู ความคิด ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติทุก ๆ 

ประการของตน ใหประกอบพรอมเขาดวยกัน และใหเกื้อกูล

สงเสริมกัน เพื่อสรางสรรคสิ่งที่เปนสาระแกนสารและ ที่เปน

ประโยชนเปนความเจริญตอสวนรวมและเพื่อนมนุษย.  10...”

                                                
10 พระบรมราโชวาท เพื่อเชิญไปอานในการประชุมใหญประจําปของสามัคคีสมาคม ใน       

พระบรมราชูปถัมภ 17 เมษายน 2530

เปนพื้นฐา นที่ สํ า คัญ ยิ่ ง ในกา รป ฏิบั ติ
บริหารงาน

“…ความสามัคคีพรอมเพรียงกันเปนพื้นฐานที่

สําคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญ ๆ เชนงานของแผนดิน. 

และความสามัคคีนี้จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได ก็ดวยบุคคลในหมูใน

คณะ มีคุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและ

กันไว. คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น

ประการหนึ่งไดแกการให คือใหการสงเคราะห

ชวยเหลือกัน ใหอภัยไมถือโทษกัน ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดี

ตอกัน. 

ประการที่สอง ไดแกการมีวาจาดี คือพูดแตคํา

สัจคําจริงตอกัน พูดใหกําลังใจกันพูดแนะนําประโยชนกัน และ

พูดใหรักใครปรองดองกัน. 

ประการที่สามไดแกการทําประโยชนใหแกกัน

คือประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชน เกื้อกูล ทั้งแกกันและกัน

และแกหมูคณะโดยสวนรวม.

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

17 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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ประการที่สี่ไดแกการวางตนไดสม่ําเสมออยาง

เหมาะสม คือไมทําตัวใหดีเดนเกินกวาผูอื่น และไมดอยใหต่ํา

ทรามไปจากหมูคณะ. หมูคณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว

กันไวดังกลาว หมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญมั่นคงขึ้นดวย

สามัคคีธรรม.11...”

รูรักสามัคคี

“... คนไทยนี้ ความจริง “รูรักสามัคคี” ถึงอยูไดจน

ทุกวันนี.้ ถาไมรู "รูรักสามัคคี" อยู ไมได.  แตกอนนี้เมื่อ 40 หรือ 

50 ปกอน ประชากรของประเทศไทย มีประมาณ 17ลาน 

เดี๋ยวนี้มีมากขึ้นสามเทา มีมากกวา 54 ลาน จวนจะ 60 ลาน. 

การที่จะ "รูจักสามัคคี" ก็ลําบากมาก เพราะคนมาก ๆ รูจักกัน

ทั่วถึงไมคอยได. แต "รูรักสามัคคี" ควรจะใชได เพราะ

หมายความวา ทุกคนถือวาตนเปนคนไทย มีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม 

ทุกคนรูวาตองมีความสามัคคี.  "รู" ก็คือ "ทราบ" ทราบความหมาย

                                                
11 พระราชดํารัส พระราชทานแกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ  ในการเปดประชุม 

ประจําป พ.ศ. 2525 ระหวางวันที่ 10 - 11 เมษายน 2525

ของ สามัคคี "รัก" คือ "นิยม" นิยมความสามัคคี. เพราะเหตุใด

คนไทยจึง "รูรักสามัคคี" ก็เพราะคนไทยนี่ฉลาด ไมใชไมฉลาด 

คนไทยนี่ฉลาด รูวาถาหากเมืองไทยไมใชความสามัคคี ไมเห็น

อกเห็นใจกัน ไมใชอะไรที่จะพอรับกันได พอที่จะใชได ก็คงจะ

ไมไดทําอะไร หมายความวา ทํามาหากินก็ไมได ทํามาหากิน

เพราะวาไมมีอุปกรณ ไมมีความสงบ. จะตอง "รูรักสามัคคี" 

หมายความวา รูจักการอะลุมอลวยกัน แมจะไมใชถูกตอง

เต็มที่ คือหมายความวาไมถูกหลักวิชาเต็มที่ ก็จะตองใช 

เพราะวาถา ไมใช ก็ไมมีอะไรใช. อาจมีสิ่งที่มีอยูแลวที่จะใชไป

ไดชั่วคราว คุณภาพอาจไมคอยดีนัก ทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรที่

ดีรอยเปอรเซ็นต แตวาตองใชอะไรที่พอใชไดไป ไมอยางนั้นไม

มีวันที่จะมีชีวิตรอดได.12...”

                                                
12 พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา รโหฐาน พระราชวังดุสิต 4 ธันวาคม 2534

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

19 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

20



พยายามรักษาความเปนไทยและความ
สามัคคีไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง

“…ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้เปน

สิ่งมีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ของ

เรา ทั้งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยู และดํารงชาติ

ประเทศเอกราชสืบมาได. ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความ

เปนไทยและความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายเสีย.13...”

ธํารงรักษาอิสรภาพ อธิปไตย และความ
เปนไทย

“… คนไทย แมจะมีนิสัยรักความสะดวกสบาย

และมักทําตามใจตัวกันเปนปรกติ แตในสวนลึก ก็เปนคนมี

เหตุผล มีวินัย มีใจจริงและความสํานึกในชาติบานเมืองอยู

ดวยกันแทบทุกตัวคน. เราจึงรวมกันอยูไดเหนียวแนน มีชาติมี

                                                
13 พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในพิธีเปดงานชุมนุมสามัญประจําปของสามัคคี

สมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางวันที่ 17 – 18  ตุลาคม 2535

ประเทศอันตั้งมั่นเปนอิสระเสรีมาชานาน ทั้งสามารถ

สรางสรรคความดีความเจริญตาง ๆ ไวเปนสมบัติของชาติ

มากมาย. ปจจุบันนี้ รูสึกวาบานเมืองมีปญหาและความ

ขัดของเกิดขึ้นไมสรางซาเกือบทุกวงการ เปนเครื่องบงบอก

ชัดเจนวาถึงเวลาแลว ที่ทุกคนทุกฝายจะตองลดความถือดี

และการทําตามใจตัวลง แลวหันมาหาเหตุผล ความถูกตอง

และความรับผิดชอบตอสวนรวมกันอยางจริงจัง เพื่อกําจัด

อคติ และสรางเสริมความเมตตาสามัคคีในกันและกัน จักได

สามารถรวมกันเรงรัดปฏิบัติสรรพกิจการงานใหประสาน

สอดคลอง และปรองดองเกื้อกูลกัน ใหสัมฤทธิ์ประโยชนสูงสุด

ในการธํารงรักษาอิสรภาพ อธิปไตย และความเปนไทย ใหยืน

ยงมั่นคงอยูตลอดไป.14...”

ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน

“… ความสงบรมเย็นนั้นอาจแยกไดเปนสองสวน

คือความสงบภายนอก กับความสงบภายใน.  ภายนอก  ไดแก

                                                
14 พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

พุทธศักราช 2535  วันที่ 5 ธันวาคม 2535

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

21 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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ความเปนอยูและสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติปลอดโปรงจาก

สิ่งรบกวนที่ทําใหเกิดภัยอันตราย หรือเกิดความยุงยาก

เดือดรอนตาง ๆ เชน น้ําทวม ไฟไหม หรือการขัดแยง พิพาท

มุงรายทําลายกัน. ภายใน ไดแกจิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมี

กังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ. จิตใจที่สะอาดปลอดโปรง

จากสิ่งรบกวนนี้สําคัญมาก เพราะเปนจิตใจสงบระงับและ

เยือกเย็น ทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีความคิดเที่ยงตรงเปนกลาง 

มีวิจารณญาณละเอียด กวางขวาง และถูกตองตรงจุด . 

ความคิดวิจารณญาณที่เกิดจากจิตใจที่สงบนี้มีศักยภาพสูง

อาจนําไปใชคิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะอํานวยประโยชนสุข 

ความเจริญกาวหนา ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่ง

ปรารภปรารถนาของแตละคน ใหสัมฤทธิ์ผลได.15...”

คุณสมบัติสําคัญประจําตัวของคนทุกคน

“...การมีวินัย มีความสามัคคี และรูจักหนาที่ ถือ

กันวาเปนคุณสมบัติสําคัญประจําตัวของคนทุกคน. แตในการ

                                                
15 พระราชดํารัส พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในวาระดิถีขึ้นปใหม พุทธศักราช 2536 วันที่ 

31 ธันวาคม 2535 

สรางเสริมคุณสมบัติสามขอนี้ จะตองไมลืมวา วินัย สามัคคี

และหนาที่นั้น เปนไดทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งยอมใหคุณ

หรือใหโทษไดมากเทา ๆ กันทั้งสองทาง. เพราะฉะนั้น เมื่อจะ

อบรมจําเปนตองพิจารณาใหถองแท แนชัดกอนวาเปนวินัย 

สามัคคี และหนาที่ที่ดี

                   การสามัคคีกันทําการหรือทําหนาที่อยางใดอยาง

หนึ่ง ก็จะตองเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล มิใชเพื่อการเพิ่มพูน

ประโยชนเฉพาะพวกตน แลวเบียดเบียนผูอื่นใหเดือดรอน

เสียหาย.16...”

ความสมัครสมานเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน

“...ความสามารถและความสมัครสมานเปนน้ํา

หนึ่งใจเดียวกันของคนไทย  ถามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เปนความดี 

เปนเกียรติเปนศักดิ์ศรีของประเทศแลว  เราจะรวมมือรวมใจกัน

ปฏิบัติจนเต็มความสามารถเสมอ    ดวยเหตุนี้ ไมวาจะมีเหตุ 

                                                
16 พระราชดํารัส พระราชทานแกผูบังคับบัญชาลูกเสือ ในโอกาสเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท

และรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 12 กรกฎาคม 2526

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

23 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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ไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิดขึ้น  เราควรจะไดทําความเขาใจกัน

และรวมมือกันคิดอานปฏิบัติแกไขดวยเหตุผล  ดวยหลักวิชา

และความบริสุทธิ์จริงใจ  ใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป  

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปไดโดยสวัสดี17...”

คุณลักษณะของไทย

“...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง  สอง

ประการนี้คือคุณลักษณะของไทย  ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยู

รอด  เปนอิสระและเจริญมั่ นคง  มาตั้ งแตอดีตจนถึ ง

ปจจุบัน18...”

ความสามัคคีเปนคุณสมบัติประจําตัวของ
คนไทย  

                                                
17 พระราชดํารัส พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในวาระดิถีขึ้นปใหม พุทธศักราช 2540 วันที่ 

31 ธันวาคม 2539
18 พระราชดํารัส พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในวาระดิถีขึ้นปใหม พุทธศักราช 2532 วันท่ี 

31 ธันวาคม 2531

“...ความสามัคคีเปนคุณสมบัติประจําตัวของคน
ไทย  ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษ  โดยไมขาดสาย  
ทั้งนี้   เพราะคนไทยทราบตระหนักวา  หมูคณะที่มีความ
สามัคคีแนนแฟนสมบูรณ  ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้งในการคิด
และการปฏิบัติ19...”

เตรียมกายเตรียมใจไวใหเขมแข็งเสมอ
“...การสรางอนาคตของตนและของสวนรวม เปน

งานที่สําคัญอยางยิ่ง ซึ่งจะ ตองอาศัยแผนการอันละเอียด
รอบคอบ และตองกระทําอยางหนักแนนอยูตลอดเวลา 
มิฉะนั้นจะพาตัวพาประเทศชาติไปไมรอด ทุกคนควรจะได
เตรียมกายเตรียมใจไวใหเขมแข็งเสมอ และพรอมที่จะนําเอา
สติปญญา หลักวิชา ความรวมมือ พรอมทั้ง ความอดทน
เขมแข็ง มาใชสรางตัว สรางบานเมือง และตอสูฟนฝาอุปสรรค
ทุกประการใหลุลวงไป จนบรรลุความสําเร็จและความเจริญใน
ชีวิตทุก ๆ ประการ ตามที่ มุงหมายไว20…”

                                                
19 พระบรมราโชวาท พระราชทานในการประชุมใหญสามัคคีสมาคม วันท่ี 26 กรกฎาคม 2534
20 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ณ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 20 ธันวาคม 2516

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

25 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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... การสรางความเจริญมั่นคงใหแก
ตนเอง แกสวนรวม หรือแกบานเมืองก็ตาม ที่
จริงเปนสิ่งเดียวกัน ที่เรียกวาการพัฒนา หรือ
การปฏิบัติปรับปรุงใหดีขึ้นเจริญขึ้น...การจะ
พัฒนาสิ่งใดใหเจริญขึ้นนั้น จะตองสรางและ
เสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอน. ถา
พื้นฐานดี ก็พัฒนา ไดผล แตถาพื้นฐานไม
แนนหนาหรือบกพรอง ก็ยากที่จะเสริมสราง
ขึ้นไปใหมั่นคงได …

การพัฒนาจะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐาน
ที่มีอยูกอน 

“...การสรางความเจริญมั่นคงใหแกตนเอง แก

สวนรวม หรือแกบานเมืองก็ตาม ที่จริงเปนสิ่งเดียวกัน ที่

เรียกวาการพัฒนา หรือการปฏิบัติปรับปรุงใหดีขึ้นเจริญขึ้น…

การจะพัฒนาสิ่งใดใหเจริญขึ้นนั้น จะตองสรางและเสริมขึ้น

จากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอน. ถาพื้นฐานดี ก็พัฒนา ไดผล แต
ถาพื้นฐานไมแนนหนาหรือบกพรอง ก็ยากที่จะเสริมสรางขึ้น
ไปใหมั่นคงได. 

ภาระสําคัญในการรักษาพื้นฐานนั้น ก็คือการ
ปฏิบัติบริหารงานประจําไมใหบกพรอง ซึ่งบางทีบางคนอาจ
เห็นวาเปนงานที่นาเบื่อหนายชวนใหทอดธุระละเลยเปน
อยางยิ่ง…จะตองใชความอุตสาหะอดทนอยางเต็มที่ในการที่
จะประคับประคองรักษามาตรฐาน และคุณภาพของงาน
ประจําไวใหไดโดยสมบูรณ พรอมทั้งรักษาเจตนาความมุง
หมาย และฉันทะความพอใจในงานที่ทําใหคงอยูโดยตลอด. 
เมื่อรักษาพื้นฐานไวไดแนนหนาบริบูรณพรอมแลว จึงตั้งตน
พัฒนางานตอไปดวยกระบวนการที่ถูกตองตามหลักวิชา 
เหตุผล และความเหมาะสม. 

ไมควรอยางยิ่งที่จะกระทําดวยความกระหาย หรือ
ดวยความเรงรีบที่จะสรางของใหม สิ่งใหม เพื่อความแปลก
ใหม และความพอใจ เพราะความจริงสิ่งที่ใหมแท ๆ นั้นไมมี. 
สิ่งใหมทั้งปวงยอมสืบเนื่องมาจากสิ่งเกา และตอไปยอม
จะตองกลายเปนสิ่งเกา ในเมื่อมีวิวัฒนาการคืบหนาไปอีก
ลําดับหนึ่ง. 

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

27 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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ขอใหระลึกใหไดวาการพัฒนาปรับปรุงงานทุก
อยางควรจะไดกระทําดวยความมีสติรูเทาทัน ดวยความ
เฉลียวฉลาดและความรอบคอบสุขุม. ผลของการพัฒนาที่
บังเกิดขึ้น จึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชนแท 
ซึ่งจะเกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง
เจริญกาวหนาได.21…”

ยึดถือประโยชนของชาติบานเมืองเปนทีห่มาย

“...ขาพเจาปรารถนาอยางยิ่ง ที่จะใหทุกคน
เล็งเห็นและเขาใจสถานการณบานเมืองตามความเปนจริง วา
เวลานี้บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพโดยเรงรีบ เพื่อใหไดรับประโยชนเต็มเม็ด
เต็มหนวย จากทรัพยากรในพื้นภูมิประเทศของเรา และจาก
กําลังงานกําลังปญญาของคนไทยทุกคน จะลังเลหนวงเหนี่ยว
ใหชักชาดวยเหตุผลใด ๆ ไมได   เพราะจะทําใหเสียประโยชน
ที่จะพึงไดไปเปลา ๆ

                                                
21 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ณ

หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 16 กรกฎาคม 2531

ซึ่งในยามนี้จะตองถือเปนความเสียหาย. ทางที่เรา

จะชวยกันได ก็คือการทําความคิดความเห็นใหถูก และแนวแน

ในอันที่จะยึดถือประโยชนของชาติบานเมืองเปนที่หมาย. ตอง

เพลาการคิดถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่ง

ที่มิใชสาระลงใหได. ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็เรงกระทํา 

ใหสําเร็จลุลวงไปโดยเต็มกําลังความรู ความคิด และ

ความสามารถ ดวยความจริงใจ ดวยความเมตตาปรองดอง

และความมุงดีปรารถนาดีตอกัน. ผลงานของทุกคนจักได

ประมวลกันขึ้นเปนประโยชนสุข ความมั่นคง และความวัฒนา

ถาวรของประเทศชาติ ซึ่งเปนจุดหมายอันสูงสุดของเรา.22…”

ทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความ
หนักแนนอดทน

“...การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น 

เบ้ืองตน แตละคนจะตองมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอันที่จะทํางาน

                                                
22 พระราชดํารัส พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม พุทธศักราช 2537  31 

ธันวาคม 2536

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

30แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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ทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความหนักแนนอดทน

ใหบรรลุผลสําเร็จ. เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิด

พิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชนที่แทของ

งานนั้นอยางแจมแจง แลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ 

มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย. 

ขอสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตองพยายาม

ควบคุมกายใจและความคิด ใหสงบตั้งมั่นและหนักแนน อยา

ใหคลายจากความเพียร และอยาใหหวั่นไหวฟุงซานไปกับ

ความพอใจไมพอใจ หรืออุปสรรคและปญหาตาง .ๆ 

นอกจากนั้น ยังจะตองมีความสุจริตใจและจริงใจ

ตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติ

ตอกันและกันอยางเหมาะสม ดวยความเมตตาอารีและความ

ไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานประโยชนกันได

อยางสอดคลองและมีประสิทธิภาพ23...”

                                                
23 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม 

สวนอัมพร 5 กรกฎาคม 2533

สรางความคิดใหมที่พรอมมูลดวยสาระและ
หลักการ

“...ทุกวันนี้มีคติอยางหนึ่งซึ่งมักถือกันอยูทั่วไป วา

การจะดําเนินกิจการงานใด ๆ ใหเจริญรุดหนานั้น จะตอง

อาศัยความคิดริเริ่มและความคิดอิสระเปนแรงผลักดันอยาง

สําคัญ. 

ความคิดริเริ่มนั้น ฟงดูเผิน ๆ ดูเหมือนจะผุดเกิด

ขึ้นมาไดเอง. แตที่จริงความคิดชนิดนี้จะเกิดมีขึ้นไมไดถา

ปราศจากพื้นฐาน หมายความวา กอนที่ความคิด ริเริ่มในเรื่อง

หนึ่งเรื่องใดจะเกิดขึ้น บุคคลจะตองมีความรูที่ชัดเจนและ

กวางขวางใน เรื่องนั้น ๆ เปนพื้นฐานอยูแลว ทั้งยังตองมี

ความคิดพิจารณาที่ดีมีระบบ มีหลักเกณฑและเหตุผล พรอม

อยูดวย. เมื่อไดนําความรูกับความคิดพิจารณานั้นมา

ประสานกันเขาอยางถูกถวน พอเหมาะพอดี จึงจะสามารถ

สรางความคิดใหมที่พรอมมูลดวยสาระและหลักการ อัน

เรียกวาความคิดริเริ่ม ขึ้นมาได สําหรับใชเกื้อกูลการปฏิบัติ

บริหารงาน.  สวนความคิดอิสระนั้น  ทานทั้งหลายก็อยาเขาใจ

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

31 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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เอางาย ๆ วาคือความคิดที่เต็มเปยมไปดวยอิสรภาพเสรีภาพ

อันไมมีขีดจํากัด หรือวาเปนความคิดที่แปลกประหลาด ไมมี

ของใครเหมือน. 

ความคิดอิสระที่แท ควรจะหมายถึงความคิดอัน

เปนอิสระจากความเห็นแกตัวและอคติทุก ๆ อยาง เปน

ความคิดที่กระจางแจมใสพรอมมูลดวยเหตุผลอันถูกตอง และ

มีเปาหมายอันเที่ยงตรง ที่มุงใหสําเร็จผลเปนประโยชนยั่งยืน

ทั้งแกตนแกสวนรวม . ทานทั้งหลายกําลังจะออกไป

ประกอบการงานสรางอนาคตที่มั่นคงแจมใสใหแกตนแก

บานเมือง ควรจะไดศึกษาเรื่องความคิดริเริ่มและความคิด

อิสระนี้ใหทราบแนชัด จักไดสามารถหยิบยกมาใชไดไม

ผิดพลาด.24…”

                                                
24 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ณ ศาลาอาง

แกว มหาวิทยาลัยเชียงใหม 24 มกราคม 2535

รากฐานของการดํารงชีวิตที่ดี

“…ความคิดวินิจฉัยและความประพฤติปฏิบัติที่ดี

นี้ เปนเรื่องที่เปนเหตุเปนผลประกอบกัน และสงเสริม

สนับสนุนกัน ทั้งเปนรากฐานของการดํารงชีวิตที่ดี ที่เจริญ ที่

มั่นคง อยางสําคัญยิ่ง หลักที่จะปฏิบัติฝกฝนมีอยูวา 

เบื้องตน บุคคลจะตองหัดทําความคิดจิตใจให

หนักแนน เปนกลาง ไมปลอยใหหันเหไปตามอํานาจอคติกอน 

เมื่อจะมอง จะพิจารณาเรื่องใด ปญหาใด ตลอดจนบุคคลใดๆ 

ก็พยายามพิจารณาดูดวยใจที่หนักแนนเปนกลางนั้นทุกครั้ง

ใหสม่ําเสมอและเที่ยงตรง ใหเปนวินัยประจําตัว ก็จะแลเห็น

สิ่งที่เพงพิจารณาโดยชัดเจนกระจางแจมแจง ทําใหสามารถ

วินิจฉัยไดถูกตอง ตรงตามความจริง เปนเหตุสงเสริมให

ประพฤติปฏิบัติตอปญหา สถานการณ และบุคคล ไดอยาง

ถูกตอง พอเหมาะพอดี และเมื่อประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง

พอเหมาะพอดีไดสม่ําเสมอ จนเกิดความจัดเจนชํานาญแลว

ความประพฤติปฏิบัตินั้นก็จะเสริมสงความคิดอานใหแจมแจง 

คลองแคลวรวดเร็วขึ้น จะวินิจฉัยสิ่งใดก็งายดาย และถูกตอง

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

33 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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แนนอนยิ่งขึ้น แลวอุดหนุนความประพฤติปฏิบัติใหดีขึ้นสูงขึ้น

ไปอีก ผูที่คิดดีทํา ดีจึงมีแตจะเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นเปนลําดับ ไมมี

ทางที่จะตกต่ําลงได25...”

... นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดี
แลว แตละคนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงใน
ความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จ เปน
รากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโลบาย 
หรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติ
ปฏิบัต…ิ

                                                
25 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ 

อาคารใหม สวนอัมพร 27 มิถุนายน 2523

ความรู 

ตองศึกษาเพื่อใหเกิด "ความฉลาดรู"

“...ความรูนั้นสําคัญยิ่งใหญ เพราะเปนปจจัยให

เกิดความฉลาดสามารถ และความเจริญกาวหนา มนุษยจึงใฝ

ศึกษากันอยางไมรูจบสิ้น แตเมื่อพิเคราะหดูแลว การเรียน

ความรู แมมากมายเพียงใด บางทีก็ไมชวยใหฉลาดหรือเจริญ

ไดเทาไรนัก ถาหากเรียนไมถูกถวน ไมรูจริงแท การศึกษาหา

ความรูจึงสําคัญตรงที่วา ตองศึกษาเพื่อใหเกิด "ความฉลาดรู" 

คือรูแลว สามารถนํามาใชประโยชนไดจริงๆ โดยไมเปนพิษ

เปนโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรู26...”

คุณสมบัติของขาราชการ

“ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน 

คือความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิดอานตาม

                                                
26 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ณ สวนอัมพร 22 มิถุนายน 2524

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

35 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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เหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์

ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดี

งาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและ

หนักแนนทั้งในกาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความ 

บกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว

ไมปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา 

ความคิด และการงาน.27”

ตองศึกษาใหกวางขวางไวเปนพื้นฐานกอน

“...การเรียนรูหรือรับรูตามความรูของผูอื่น ซึ่งอาจ

เปน การฟง การอาน การสังเกต ดู จํา อยางไรก็ไดทั้งสิ้น การ

เรียนรูอยางนี้จัดเปนการเรียนรู ขั้นตน เพราะยังตองรูตามเขา 

โดยยังมิไดพิจารณาพิสูจนสอบสวน อาจถูก ผิด ดี ชั่ว มี

ประโยชน ไมมีประโยชน อยางไรก็ได แตถึงอยางไรบุคคลก็

จําเปนตองเรียนรูโดยลักษณะนี้ดวย เพราะเรื่องราว ความรู

                                                
27 พระบรมราโชวาท พระราชทานแกขาราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน  1 

เมษายน 2530

วิทยาการ ที่ควรจะตองเรียนรูในชีวิตนี้มีอยูมากมาย เกินกวาที่
จะศึกษาใหละเอียดลึกซึ้งทุกอยางได จึงตองศึกษาให
กวางขวางไวเปนพื้นฐานกอน ตอเมื่อตองการทราบเรื่องใด
จริงๆ จึงนํามาศึกษาพิจารณาและวินิจฉัยใหเห็นเหตุเห็นผล
อีกชั้นหนึ่ง การเรียนรูดวยการพิจารณาวินิจฉัยแลวนี้ จัดเปน
การเรียนรูลักษณะที่สอง ซึ่งสูงขึ้นมากวาระดับที่รูตามผูอื่น ถึง
ระดับนี้ ความรูที่เกิดขึ้นจะกลายเปนความรูความเขาใจของ
ตัวเอง ซึ่งมั่นใจได และใชประโยชนไดดีขึ้น28...”

จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน  และรูดีรูชั่ว  
           “...ผูปฏิบัติราชการ  จําเปนตองรูวิทยาการ รู
งาน  และรูดีรูชั่ว  อยางกระจางชัดจึงจะสามารถปฏิบัติ
บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และ
สัมฤทธิ์ผล  ที่เปนประโยชน  เปนความเจริญที่แทจริงและ
ยั่งยืน  ทั้งแกตนเองและสวนรวม29...”

                                                
28 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ณ สวนอัมพร 23 มิถุนายน 2524
29 พระบรมราโชวาท  พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน 

พุทธศักราช  2547 ณ พระตําหนักเปยมสุข วังไกลกังวล  วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2547

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

37 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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กําลังแหงความรูนี้เปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะ
สงเสริมใหปฏิบัติการตาง ๆ ไดดีขึ้น

“...การที่ไดอุตสาหะศึกษาคนควาวิชาการจนถึง
ขั้นสูงอยางนี้ เทากับแตละคนไดสรางสมกําลังอันแรงกลาขึ้น
ไวในตัว คือกําลังแหงความรู กําลังแหงความรูนี้เปนปจจัย
สําคัญยิ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติการตาง ๆ ไดดีขึ้น มากขึ้น 
อยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหสามารถสรางสรรคสะสม
ผลประโยชนสําหรับตัวไดมากมาย ทั้งในทางที่ถูกและทางที่
ผิด ถาใชกําลังไปในทางที่ถูกตอง ก็ไดรับผลดี ที่เปนประโยชน
แทจริงอันพึงประสงค ถาใชไปในทางที่ไมถูกตอง ก็ไดรับ
ผลราย เปนความเสียหายทั้งแกตนเองและแกผูอื่น30...”

กุศโลบาย

วิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติ
“การทําการงานสรางเกียรติยศชื่อเสียงและความ

เจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละคน

                                                
30 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ณ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  วันที่ 9 กรกฎาคม  2524

ยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จ

เปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบ

คายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ.

 ประการแรก ไดแกการสรางศรัทธาความ

เชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลัง

สงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานให

บรรลุผลเลิศ.

 ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถ ทั้งของตนเองทั้ง

ของผูอื่น ซึ่งเปนเครื่องชวยใหทํางานได

กาวหนากวางไกล. 

 ประการที่สาม ไดแกการตามรักษาความจริงใจ 

ทั้งตอผูอื่นทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําให

ไววางใจรวมมือกัน และทําใหงานสําเร็จไดโดย

ราบรื่น. 

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

39 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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 ประการที่สี่  ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม

รวมทั้ งสรางเสริมความคิดจิตใจที่สะอาด

เขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติ

ดี ใหเกิดความกาวหนา.

 ประการที่หา ไดแกการรูจักสงบใจ ซึ่งเปน

เครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิด

ความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถพิจารณา

แกไขปญหาไดโดยถูกตอง.31…

ไมวาจะทําการใด ๆ ตองสรางศรัทธาขึ้น
กอน

“…วิธีปฏิบัติงานโดยแยบคาย...จะตองสราง

ศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือความเชื่อมั่นใน

ประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมี

การปฏิบัติดวยใจในทันที แมกอนที่จะลงมือกระทํา ดังนั้น ไม

                                                
31 พระบรมราโชวาท พระราชทานแกขาราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน 

1 เมษายน 2526

วาจะทําการใด ๆ จึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสราง

ศรัทธานั้น จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงค

จะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออน ปราศจากเหตุผล หาก

จะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวย

ความคิดจิตใจที่หนักแนน สมบูรณดวยเหตุผล จนเห็นถองแท

ถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะ

บังเกิดตามมา ศรัทธาลักษณะนี้ เมื่อบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอม

นําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียร

ขวนขวาย ตลอดจนความฉลาดริเริ่ม ใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยาง

พรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงานดําเนิน

กาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล32...”

อยาประมาทปญญาตนเองและอยาหยิ่ง
ผยองในความรูความสามารถของตน

“คนบางคน แมมีศรัทธาอุตสาหะในการทํางานอยู

มากก็ตาม แตก็ประมาณความรูความคิดของตนเองวามีนอย 

                                                
32 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ณ อาคาร

ใหม สวนอัมพร 12 มีนาคม 2524

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

41 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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ไมเพียงพอที่จะทําการงานที่สําคัญๆ ใหกาวหนาไปไกลๆ ได 

เรียกวาประมาทปญญาตนเอง ซึ่งไมมีคุณอันใดเลย มีแตโทษ

เพราะกีดกั้นความเจริญและทําใหเสียประโยชนตางๆ ที่จะพึง

ไดไปอยางนาเสียดาย แตบางคนก็เปนตรงกันขาม คือมีความ

หยิ่งผยองในความรูความสามารถของตน จนเห็นวาฉลาดเกิน

กวาผูอื่นไปหมด แลวไมยอมฟงความคิดเห็นของผูใด เรียกวา

ประมาทปญญาผูอื่น อยางนี้ก็ใหโทษเหมือนกัน คือทําให

ความรูความคิดคับแคบอยูเฉพาะตัว ไมกวางขวางออกไปได

ซ้ํารายยังจะไมไดรับความรวมมือสนับสนุนจากคนอื่นๆ แมผูที่

ใกลชิดกันรวมงานกันดวย จะทําการงานอันใดก็ไมราบรื่นและ

ไมเจริญกาวหนา ทางที่ถูก ควรตองเขาใจวา ทุกคนมีปญญา

อยูในตัวแลว ซึ่งอาจฝกฝนใหเจริญงอกงามแข็งกลาขึ้นได ถา

พยายามขวนขวายที่จะรูจะเห็นใหมาก และนํามาขบคิด

พิจารณาใหเห็นเหตุเห็นผลอยูเนืองๆ แลว ปญญาก็จะเพิ่มพูน

ขึ้น ชวยใหฉลาดสามารถ ทําการงานใด ๆ ก็สําเร็จและ

เจริญกาวหนาไดดังประสงค33...”

                                                
33 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ณ อาคาร

ใหม สวนอัมพร 13 มีนาคม 2524

ความจริงใจตอตนเองและผูอื่นเปนของ
สําคัญ

“...ความจริงใจตอผูอื่นเปนของสําคัญมาก สําหรับ

ผูที่ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะสามารถกําจัด

ปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะปญหาอันเกิดจากความกินแหนง

แคลงใจ เอารัดเอาเปรียบกัน และคนที่จริงใจตอผูอื่นนั้น ยอม

ไดรับความนิยมเชื่อถือไววางใจ รวมมือสนับสนุนจากสาธุชน

อยูเสมอ จะทําการสิ่งใดก็สําเร็จและราบรื่น ทานจึงสอนให

รักษาความจริงใจในกันและกันไวทุกเมื่อ…ผูที่รักษาความ

จริงใจตอตนเองไดมั่นคง จะไมเปนคนสับปลับ หากเปนคน

เที่ยงตรง หนักแนน ทําอะไรตามกฎเกณฑ ตามระเบียบ และ

ตามความถูกตองเปนธรรม สามารถสรางสมความดีความ

เจริญใหเพิ่มทวีขึ้นได ไมมีวันถอยหลัง34...”

                                                
34 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ณ อาคาร

ใหม สวนอัมพร 14 มีนาคม 2524

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

43 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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จิตใจที่ต่ําทรามนั้นเปนจิตใจที่ออนแอ

“...การเพียรพยายามกําจัดความคิดจิตใจที่ ต่ํา

ทรามออกจากตน  จิตใจที่ต่ําทรามนั้นเปนจิตใจที่ออนแอ ไม

กลาและไมอดทนที่จะเพียรพยายามสรางสมความดีงาม 

ความเจริญ ความสําเร็จ ในทางที่ถูกตองเปนธรรม มีแตคิดจะ

ใหไดมาโดยสะดวกงายดาย โดยไมคํานึงถึงผิดชอบชั่วดี จิตใจ

ดังนี้ ถาปลอยใหเกิดมีขึ้นจนเคยชิน อยางนอยที่สุด ก็ทําให

เปนคนมักงาย ทํางานบกพรองเสียหาย อยางมาก ก็ทําใหเปน

คนดานหนาไรความอาย หยาบคาย ละโมบ ทําอะไรที่ไหน ก็

เกิดอันตรายที่นั่น…แตถาไดตั้งใจฝกฝนโดยสม่ําเสมอให

เพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับ ไมชานานก็จะเกิดกําลังแข็งแรงเกิด

ความชํานาญคลองแคลว จนสามารถทําความดีไดงายขึ้น ไม

เหนื่อยยากเลย35…”

                                                
35 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ณ อาคาร

ใหม สวนอัมพร 16 มีนาคม 2524

การรูจักสงบใจ
“... คนโดยมาก แมผูที่เคยฝกฝนมาใหเปนคนหนัก

แนนแลวก็ตาม บางครั้งเมื่อตองประสบเหตุ ประสบปญหา
กระทบกระเทือนอยางหนักเขา ก็อาจบังเกิดความหวั่นไหว หรือ
สับสนฟุ งซานได  และเมื่ อเกิดหวั่นไหวฟุ งซาน ความคิด
สติปญญาก็จะสั้น หรือดับวูบลง ความหลงและอคติก็เขามา
แทนที่ ทําใหจนปญญา คิดไมออก ทําไมถูก และที่สุดก็อาจ
ผิดพลาดเสียหายไดตาง ๆ  ทานจึงสอนใหทุกคนรูจักสงบใจ คือ
บังคับใจใหหยุดคิดเรื่องที่กําลังคิด และกําลังทําใหฟุงซานหรือ
สับสนอยูนั้น เสียชั่วขณะ เมื่อหยุดคิดสับสนได ก็จะอํานวย
โอกาสอันประเสริฐ ใหสติความระลึกรู และปญญาความเฉลียว
ฉลาด กลับคืนมาใหม ชวยใหใจแจมใส หนักแนน เขมแข็งเขา
ความคิดเห็นก็เขารูปเขารอย คือมีความเที่ยงตรง เปนกลาง สุขุม 
ปราศจากอคติ สามารถพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลไดกระจางแจม
ชัด หาทางปฏิบัติไดถูกตองพอเหมาะพอดี ถึงขั้นนี้ ปญหาทั้ง
ปวงก็จะคลี่คลาย เรื่องที่จะเสียหายก็จะแกไดตก กลับกลายเปน
ดีโดยตลอด36...”
                                                
36 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ณ อาคาร

ใหม สวนอัมพร 17 มีนาคม 2524

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส

45 แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส
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แตละคนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความ
สุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จ

“...นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละคน

ยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จ

เปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโลบาย หรือวิธีการอัน

แยบคายในการประพฤติปฏิบัติ เขาประกอบอีกหลายประการ 

ไดแกการสรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทําการไม

ประมาทปญญาความรูความฉลาดสามารถ ทั้งของตนเองทั้ง

ของผูอื่น การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอผูอื่นทั้งตอตัวเอง

การกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิดจิตใจที่

สะอาดเขมแข็ง การรูจักสงบใจ จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ เมื่อ

คุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะบันดาลผล

เลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอื่น

ไดอยางแทจริง 37...”

                                                
37 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ณ อาคาร

ใหม สวนอัมพร 17 มีนาคม 2524

แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราช
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พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานพรปีใหม่แก่ปวงชนชาวไทย  


เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่  พุทธศักราช 2548

***************************


บัดนี้ถึงวาระขึ้นปีใหม่  ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันและขอขอบใจท่านเป็นอย่างยิ่ง  ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทั้งปวงด้วยดีเสมอมา


ตลอดปีที่แล้ว  มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง  ที่ดีก็คือการที่นักกีฬาของเราได้รับเหรียญรางวัลหลายประเภท  ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก  แต่ที่ไม่ดีก็มีอยู่มาก  เราต้องประสบกับเหตุไม่ปกติต่าง ๆ  จนทำให้เกิดความวิตกห่วงใยกันอยู่ทั่วไป  ใกล้ถึงสิ้นปีก็เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่  ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรง  เราคงจะต้องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูสถานะของบ้านเมืองเป็นการใหญ่  รวมทั้งหาทางป้องกัน  เตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ


อย่างไรก็ตาม  เหตุต่าง ๆ  ทั้งนั้นได้ทำให้เห็นแจ้งถึงน้ำใจของพวกเราอย่างเด่นชัดว่า  ทุกคนในผืนแผ่นดินไทย  



ทั้งทหาร  ตำรวจ และพลเรือน  มีความสามัคคีกัน  ต่างห่วงใยกันด้วยใจจริง  ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข  และเมื่อเกิดภัยพิบัติ  คนไทยไม่ทิ้งกัน  ต่างพร้อมเพรียงกันเข้าปฏิบัติช่วยเหลือทันที  ด้วยความเสียสละและเมตตาจริงใจ  ไม่เลือกว่าเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ  ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวย้ำแก่ท่านทั้งหลายเหมือนดังที่เคยกล่าวมาเมื่อหลายปีก่อนว่า  วิถีชีวิตของคนเรานั้น  จะให้มีแต่ความปกติสุขอย่างเดียวไม่ได้  จะต้องมีทุกข์  มีภัย  ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ  ยากจะหลีกเลียงพ้น


ในปีใหม่นี้  ข้าพเจ้าจึงขอให้ทุกคนรักษาความสามัคคีและจิตใจอันดีนี้ไว้เป็นนิจ  เพราะสิ่งนี้คือคุณลักษณะพิเศษที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองของเราอยู่รอดปลอดภัย  และช่วยให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมาช้านาน  ตราบใดที่เราทั้งหลายรักษาคุณลักษณะนี้ไว้ได้  ก็มั่นใจได้ว่าชาติบ้านเมืองของเราจะดำรงมั่นคงอยู่ตราบนั้น




ขออานุภาพแห่คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา  จงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์  ปราศจากภัย  ให้มีความสุขกาย  สุขใจ  และประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน  





แนวทางการปฏิบัติตาม

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส(



กระทรวงมหาดไทย : การอำนวยความสุขสวัสดี แก่ทวยราษฎร์


“หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย พูดอย่างรวบรัด คือการอำนวยความสุขสวัสดี แก่ทวยราษฎร์ และการอำนวยความสุขสวัสดีที่ทำอยู่นั้น อาจจำแนกตามประเภทงานได้เป็น 4 ด้าน คือ การอำนวยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การพัฒนาอาชีพและฐานะความเป็นอยู่ การพัฒนา



จิตใจให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุขและความสามัคคีปรองดอง และการให้การศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่แจ่มใส. 


งานทั้ง 4 ด้านยังจำแนกเป็นส่วนปลีกย่อยออกไปได้มากมาย ซึ่งต้องมีกรมกองต่าง ๆ รับผิดชอบไปปฏิบัติ ทั้งต้องพึ่งพิงอาศัยความร่วมมือจากกระทรวง ทบวง กรมอื่นอย่างกว้างขวางและใกล้ชิดด้วย. ข้าราชการกระทรวง มหาดไทยทุกฝ่าย ทุกคน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักปฏิบัติที่แน่นอนเป็นเครื่องยึดถือ. 

· หลักการอย่างแรก ก็คือต้องปฏิบัติงานให้ประสานสอดคล้องและดำเนินก้าวหน้าไปด้วยกัน เสมอกัน พร้อมเพรียงกันทุกฝ่าย โดยมิให้ล้ำหน้าหรือล้าหลังกว่ากัน อันจะเป็นเหตุให้งานชะงักงัน หรือเสียขบวน และเสียผล. 

· หลักการอย่างที่สอง คือต้องพยายามประสานงานกับทุกหน่วยงานด้วยความสมัครสมานและความเข้าใจอันดีต่อกัน. 



· ประการสำคัญ คือจะต้องระมัดระวังปฏิบัติการทุกอย่างด้วยความสุจริตเที่ยงตรง ให้สมควร และถูกต้องด้วยหลักวิชา กฎหมาย ความชอบธรรม โดยไม่มีอคติ.
”



(... หลักการสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติงานสำเร็จและเจริญก้าวหน้าได้แท้จริง คือการไม่ทำตัวทำความคิดให้คับแคบ หากให้มีเมตตาและไมตรี ยินดีประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ. พร้อมกันนั้น ก็เปิดตาเปิดใจให้กว้างขวาง เพื่อศึกษาสังเกตการกระทำและความคิดอ่านของผู้เข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ด้วยใจที่เป็นกลาง…(



ประสานประโยชน์ของแต่ละคนเข้าด้วยกัน


“...ประโยชน์และความเจริญมั่นคงของส่วนรวมย่อมขึ้นอยู่กับประโยชน์และความเจริญมั่นคงของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ เพราะส่วนรวมนั้นประกอบขึ้นด้วยบุคคลที่รวมกันอยู่เป็นสังคม เป็นชาติบ้านเมือง. ดังนี้ ผู้ใดก็ตามที่มุ่งหวังให้ส่วนรวมเจริญมั่นคง จะต้องพยายามสร้างความมั่นคงให้แก่การงาน แก่อาชีพ และแก่ฐานะของตนเองให้ได้เป็นข้อแรกและข้อใหญ่. แต่ในการสร้างประโยชน์สร้างความเจริญให้แก่ตนเองนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถือหลักปฏิบัติสองข้ออย่างเคร่งครัด. 

· ข้อแรก จะต้องมุ่งหมายกระทำแต่เฉพาะกิจการงานที่สุจริต ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ และที่ถูกต้องเป็นธรรม พร้อมกับจะต้องระมัดระวังควบคุมตนเองอยู่เสมอ มิให้ประพฤติปฏิบัติการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดำเนินทวนกระแสความถูกต้องเป็นธรรม และที่เบียดเบียนบ่อนทำลายผู้อื่น อย่างเด็ดขาด. ครั้นเมื่อทำดีมีผลแล้ว ข้อต่อไปจะต้องพยายาม



ขวนขวายประสานประโยชน์ของแต่ละคนเข้าด้วยกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญและจริงใจต่อกัน โดยไม่เพ่งเล็งถึงผลประโยชน์เฉพาะตัวจนเกินพอดี หรือจนทำให้เกิดความโลภเห็นแก่ตัวขึ้นมาปิดบังความสำคัญและประโยชน์ของคนอื่น         เสียหมด. 


การปฏิบัติตามหลักการดังนี้ แม้จะยากลำบากอยู่บ้างสำหรับบางคน แต่เมื่อฝึกหัดตั้งตัวตั้งใจให้ประพฤติปฏิบัติมั่นคงเหนียวแน่นอยู่ได้จนเป็นปรกติ ก็จะประคับประคองส่งเสริมให้สามารถสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตัวแก่ส่วนรวมได้สำเร็จอย่างงดงามและแน่นอนที่สุด.
…”

ประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น -  เปิดตาเปิดใจให้กว้างขวาง


“...หลักการสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติงานสำเร็จและเจริญก้าวหน้าได้แท้จริง คือการไม่ทำตัว



ทำความคิดให้คับแคบ หากให้มีเมตตาและไมตรี ยินดีประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ. พร้อมกันนั้น ก็เปิดตาเปิดใจให้กว้างขวาง เพื่อศึกษาสังเกตการกระทำและความคิดอ่านของผู้เข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ด้วยใจที่เป็นกลาง และด้วยความคิดพิจารณาที่ฉลาดรอบคอบ. ที่กำหนดให้ทำดังนี้ก็เพราะเห็นว่า วิทยาการทั้งปวงนั้นมีความเกี่ยวเนื่องและประกอบส่งเสริมกันอยู่เป็นอันมาก. จึงจำเป็นที่ผู้ทำงานในระดับสูง จะต้องศึกษาในวิทยาการของกันและกันให้เข้าใจ และให้มีความรอบรู้ที่กว้างขวาง เพื่อจักได้มีทางทำงานให้ประสานกันโดยสอดคล้อง ทั้งให้ประโยชน์ของงานที่ทำ ประกอบเกื้อกูลกันขึ้นเป็นประโยชน์อันยั่งยืนของชาติบ้านเมือง.
…”



ต้องรู้จักร่วมมือประสานประโยชน์กับทุกฝ่าย


“...การสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณนี้ มีหลักการใหญ่ ๆ ที่ควรถือปฏิบัติอยู่สี่ข้อ. 

· ข้อแรก ในการกระทำทั้งปวง ต้องคำนึงถึงความมั่นคงและประโยชน์ของชาติบ้านเมืองยิ่งกว่าสิ่งอื่น เพราะชาติบ้านเมืองเป็นที่อยู่ ที่เกิด และเป็นที่ที่ทุกคนได้อาศัยสร้างความสุขความเจริญทุกอย่างให้แก่ตนเอง. 

· ข้อสอง เมื่อได้รับมอบหมายการงานใดมาทำต้องตั้งใจกระทำให้จริง ด้วยความรับผิดชอบเต็มที่ โดยมุ่งถึงผลสำเร็จและประโยชน์ที่แท้จริงของงานนั้น ๆ เป็นสำคัญ. 

· ข้อสาม ต้องใช้หลักวิชา ใช้เหตุผลและความถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งความคิดไตร่ตรองที่รอบคอบประกอบด้วยสติและปัญญา เป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินปัญหา   ชี้แนวทางปฏิบัติอยู่เสมอ จะละเลยมิได้. 



· ข้อสี่ ต้องเข้าใจให้ชัดว่างานทุกด้าน ทุกสิ่ง มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกันอยู่ทั่วทั้งหมด จึงจำเป็นต้องรู้จักร่วมมือประสานประโยชน์กับทุกฝ่าย ทุกคน อย่างเฉลียวฉลาด  ด้วยความเป็นมิตรและความเมตตาปรองดองกัน.
…”

สร้างเสริมความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นให้สมบูรณ์


“ข้าราชการเป็นผู้มีหน้าที่การงานกว้างขวาง ต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก และการเกี่ยวข้องประสานประโยชน์กันนั้นต้องอาศัยมิตรจิตและความเข้าใจอันดีต่อกันเป็นพื้นฐาน. ผู้ฉลาดจึงควรปรับปรุงการกระทำความคิดของตัวเองให้สุจริตผ่องใส พยายามสร้างเสริมความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นให้สมบูรณ์  ทั้งพึงระลึกอยู่เสมอด้วยว่า 



ผู้อื่นเขาก็มีความมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ความดีความเจริญเช่นเดียวกันกับเรา. ถ้าหากทุกฝ่ายทุกคนมีความเข้าใจดีต่อกัน การร่วมมือประสานงานย่อมจะเป็นไปได้โดยสะดวก และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การแก้ปัญหาของบ้านเมือง.
”

ประสานงานประสานประโยชน์กับทุกฝ่าย ทุกคน ที่เข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วย


“...ท่านทั้งหลายผู้ผ่านการศึกษาวิทยาการระดับสูงมาแล้ว ย่อมมุ่งหวังที่จะได้ทำการงานที่สำคัญเป็นแก่นสาร เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงแก่ชาติบ้านเมืองและแก่ตนเอง. การจะกระทำให้สำเร็จได้ดังนั้นมีหลักว่า   ต้องอาศัยปัจจัยประกอบพร้อมกันครบ      สามส่วน. 



· ปัจจัยส่วนแรก ได้แก่ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะต้องนำมาใช้ปฏิบัติงาน. 

· ปัจจัยส่วนที่สอง ได้แก่จิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่นในเหตุผลความถูกต้อง ในความสุจริตยุติธรรม และในความเที่ยงตรงรับผิดชอบ ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนพื้นฐาน ที่จะรองรับวิชาความรู้และความคิดอ่านทั้งปวงไว้ให้มั่นคง ไม่ให้หวั่นไหวและผันแปรไปในทางเสื่อมเสียหาย. 

· ปัจจัยส่วนที่สาม ได้แก่ความรอบรู้และความคิดอ่านที่กว้างไกลมีหลักเกณฑ์ กับทั้งความเฉลียวฉลาดคล่องตัว ในการติดต่อประสานงานประสานประโยชน์กับทุกฝ่าย ทุกคน ที่เข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนที่จะส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจทุกด้านได้โดยราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ.
...”




ต้องยกย่องนับถือให้เกียรติกัน  

            
“ ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด  ระดับไหน  มีหน้าที่อย่างไร  ล้วนแต่มีส่วนสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น  ทุกคนทุกฝ่ายจึงไม่ควรจะถือตัว  แบ่งแยกกัน  หากต้องยกย่องนับถือให้เกียรติกัน  สมัครสมานร่วมมือร่วมความคิดกัน  ให้การปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินดำเนินไปอย่างมีเอกภาพ  และได้ผลที่พึงประสงค์สมบูรณ์พร้อมทุกส่วน
”

หลักสำคัญของการประสานงาน




“...การที่จะให้งานประสานกันนั้นมีหลักสำคัญอยู่ว่า ทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกัน  ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งหวังผลสำเร็จในการงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น ความบริสุทธิ์ใจ    และความมุ่งหมายอันเที่ยงตรงเป็นอย่างเดียวกันนั้น



จะทำให้เข้าใจกันได้ ผู้ใดมีหน้าที่และความสามารถอย่างไรก็จะทำตามหน้าที่และความสามารถอย่างนั้น ให้ประสานสอดคล้องกันได้โดยอัตโนมัติ ความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จก็จะบังเกิดตามมา
...”

การสัมพันธ์ติดต่อและประสานกับผู้อื่น


“...การทำงานนั้น กล่าวโดยสรุป ขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือความสามารถในการใช้วิชาการอย่างหนึ่ง กับความสามารถในการสัมพันธ์ติดต่อและประสานกับผู้อื่น ไม่ว่าจะในวงงานเดียวกันหรือต่างวงงานกัน อีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ย่อมดำเนินควบคู่ไปด้วยกัน และจำเป็นที่จะต้องกระทำด้วยจิตใจที่ใสสะอาดปราศจากอคติ ต้องกระทำด้วยความคิดความเห็นที่อิสระ เป็นกลาง ถูกต้องตามหลักเหตุผล จึงจะมีความกระจ่างแจ่มแจ้งเกิดขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้สามารถมองเห็นถึงกระบวนการปฏิบัติ



ทั้งปวงได้โดยตลอด ซึ่งจะยังผลให้งานทุกอย่างลุล่วงถึงจุดประสงค์ และบรรลุประโยชน์ที่ต้องการโดยครบถ้วนแท้จริงในที่สุด
...” 



(... ขอให้ทุกคนรักษาความสามัคคีและจิตใจอันดีนี้ไว้เป็นนิจ  เพราะสิ่งนี้คือคุณลักษณะพิเศษที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองของเราอยู่รอดปลอดภัย  และช่วยให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมาช้านาน  ตราบใดที่เราทั้งหลายรักษาคุณลักษณะนี้ไว้ได้  ก็มั่นใจได้ว่าชาติบ้านเมืองของเราจะดำรงมั่นคงอยู่ตราบนั้น…(



ความสามัคคี 



ความหมายของคำว่า “ สามัคคี ”


“…ความสามัคคีนั้น ในความเข้าใจโดยทั่วไป มักจะหมายถึงความยึดเหนี่ยวกันไว้ให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนา. ถ้าเป็นเพียงเท่านั้น ก็ดูจะไม่มีคุณค่า เพราะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด. ความสามัคคีควรจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกด้วย เช่นควรจะหมายถึงความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคนที่มีความสำนึกแน่ชัดในความรับผิดชอบ ที่จะพึง ใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติทุก ๆ ประการของตน ให้ประกอบพร้อมเข้าด้วยกัน และให้เกื้อกูลส่งเสริมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสาระแก่นสารและ ที่เป็นประโยชน์เป็นความเจริญต่อส่วนรวมและเพื่อนมนุษย์.  
...”




เป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงาน


“…ความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญ่ ๆ เช่นงานของแผ่นดิน. และความสามัคคีนี้จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได้ ก็ด้วยบุคคลในหมู่ในคณะ มีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว้. คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น



ประการหนึ่งได้แก่การให้ คือให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน ให้อภัยไม่ถือโทษกัน ให้คำแนะนำตักเตือนที่ดีต่อกัน. 



ประการที่สอง ได้แก่การมีวาจาดี คือพูดแต่คำสัจคำจริงต่อกัน พูดให้กำลังใจกันพูดแนะนำประโยชน์กัน และพูดให้รักใคร่ปรองดองกัน. 



ประการที่สามได้แก่การทำประโยชน์ให้แก่กัน คือประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ เกื้อกูล ทั้งแก่กันและกัน และแก่หมู่คณะโดยส่วนรวม.





ประการที่สี่ได้แก่การวางตนได้สม่ำเสมออย่างเหมาะสม คือไม่ทำตัวให้ดีเด่นเกินกว่าผู้อื่น และไม่ด้อยให้ต่ำทรามไปจากหมู่คณะ. หมู่คณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไว้ดังกล่าว หมู่คณะนั้นย่อมจะมีความเจริญมั่นคงขึ้นด้วยสามัคคีธรรม.
...”


รู้รักสามัคคี


“... คนไทยนี้ ความจริง “รู้รักสามัคคี” ถึงอยู่ได้จนทุกวันนี้. ถ้าไม่รู้ "รู้รักสามัคคี" อยู่ ไม่ได้.  แต่ก่อนนี้เมื่อ 40 หรือ 50 ปีก่อน ประชากรของประเทศไทย มีประมาณ 17ล้าน เดี๋ยวนี้มีมากขึ้นสามเท่า มีมากกว่า 54 ล้าน จวนจะ 60 ล้าน. การที่จะ "รู้จักสามัคคี" ก็ลำบากมาก เพราะคนมาก ๆ รู้จักกันทั่วถึงไม่ค่อยได้. แต่ "รู้รักสามัคคี" ควรจะใช้ได้ เพราะหมายความว่า ทุกคนถือว่าตนเป็นคนไทย มีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ทุกคนรู้ว่าต้องมีความสามัคคี.  "รู้" ก็คือ "ทราบ" ทราบความหมาย



ของ สามัคคี "รัก" คือ "นิยม" นิยมความสามัคคี. เพราะเหตุใดคนไทยจึง "รู้รักสามัคคี" ก็เพราะคนไทยนี่ฉลาด ไม่ใช่ไม่ฉลาด คนไทยนี่ฉลาด รู้ว่าถ้าหากเมืองไทยไม่ใช้ความสามัคคี ไม่เห็นอกเห็นใจกัน ไม่ใช้อะไรที่จะพอรับกันได้ พอที่จะใช้ได้ ก็คงจะไม่ได้ทำอะไร หมายความว่า ทำมาหากินก็ไม่ได้ ทำมาหากินเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีความสงบ. จะต้อง "รู้รักสามัคคี" หมายความว่า รู้จักการอะลุ้มอล่วยกัน แม้จะไม่ใช่ถูกต้องเต็มที่ คือหมายความว่าไม่ถูกหลักวิชาเต็มที่ ก็จะต้องใช้ เพราะว่าถ้า ไม่ใช้ ก็ไม่มีอะไรใช้. อาจมีสิ่งที่มีอยู่แล้วที่จะใช้ไปได้ชั่วคราว คุณภาพอาจไม่ค่อยดีนัก ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าต้องใช้อะไรที่พอใช้ได้ไป ไม่อย่างนั้นไม่มีวันที่จะมีชีวิตรอดได้.
...”




พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง


“…ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งมีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ของเรา ทั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ และดำรงชาติประเทศเอกราชสืบมาได้. ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายเสีย.
...”


ธำรงรักษาอิสรภาพ อธิปไตย และความเป็นไทย


“… คนไทย แม้จะมีนิสัยรักความสะดวกสบาย และมักทำตามใจตัวกันเป็นปรกติ แต่ในส่วนลึก ก็เป็นคนมีเหตุผล มีวินัย มีใจจริงและความสำนึกในชาติบ้านเมืองอยู่ด้วยกันแทบทุกตัวคน. เราจึงรวมกันอยู่ได้เหนียวแน่น มีชาติมี



ประเทศอันตั้งมั่นเป็นอิสระเสรีมาช้านาน ทั้งสามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญต่าง ๆ ไว้เป็นสมบัติของชาติมากมาย. ปัจจุบันนี้ รู้สึกว่าบ้านเมืองมีปัญหาและความขัดข้องเกิดขึ้นไม่สร่างซาเกือบทุกวงการ เป็นเครื่องบ่งบอกชัดเจนว่าถึงเวลาแล้ว ที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องลดความถือดีและการทำตามใจตัวลง แล้วหันมาหาเหตุผล ความถูกต้องและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมกันอย่างจริงจัง เพื่อกำจัดอคติ และสร้างเสริมความเมตตาสามัคคีในกันและกัน จักได้สามารถร่วมกันเร่งรัดปฏิบัติสรรพกิจการงานให้ประสานสอดคล้อง และปรองดองเกื้อกูลกัน ให้สัมฤทธิ์ประโยชน์สูงสุดในการธำรงรักษาอิสรภาพ อธิปไตย และความเป็นไทย ให้ยืนยงมั่นคงอยู่ตลอดไป.
...”


ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน


“… ความสงบร่มเย็นนั้นอาจแยกได้เป็นสองส่วน คือความสงบภายนอก กับความสงบภายใน.  ภายนอก  ได้แก่



ความเป็นอยู่และสภาวะแวดล้อมที่เป็นปรกติปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนที่ทำให้เกิดภัยอันตราย หรือเกิดความยุ่งยากเดือดร้อนต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือการขัดแย้ง พิพาท มุ่งร้ายทำลายกัน. ภายใน ได้แก่จิตใจที่สะอาดแจ่มใส ไม่มีกังวล ไม่มีความขุ่นเคืองขัดข้อง. จิตใจที่สะอาดปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก เพราะเป็นจิตใจสงบระงับและเยือกเย็น ทำให้บุคคลมีสติรู้ตัว มีความคิดเที่ยงตรงเป็นกลาง มีวิจารณญาณละเอียด กว้างขวาง และถูกต้องตรงจุด. ความคิดวิจารณญาณที่เกิดจากจิตใจที่สงบนี้มีศักยภาพสูง อาจนำไปใช้คิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุข ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเป็นสิ่งปรารภปรารถนาของแต่ละคน ให้สัมฤทธิ์ผลได้.
...”


คุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน


“...การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน. แต่ในการ



สร้างเสริมคุณสมบัติสามข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้น เป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กันทั้งสองทาง. เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัย สามัคคี และหน้าที่ที่ดี

                   การสามัคคีกันทำการหรือทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล มิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์เฉพาะพวกตน แล้วเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหาย.
...”


ความสมัครสมานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน


“...ความสามารถและความสมัครสมานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย  ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นความดี เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของประเทศแล้ว  เราจะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติจนเต็มความสามารถเสมอ    ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะมีเหตุ 



ไม่ปรกติหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้น  เราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและร่วมมือกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผล  ด้วยหลักวิชา และความบริสุทธิ์จริงใจ  ให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไป  เพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดี
...”


คุณลักษณะของไทย


“...ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง  สองประการนี้คือคุณลักษณะของไทย  ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอด  เป็นอิสระและเจริญมั่นคง  มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
...”


ความสามัคคีเป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทย  




“...ความสามัคคีเป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทย  ที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ  โดยไม่ขาดสาย  ทั้งนี้  เพราะคนไทยทราบตระหนักว่า  หมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์  ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ
...”


เตรียมกายเตรียมใจไว้ให้เข้มแข็งเสมอ


“...การสร้างอนาคตของตนและของส่วนรวม เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะ ต้องอาศัยแผนการอันละเอียดรอบคอบ และต้องกระทำอย่างหนักแน่นอยู่ตลอดเวลา มิฉะนั้นจะพาตัวพาประเทศชาติไปไม่รอด ทุกคนควรจะได้เตรียมกายเตรียมใจไว้ให้เข้มแข็งเสมอ และพร้อมที่จะนำเอาสติปัญญา หลักวิชา ความร่วมมือ พร้อมทั้ง ความอดทนเข้มแข็ง มาใช้สร้างตัว สร้างบ้านเมือง และต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคทุกประการให้ลุล่วงไป จนบรรลุความสำเร็จและความเจริญในชีวิตทุก ๆ ประการ ตามที่ มุ่งหมายไว้
…”






(... การสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง แก่ส่วนรวม หรือแก่บ้านเมืองก็ตาม ที่จริงเป็นสิ่งเดียวกัน ที่เรียกว่าการพัฒนา หรือการปฏิบัติปรับปรุงให้ดีขึ้นเจริญขึ้น...การจะพัฒนาสิ่งใดให้เจริญขึ้นนั้น จะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อน. ถ้าพื้นฐานดี ก็พัฒนา ได้ผล แต่ถ้าพื้นฐานไม่แน่นหนาหรือบกพร่อง ก็ยากที่จะเสริมสร้างขึ้นไปให้มั่นคงได้ …(

การพัฒนาจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานที่มีอยู่ก่อน 


“...การสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง แก่ส่วนรวม หรือแก่บ้านเมืองก็ตาม ที่จริงเป็นสิ่งเดียวกัน ที่เรียกว่าการพัฒนา หรือการปฏิบัติปรับปรุงให้ดีขึ้นเจริญขึ้น…การจะพัฒนาสิ่งใดให้เจริญขึ้นนั้น จะต้องสร้างและเสริมขึ้น



จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อน. ถ้าพื้นฐานดี ก็พัฒนา ได้ผล แต่ถ้าพื้นฐานไม่แน่นหนาหรือบกพร่อง ก็ยากที่จะเสริมสร้างขึ้นไปให้มั่นคงได้. 


ภาระสำคัญในการรักษาพื้นฐานนั้น ก็คือการปฏิบัติบริหารงานประจำไม่ให้บกพร่อง ซึ่งบางทีบางคนอาจเห็นว่าเป็นงานที่น่าเบื่อหน่ายชวนให้ทอดธุระละเลยเป็นอย่างยิ่ง…จะต้องใช้ความอุตสาหะอดทนอย่างเต็มที่ในการที่จะประคับประคองรักษามาตรฐาน และคุณภาพของงานประจำไว้ให้ได้โดยสมบูรณ์ พร้อมทั้งรักษาเจตนาความมุ่งหมาย และฉันทะความพอใจในงานที่ทำให้คงอยู่โดยตลอด. เมื่อรักษาพื้นฐานไว้ได้แน่นหนาบริบูรณ์พร้อมแล้ว จึงตั้งต้นพัฒนางานต่อไปด้วยกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา เหตุผล และความเหมาะสม. 


ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะกระทำด้วยความกระหาย หรือด้วยความเร่งรีบที่จะสร้างของใหม่ สิ่งใหม่ เพื่อความแปลกใหม่ และความพอใจ เพราะความจริงสิ่งที่ใหม่แท้ ๆ นั้นไม่มี. สิ่งใหม่ทั้งปวงย่อมสืบเนื่องมาจากสิ่งเก่า และต่อไปย่อม

จะต้องกลายเป็นสิ่งเก่า ในเมื่อมีวิวัฒนาการคืบหน้าไปอีกลำดับหนึ่ง. 




ขอให้ระลึกให้ได้ว่าการพัฒนาปรับปรุงงานทุกอย่างควรจะได้กระทำด้วยความมีสติรู้เท่าทัน ด้วยความเฉลียวฉลาดและความรอบคอบสุขุม. ผลของการพัฒนาที่บังเกิดขึ้น จึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์ และเป็นประโยชน์แท้ ซึ่งจะเกื้อกูลให้สรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าได้.
…”

ยึดถือประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย


“...ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะให้ทุกคนเล็งเห็นและเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองตามความเป็นจริง ว่าเวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร่งรีบ เพื่อให้ได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย จากทรัพยากรในพื้นภูมิประเทศของเรา และจากกำลังงานกำลังปัญญาของคนไทยทุกคน จะลังเลหน่วงเหนี่ยวให้ชักช้าด้วยเหตุผลใด ๆ ไม่ได้   เพราะจะทำให้เสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไปเปล่า ๆ 




ซึ่งในยามนี้จะต้องถือเป็นความเสียหาย. ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือการทำความคิดความเห็นให้ถูก และแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย. ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลงให้ได้. ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ก็เร่งกระทำ ให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเต็มกำลังความรู้ ความคิด และความสามารถ ด้วยความจริงใจ ด้วยความเมตตาปรองดอง และความมุ่งดีปรารถนาดีต่อกัน. ผลงานของทุกคนจักได้ประมวลกันขึ้นเป็นประโยชน์สุข ความมั่นคง และความวัฒนาถาวรของประเทศชาติ ซึ่งเป็นจุดหมายอันสูงสุดของเรา.
…”

ทำหน้าที่ด้วยความอุตสาหะพยายามและความหนักแน่นอดทน


“...การทำงานให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ด้วยดีนั้น เบื้องต้น แต่ละคนจะต้องมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอันที่จะทำงาน



ทำหน้าที่ด้วยความอุตสาหะพยายามและความหนักแน่นอดทน ให้บรรลุผลสำเร็จ. เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ก็ให้พยายามคิดพิจารณาให้จนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชน์ที่แท้ของงานนั้นอย่างแจ่มแจ้ง แล้วจึงลงมือกระทำด้วยความตั้งใจ มั่นใจ และด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ให้งานดำเนินลุล่วงตลอดไปอย่างต่อเนื่อง โดยมิให้บกพร่องเสียหาย. 


ข้อสำคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ต้องพยายามควบคุมกายใจและความคิด ให้สงบตั้งมั่นและหนักแน่น อย่าให้คลายจากความเพียร และอย่าให้หวั่นไหวฟุ้งซ่านไปกับความพอใจไม่พอใจ หรืออุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ. 


นอกจากนั้น ยังจะต้องมีความสุจริตใจและจริงใจต่อผู้เกี่ยวข้องร่วมงานทุกฝ่ายทุกคน พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติต่อกันและกันอย่างเหมาะสม ด้วยความเมตตาอารีและความไม่มีอคติ เพื่อให้สามารถร่วมงานประสานประโยชน์กันได้ อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
...”




สร้างความคิดใหม่ที่พร้อมมูลด้วยสาระและหลักการ


“...ทุกวันนี้มีคติอย่างหนึ่งซึ่งมักถือกันอยู่ทั่วไป ว่าการจะดำเนินกิจการงานใด ๆ ให้เจริญรุดหน้านั้น จะต้องอาศัยความคิดริเริ่มและความคิดอิสระเป็นแรงผลักดันอย่างสำคัญ. 



ความคิดริเริ่มนั้น ฟังดูเผิน ๆ ดูเหมือนจะผุดเกิดขึ้นมาได้เอง. แต่ที่จริงความคิดชนิดนี้จะเกิดมีขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากพื้นฐาน หมายความว่า ก่อนที่ความคิด ริเริ่มในเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะเกิดขึ้น บุคคลจะต้องมีความรู้ที่ชัดเจนและกว้างขวางใน เรื่องนั้น ๆ เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ทั้งยังต้องมีความคิดพิจารณาที่ดีมีระบบ มีหลักเกณฑ์และเหตุผล พร้อมอยู่ด้วย. เมื่อได้นำความรู้กับความคิดพิจารณานั้นมาประสานกันเข้าอย่างถูกถ้วน พอเหมาะพอดี จึงจะสามารถสร้างความคิดใหม่ที่พร้อมมูลด้วยสาระและหลักการ อันเรียกว่าความคิดริเริ่ม ขึ้นมาได้ สำหรับใช้เกื้อกูลการปฏิบัติบริหารงาน.  ส่วนความคิดอิสระนั้น  ท่านทั้งหลายก็อย่าเข้าใจ



เอาง่าย ๆ ว่าคือความคิดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอิสรภาพเสรีภาพอันไม่มีขีดจำกัด หรือว่าเป็นความคิดที่แปลกประหลาด ไม่มีของใครเหมือน. 


ความคิดอิสระที่แท้ ควรจะหมายถึงความคิดอันเป็นอิสระจากความเห็นแก่ตัวและอคติทุก ๆ อย่าง เป็นความคิดที่กระจ่างแจ่มใสพร้อมมูลด้วยเหตุผลอันถูกต้อง และมีเป้าหมายอันเที่ยงตรง ที่มุ่งให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ยั่งยืน ทั้งแก่ตนแก่ส่วนรวม. ท่านทั้งหลายกำลังจะออกไปประกอบการงานสร้างอนาคตที่มั่นคงแจ่มใสให้แก่ตนแก่บ้านเมือง ควรจะได้ศึกษาเรื่องความคิดริเริ่มและความคิดอิสระนี้ให้ทราบแน่ชัด จักได้สามารถหยิบยกมาใช้ได้ไม่ผิดพลาด.
…”




รากฐานของการดำรงชีวิตที่ดี


“…ความคิดวินิจฉัยและความประพฤติปฏิบัติที่ดีนี้ เป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลประกอบกัน และส่งเสริมสนับสนุนกัน ทั้งเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตที่ดี ที่เจริญ ที่มั่นคง อย่างสำคัญยิ่ง หลักที่จะปฏิบัติฝึกฝนมีอยู่ว่า 



เบื้องต้น บุคคลจะต้องหัดทำความคิดจิตใจให้หนักแน่น เป็นกลาง ไม่ปล่อยให้หันเหไปตามอำนาจอคติก่อน เมื่อจะมอง จะพิจารณาเรื่องใด ปัญหาใด ตลอดจนบุคคลใดๆ ก็พยายามพิจารณาดูด้วยใจที่หนักแน่นเป็นกลางนั้นทุกครั้ง ให้สม่ำเสมอและเที่ยงตรง ให้เป็นวินัยประจำตัว ก็จะแลเห็นสิ่งที่เพ่งพิจารณาโดยชัดเจนกระจ่างแจ่มแจ้ง ทำให้สามารถวินิจฉัยได้ถูกต้อง ตรงตามความจริง เป็นเหตุส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติต่อปัญหา สถานการณ์ และบุคคล ได้อย่างถูกต้อง พอเหมาะพอดี และเมื่อประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องพอเหมาะพอดีได้สม่ำเสมอ จนเกิดความจัดเจนชำนาญแล้ว ความประพฤติปฏิบัตินั้นก็จะเสริมส่งความคิดอ่านให้แจ่มแจ้ง คล่องแคล่วรวดเร็วขึ้น จะวินิจฉัยสิ่งใดก็ง่ายดาย และถูกต้อง



แน่นอนยิ่งขึ้น แล้วอุดหนุนความประพฤติปฏิบัติให้ดีขึ้นสูงขึ้นไปอีก ผู้ที่คิดดีทำ ดีจึงมีแต่จะเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นเป็นลำดับ ไม่มีทางที่จะตกต่ำลงได้
...”




(... นอกจากจะต้องใช้วิชาความรู้ที่ดีแล้ว แต่ละคนยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ เป็นรากฐานรองรับ กับต้องอาศัยกุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติ…(



ความรู้   



ต้องศึกษาเพื่อให้เกิด "ความฉลาดรู้"


“...ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่ เพราะเป็นปัจจัยให้เกิดความฉลาดสามารถ และความเจริญก้าวหน้า มนุษย์จึงใฝ่ศึกษากันอย่างไม่รู้จบสิ้น แต่เมื่อพิเคราะห์ดูแล้ว การเรียนความรู้ แม้มากมายเพียงใด บางทีก็ไม่ช่วยให้ฉลาดหรือเจริญได้เท่าไรนัก ถ้าหากเรียนไม่ถูกถ้วน ไม่รู้จริงแท้ การศึกษาหาความรู้จึงสำคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพื่อให้เกิด "ความฉลาดรู้" คือรู้แล้ว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆ โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรู้
...”


คุณสมบัติของข้าราชการ


“ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตาม



เหตุผลตามความเป็นจริง ต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผู้ร่วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดิน ต้องมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย ในใจ ในคำพูด ต้องสำรวจดูความ บกพร่องของตนเองอยู่สม่ำเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว ไม่ปล่อยให้เจริญงอกงาม ทำความเสียหายให้แก่การกระทำ ความคิด และการงาน.
”


ต้องศึกษาให้กว้างขวางไว้เป็นพื้นฐานก่อน


“...การเรียนรู้หรือรับรู้ตามความรู้ของผู้อื่น ซึ่งอาจเป็น การฟัง การอ่าน การสังเกต ดู จำ อย่างไรก็ได้ทั้งสิ้น การเรียนรู้อย่างนี้จัดเป็นการเรียนรู้ ขั้นต้น เพราะยังต้องรู้ตามเขา โดยยังมิได้พิจารณาพิสูจน์สอบสวน อาจถูก ผิด ดี ชั่ว มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ อย่างไรก็ได้ แต่ถึงอย่างไรบุคคลก็จำเป็นต้องเรียนรู้โดยลักษณะนี้ด้วย เพราะเรื่องราว ความรู้ 



วิทยาการ ที่ควรจะต้องเรียนรู้ในชีวิตนี้มีอยู่มากมาย เกินกว่าที่จะศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งทุกอย่างได้ จึงต้องศึกษาให้กว้างขวางไว้เป็นพื้นฐานก่อน ต่อเมื่อต้องการทราบเรื่องใดจริงๆ จึงนำมาศึกษาพิจารณาและวินิจฉัยให้เห็นเหตุเห็นผลอีกชั้นหนึ่ง การเรียนรู้ด้วยการพิจารณาวินิจฉัยแล้วนี้ จัดเป็นการเรียนรู้ลักษณะที่สอง ซึ่งสูงขึ้นมากว่าระดับที่รู้ตามผู้อื่น ถึงระดับนี้ ความรู้ที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นความรู้ความเข้าใจของตัวเอง ซึ่งมั่นใจได้ และใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น
...”


จำเป็นต้องรู้วิทยาการ  รู้งาน  และรู้ดีรู้ชั่ว  


           
“...ผู้ปฏิบัติราชการ  จำเป็นต้องรู้วิทยาการ  รู้งาน  และรู้ดีรู้ชั่ว  อย่างกระจ่างชัดจึงจะสามารถปฏิบัติบริหารงานในความรับผิดชอบให้ถูกตรงตามเป้าหมาย และสัมฤทธิ์ผล  ที่เป็นประโยชน์  เป็นความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืน  ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม
...”




กำลังแห่งความรู้นี้เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติการต่าง ๆ ได้ดีขึ้น



“...การที่ได้อุตสาหะศึกษาค้นคว้าวิชาการจนถึงขั้นสูงอย่างนี้ เท่ากับแต่ละคนได้สร้างสมกำลังอันแรงกล้าขึ้นไว้ในตัว คือกำลังแห่งความรู้ กำลังแห่งความรู้นี้เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติการต่าง ๆ ได้ดีขึ้น มากขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถสร้างสรรค์สะสมผลประโยชน์สำหรับตัวได้มากมาย ทั้งในทางที่ถูกและทางที่ผิด ถ้าใช้กำลังไปในทางที่ถูกต้อง ก็ได้รับผลดี ที่เป็นประโยชน์แท้จริงอันพึงประสงค์ ถ้าใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ก็ได้รับผลร้าย เป็นความเสียหายทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น
...”

กุศโลบาย


วิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติ


“การทำการงานสร้างเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้า นอกจากจะต้องใช้วิชาความรู้ที่ดีแล้ว แต่ละคน



ยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จเป็นรากฐานรองรับ กับต้องอาศัยกุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเข้าประกอบอีกหลายประการ.


· ประการแรก ได้แก่การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทำ ซึ่งเป็นพละกำลังส่งเสริมให้เกิดความพอใจและความเพียรพยายามอย่างสำคัญ ในอันที่จะทำการงานให้บรรลุผลเลิศ.


· ประการที่สอง ได้แก่การไม่ประมาทปัญญาความรู้ ความฉลาดสามารถ ทั้งของตนเองทั้งของผู้อื่น ซึ่งเป็นเครื่องช่วยให้ทำงานได้ก้าวหน้ากว้างไกล. 

· ประการที่สาม ได้แก่การตามรักษาความจริงใจ ทั้งต่อผู้อื่นทั้งต่อตัวเอง ซึ่งเป็นเครื่องทำให้ไว้วางใจร่วมมือกัน และทำให้งานสำเร็จได้โดยราบรื่น. 



· ประการที่สี่ ได้แก่การกำจัดจิตใจที่ต่ำทราม รวมทั้งสร้างเสริมความคิดจิตใจที่สะอาดเข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยให้ฝักใฝ่แต่ในการที่จะปฏิบัติดี ให้เกิดความก้าวหน้า.


·  ประการที่ห้า ได้แก่การรู้จักสงบใจ ซึ่งเป็นเครื่องช่วยให้ยั้งคิดได้ในเมื่อมีเหตุทำให้เกิดความหวั่นไหวฟุ้งซ่าน และสามารถพิจารณาแก้ไขปัญหาได้โดยถูกต้อง.
…


ไม่ว่าจะทำการใด ๆ ต้องสร้างศรัทธาขึ้นก่อน




“…วิธีปฏิบัติงานโดยแยบคาย...จะต้องสร้างศรัทธาให้มีขึ้นก่อน เพราะศรัทธา หรือความเชื่อมั่นในประโยชน์ของงานนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ คือทำให้มีการปฏิบัติด้วยใจในทันที แม้ก่อนที่จะลงมือกระทำ ดังนั้น ไม่



ว่าจะทำการใด ๆ จึงต้องสร้างศรัทธาขึ้นก่อน และการสร้างศรัทธานั้น จำเป็นต้องทำให้ถูกต้องด้วย ศรัทธาที่พึงประสงค์จะต้องไม่เกิดจากความเชื่อง่าย ใจอ่อน ปราศจากเหตุผล หากจะต้องเกิดขึ้นจากความเพ่งพินิจ พิจารณา ใคร่ครวญแล้วด้วยความคิดจิตใจที่หนักแน่น สมบูรณ์ด้วยเหตุผล จนเห็นถ่องแท้ถึงคุณค่าและประโยชน์อันแท้จริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธาลักษณะนี้ เมื่อบังเกิดขึ้นแล้ว ย่อมน้อมนำฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือร้น ความพากเพียรขวนขวาย ตลอดจนความฉลาดริเริ่ม ให้เกิดขึ้นเกื้อกูลกันอย่างพร้อมเพรียง แล้วสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานดำเนินก้าวหน้าไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล
...”


อย่าประมาทปัญญาตนเองและอย่าหยิ่งผยองในความรู้ความสามารถของตน


“คนบางคน แม้มีศรัทธาอุตสาหะในการทำงานอยู่มากก็ตาม แต่ก็ประมาณความรู้ความคิดของตนเองว่ามีน้อย 



ไม่เพียงพอที่จะทำการงานที่สำคัญๆ ให้ก้าวหน้าไปไกลๆ ได้ เรียกว่าประมาทปัญญาตนเอง ซึ่งไม่มีคุณอันใดเลย มีแต่โทษ เพราะกีดกั้นความเจริญและทำให้เสียประโยชน์ต่างๆ ที่จะพึงได้ไปอย่างน่าเสียดาย แต่บางคนก็เป็นตรงกันข้าม คือมีความหยิ่งผยองในความรู้ความสามารถของตน จนเห็นว่าฉลาดเกินกว่าผู้อื่นไปหมด แล้วไม่ยอมฟังความคิดเห็นของผู้ใด เรียกว่าประมาทปัญญาผู้อื่น อย่างนี้ก็ให้โทษเหมือนกัน คือทำให้ความรู้ความคิดคับแคบอยู่เฉพาะตัว ไม่กว้างขวางออกไปได้ ซ้ำร้ายยังจะไม่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากคนอื่นๆ แม้ผู้ที่ใกล้ชิดกันร่วมงานกันด้วย จะทำการงานอันใดก็ไม่ราบรื่นและไม่เจริญก้าวหน้า ทางที่ถูก ควรต้องเข้าใจว่า ทุกคนมีปัญญาอยู่ในตัวแล้ว ซึ่งอาจฝึกฝนให้เจริญงอกงามแข็งกล้าขึ้นได้ ถ้าพยายามขวนขวายที่จะรู้จะเห็นให้มาก และนำมาขบคิดพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลอยู่เนืองๆ แล้ว ปัญญาก็จะเพิ่มพูนขึ้น ช่วยให้ฉลาดสามารถ ทำการงานใด ๆ ก็สำเร็จและเจริญก้าวหน้าได้ดังประสงค์
...”





ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่นเป็นของสำคัญ


“...ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นของสำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญ เพราะสามารถกำจัดปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ เอารัดเอาเปรียบกัน และคนที่จริงใจต่อผู้อื่นนั้น ย่อมได้รับความนิยมเชื่อถือไว้วางใจ ร่วมมือสนับสนุนจากสาธุชนอยู่เสมอ จะทำการสิ่งใดก็สำเร็จและราบรื่น ท่านจึงสอนให้รักษาความจริงใจในกันและกันไว้ทุกเมื่อ…ผู้ที่รักษาความจริงใจต่อตนเองได้มั่นคง จะไม่เป็นคนสับปลับ หากเป็นคนเที่ยงตรง หนักแน่น ทำอะไรตามกฎเกณฑ์ ตามระเบียบ และตามความถูกต้องเป็นธรรม สามารถสร้างสมความดีความเจริญให้เพิ่มทวีขึ้นได้ ไม่มีวันถอยหลัง
...”




จิตใจที่ต่ำทรามนั้นเป็นจิตใจที่อ่อนแอ


“...การเพียรพยายามกำจัดความคิดจิตใจที่ ต่ำทรามออกจากตน  จิตใจที่ต่ำทรามนั้นเป็นจิตใจที่อ่อนแอ ไม่กล้าและไม่อดทนที่จะเพียรพยายามสร้างสมความดีงาม ความเจริญ ความสำเร็จ ในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม มีแต่คิดจะให้ได้มาโดยสะดวกง่ายดาย โดยไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดี จิตใจดังนี้ ถ้าปล่อยให้เกิดมีขึ้นจนเคยชิน อย่างน้อยที่สุด ก็ทำให้เป็นคนมักง่าย ทำงานบกพร่องเสียหาย อย่างมาก ก็ทำให้เป็นคนด้านหนาไร้ความอาย หยาบคาย ละโมบ ทำอะไรที่ไหน ก็เกิดอันตรายที่นั่น…แต่ถ้าได้ตั้งใจฝึกฝนโดยสม่ำเสมอให้เพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับ ไม่ช้านานก็จะเกิดกำลังแข็งแรงเกิดความชำนาญคล่องแคล่ว จนสามารถทำความดีได้ง่ายขึ้น ไม่เหนื่อยยากเลย
…”





การรู้จักสงบใจ


“... คนโดยมาก แม้ผู้ที่เคยฝึกฝนมาให้เป็นคนหนักแน่นแล้วก็ตาม บางครั้งเมื่อต้องประสบเหตุ ประสบปัญหากระทบกระเทือนอย่างหนักเข้า ก็อาจบังเกิดความหวั่นไหว หรือสับสนฟุ้งซ่านได้ และเมื่อเกิดหวั่นไหวฟุ้งซ่าน ความคิดสติปัญญาก็จะสั้น หรือดับวูบลง ความหลงและอคติก็เข้ามาแทนที่ ทำให้จนปัญญา คิดไม่ออก ทำไม่ถูก และที่สุดก็อาจผิดพลาดเสียหายได้ต่าง ๆ ท่านจึงสอนให้ทุกคนรู้จักสงบใจ คือบังคับใจให้หยุดคิดเรื่องที่กำลังคิด และกำลังทำให้ฟุ้งซ่านหรือสับสนอยู่นั้น เสียชั่วขณะ เมื่อหยุดคิดสับสนได้ ก็จะอำนวยโอกาสอันประเสริฐ ให้สติความระลึกรู้ และปัญญาความเฉลียวฉลาด กลับคืนมาใหม่ ช่วยให้ใจแจ่มใส หนักแน่น เข้มแข็งเข้า ความคิดเห็นก็เข้ารูปเข้ารอย คือมีความเที่ยงตรง เป็นกลาง สุขุม ปราศจากอคติ สามารถพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลได้กระจ่างแจ่มชัด หาทางปฏิบัติได้ถูกต้องพอเหมาะพอดี ถึงขั้นนี้ ปัญหาทั้งปวงก็จะคลี่คลาย เรื่องที่จะเสียหายก็จะแก้ได้ตก กลับกลายเป็นดีโดยตลอด
...”




แต่ละคนยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ


“...นอกจากจะต้องใช้วิชาความรู้ที่ดีแล้ว แต่ละคนยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ เป็นรากฐานรองรับ กับต้องอาศัยกุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติ เข้าประกอบอีกหลายประการ ได้แก่การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทำการไม่ประมาทปัญญาความรู้ความฉลาดสามารถ ทั้งของตนเองทั้งของผู้อื่น การตามรักษาความจริงใจ ทั้งต่อผู้อื่นทั้งต่อตัวเอง การกำจัดจิตใจที่ต่ำทราม รวมทั้งสร้างเสริมความคิดจิตใจที่สะอาดเข้มแข็ง การรู้จักสงบใจ จึงจำเป็นที่จะต้องพยายามอบรมสร้างเสริมให้บริบูรณ์ขึ้นแต่ละข้อ และทุกข้อ เมื่อคุณสมบัติดังกล่าวประชุมพร้อมกันขึ้นแล้ว จึงจะบันดาลผลเลิศให้เกิดขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์ เป็นประโยชน์ช่วยตัวช่วยผู้อื่นได้อย่างแท้จริง 
...”
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(  นางรัตนาภรณ์  ศรีพยัคฆ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว กลุ่มงานวิจัย และพัฒนา สถาบันดำรงราชานุภาพ ประมวลจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสสำคัญต่าง ๆ


�  พระบรมราโชวาท  พระราชทานแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  เนื่องในโอกาส    ที่กระทรวงมหาดไทยครบรอบ 100 ปี 1 เมษายน 2535 


�  พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 พฤศจิกายน 2527


� พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 12 มีนาคม 2530


�  พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17 กรกฎาคม 2530


� พระบรมราโชวาท   พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน                1  เมษายน  2537


�  พระบรมราโชวาท  พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา  2527 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 26 กันยายน 2527  


� พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน   เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน    ปีพุทธศักราช 2546


� พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2522


�พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา วันที่ 19 สิงหาคม 2517 


� พระบรมราโชวาท เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมใหญ่ประจำปีของสามัคคีสมาคม ใน       พระบรมราชูปถัมภ์ 17 เมษายน 2530


� พระราชดำรัส พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์  ในการเปิดประชุม ประจำปี พ.ศ. 2525  ระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2525


� พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา รโหฐาน พระราชวังดุสิต 4 ธันวาคม 2534


� พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดงานชุมนุมสามัญประจำปีของสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 17 – 18  ตุลาคม 2535


� พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2535  วันที่ 5 ธันวาคม 2535


� พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2536 วันที่ 31 ธันวาคม 2535 


� พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 12 กรกฎาคม 2526


� พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2540 วันที่ 31 ธันวาคม 2539


� พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2532 วันที่ 31 ธันวาคม 2531


� พระบรมราโชวาท พระราชทานในการประชุมใหญ่สามัคคีสมาคม วันที่ 26 กรกฎาคม 2534


� พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ธันวาคม 2516


� พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 กรกฎาคม 2531


� พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2537  31 ธันวาคม 2536


� พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 5 กรกฎาคม 2533


� พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 มกราคม 2535


� พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 27 มิถุนายน 2523


� พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ณ สวนอัมพร 22  มิถุนายน 2524


� พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน  1 เมษายน 2530


� พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สวนอัมพร 23 มิถุนายน 2524


� พระบรมราโชวาท  พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช  2547 ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล  วันที่ 30 มีนาคม  พุทธศักราช 2547


� พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันที่ 9 กรกฎาคม  2524


� พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน  1 เมษายน 2526


� พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 12 มีนาคม 2524


� พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 13 มีนาคม 2524


� พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 14 มีนาคม 2524


� พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 16 มีนาคม 2524


� พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 17 มีนาคม 2524


� พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 17 มีนาคม 2524





