
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส เกี�ยวกบั ครองคน 
 
 อสิริยาภรณ์ 11 ม.ีค. 12 “… เมื�อวานซืนหน่วยตาํรวจ
ชายแดนและพลร่มที�ตาํบลบา้นด่านถูกผูก่้อการร้ายหรือใน
สถานการณ์เช่นนั�น เรียกไดว้า่ผูรุ้กราน เขา้ลอ้ม จนถึงเมื�อวานนี�กย็งั
ลอ้มอยู ่ตอ้งส่งเครื�องบินโดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์ไปช่วย 
เฮลิคอปเตอร์ลงไปช่วยนาํคนเจบ็ขึ�นมาได ้5 นาย คนตายอีก 2 ศพ 
นาํไปส่งที�เชียงใหม่ แต่กวา่จะบินลงไปช่วยไดก้ถ็ูกระดมยิงยบัเยิน
ไปดว้ยกนัทุกลาํ เฮลิคอปเตอร์ลงไปช่วยนั�นมีทั�งของกองทพับก
กองทพัอากาศ และของตาํรวจ ถึงจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ชนิดเดียวกนั
กอ็ยูค่นละเหล่า ถา้แต่ละเหล่าไม่รู้จกัร่วมมือกนัไม่รู้จกัปฏิบติัการ
ร่วมกนั กจ็ะทาํงานไม่สาํเร็จ เหตุการณ์เมื�อวานนี�ยงัทาํใหเ้ห็นอีก
ดว้ยวา่ ถา้เราไม่ร่วมมือกนั จะมีความมั�นคงไม่ได ้มิใช่แต่ 3 เหล่าที�
กล่าวแลว้เท่านั�นที�จะตอ้งร่วมมือกนั ยงัมีทางฝ่ายปกครองดว้ย คือตั�งแต่
ผูว้า่ราชการจงัหวดัลงไปจนถึงขา้ราชการในอาํเภอและตาํบล ที�จะตอ้ง
ร่วมกนัในงานทุก ๆ  ดา้น เช่น การศึกษา การสาธารณสุข ทุกส่วนราชการ
จะตอ้งร่วมมือกนั มิฉะนั�นประเทศชาติจะล่มจม แต่ละคนมีหนา้ที�ที�
จะตอ้งทาํ ตอ้งทาํใหดี้ที�สุด แต่เท่านั�นยงัไม่พอ ตอ้งนึกดว้ยวา่งานของ
ตวัจะตอ้งสมัพนัธ์กบังานของคนอื�น เพราะถา้ไม่สมัพนัธ์กบังานของคน
อื�น งานที�ตวัทาํอาจเปล่าประโยชนก์ไ็ด ้หรือถา้ไปปีนเกลียวกบัหน่วย
อื�นกอ็าจเป็นผลร้ายยิ�งขึ�นไปอีก จึงอยากถือโอกาสนี�ฝากความคิดไวว้า่ 
ทาํงานใด ๆ  ขอใหท้าํดว้ยความตั�งใจจริง ๆ  ทาํตามหลกัวิชา ตามหลกัของ
ธรรมะ และยิ�งกวา่นี�ขอใหท้าํหนา้ที�ของพลเมืองดี ผูมี้ความรู้ ตามหนา้ที�
ของผูมี้ตาํแหน่งเหมาะสมที�จะทาํงานใหญ่ดว้ย เพื�อใหป้ระเทศมีความ
มั�นคงยืนยงถาวร มีความกา้วหนา้ และความเจริญรุ่งเรือง ในสมยันี�  ถา้ไม่
ทาํงานดว้ยกนัเราจะไม่มีที�อยู ่...” 
 
 ลูกเสือ 11 ธ.ค. 12 “... ในบา้นเมืองนั�น มีทั�งคนดีและคนไม่ดี 
ไม่มีใครจะทาํใหค้นทุกคน เป็นคนดีไดท้ั�งหมด การทาํใหบ้า้นเมืองมี
ความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทาํใหทุ้กคนเป็นคนดี หากแต่อยูที่�การ
ส่งเสริมคนดี ใหค้นดีไดป้กครองบา้นเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ใหมี้
อาํนาจ ไม่ใหก่้อความเดือดร้อนวุน่วายได ้...” 
 
 จุฬา 10 ก.ค. 13 “… ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญ
ส่วนรวม ซึ�งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทาํของคนทั�งชาติ ถือได้
วา่ ทุกคนแบ่งหนา้ที�กนัทาํประโยชนใ์หแ้ก่ชาติ ตามความถนดัและ
ความสามารถ และต่างคนต่างกไ็ดเ้กื�อกลูกนัและกนั ไม่มีผูใ้ดจะอยูไ่ด้
และทาํงานใหแ้ก่ประเทศชาติไดโ้ดยลาํพงัตนเอง เพราะฉะนั�น ในการที�
ท่านจะออกไปประกอบการงานต่อไป ขอใหค้าํนึงถึงความจริงขอ้นี�ให้
มาก พิจารณาใหเ้ห็นความสาํคญัของผูอื้�น ใหรู้้จกันบัถือผูอื้�น ใชค้วามมี
เหตุผลและความร่วมมือกนั ในการบริหารงานทั�งปวง เพื�อจกัไดส้ามารถ
สร้างความเจริญใหแ้ก่ตนเองและจรรโลงประเทศชาติของเราใหด้าํรง
มั�นคงอยูต่ลอดไป …” 
 

 อาจารย์จุฬา 15 ธ.ค. 13 “… ตอ้งทาํความเขา้ใจในการเป็น
อาจารย ์การเป็นอาจารยนี์�มีทั�งการสอน มีทั�งการเป็นเพื�อน ผูที้�จะให้
ผูเ้ยาวก์วา่ในทางความรู้และในทางอายมุาปรึกษาหารือในปัญหาทุกอยา่ง 
ในปัญหาชีวิตกต็าม ในปัญหาที�มีอยูใ่นใจกต็าม หรือจะเป็นในปัญหา
ปรัชญากไ็ด ้ฉะนั�น อาจารยทุ์กคนจะเป็นอาจารยว์ิชาการใด จะเป็นวิชา
ทางวิทยาศาสตร์หรือทางอกัษรศาสตร์ ทางคณิต หรือทางอะไรกต็าม 
ตอ้งมีความรู้นอกเหนือจากวิชาการที�ตวัมี ตอ้งมีความรู้ในทางเป็นผูใ้หญ่ 
ทางที�จะสามารถเป็นที�พึ�งของคนอื�น พึ�งจริง ๆ  ไม่ใช่ที�พึ�งเพราะมีอาํนาจ 
แต่ที�พึ�งเพราะวา่พดูจารู้เรื�องกนั พูดจามีความหมายอยา่งผูใ้หญ่ที�จะพูด
กบัเดก็เป็นเพื�อนเล่น เล่นกบัเขาในการละเล่นของเดก็ดว้ยเท่านั�นเองไม่
พอ ตอ้งใหเ้ป็นที�พึ�งได ้คือเดก็มองเห็น มองเห็นอาจารยว์า่เป็นที�พึ�ง ถา้มี
ปัญหาอะไร กลุม้ใจอะไร แมเ้รื�องแฟนไม่มาตามนดัอะไรอยา่งนี�  กม็า
ปรารภกบัอาจารยไ์ด ้อาจารยก์จ็ะไดอ้ธิบายวา่ มนักต็อ้งมีบา้ง หรือยงัไง
ใหเ้ปิดหวัใจใหไ้ดก้คุ็ยกนัได ้ไม่ใช่ฐานะเพื�อนเท่านั�นเอง แต่ฐานะผูที้�
ผูใ้หญ่ที�พึ�งได ้ที�ไวใ้จได ้ไม่ใช่เวลาเดก็มาปรารภมาปรับทุกขแ์ลว้
อาจารยห์วัร่อแลว้กไ็ปคุยกบัเพื�อนวา่เดก็คนนั�นมนับา้ ตอ้งมีความเป็น
ผูใ้หญ่ คือใครมาปรับทุกขแ์ลว้เกบ็ไวก้บัตวัไม่ไปหวัเราะเยาะเขา นี�กจ็ะ
เป็นผูใ้หญ่ได ้แมอ้ายจุะนอ้ยกจ็ะเป็นที�รักที�เคารพของผูที้�มาพึ�ง ผูที้�มา
พึ�งอาจอายมุากกวา่กไ็ด ้นี�กเ็ป็นเรื�องของอาจารย ์...” 
 
 อสิริยาภรณ์ 16 ก.พ. 14 “… ท่านทั�งหลายกม็าจากกระทรวง
ทบวงกรมต่าง ๆ  ซึ� งเป็นส่วนของราชการที�จะช่วยใหบ้า้นเมืองมีความ
เรียบร้อยทุกดา้น ความเรียบร้อยในบา้นเมืองก็หมายถึงความกา้วหนา้ 
การบริหารที�เรียบร้อยและการทาํใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชนแ์ละ
ไดรั้บความปลอดภยั หนา้ที�ของแต่ละท่านที�เป็นขา้ราชการชั�นผูใ้หญ่จึง
ควรมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งยิ�ง ขา้ราชการชั�นผูใ้หญ่เมื�อเทียบจาํนวนกบั
ขา้ราชการทั�งหมด หรือเทียบจาํนวนกบัประชาชนที�มีอยูใ่นประเทศไทย
กน็บัวา่นอ้ยมาก แต่วา่จาํนวนนอ้ยนี�  สามารถจะทาํใหบ้า้นเมืองกา้วไปดี 
มีความปลอดภยั มีความกา้วหนา้ และกส็ามารถที�จะทาํใหบ้า้นเมืองล่ม
จมไดเ้หมือนกนั เพราะวา่แต่ละคนกน็บัวา่มีนํ�าหนกัในบา้นเมืองมาก ถา้
ผูห้นึ�งผูใ้ดทาํดี ความดีนั�นจะมีความสาํคญัต่อประชาชน ต่อบุคคล
จาํนวนมาก แต่ถา้ทาํไม่ดี กจ็ะกระทบกระเทือนต่อประชาชน บุคคล
จาํนวนมากเหมือนกนั ฉะนั�นการที�ไดมี้ตาํแหน่งสูงมีความสาํคญัดั�งนี�  
จึงเป็นทางที�แต่ละคนจะบาํเพญ็ประโยชน ์หรือถา้พูดในทางธรรมะก็
เป็นผูที้�จะบาํเพญ็บารมีไดม้าก หรือถา้เป็นกศุล กศุลนั�นก็จะแผไ่ปสู่ชน
หมู่ใหญ่ แต่ถา้ทาํอกศุล อกศุลนั�นจะกระทบกระเทือนชนหมู่อยา่งใหญ่
หลวง ที�วา่อยา่งนี� เพราะวา่ถา้นึกถึงส่วนตวัแต่ละคน ๆ  ถา้ปรารถนาที�จะ
มีชีวิตที�ราบรื�น ที�มีเกียรติ ที�ปลอดภยั กย็อ่มตอ้งพยายามสร้างความดีกนั
ไว ้เพื�อใหส้งัคมที�ตนอยูมี่ความกา้วหนา้และมีความปลอดภยั ไม่
เบียดเบียนซึ�งกนัและกนั การที�ท่านอยูใ่นฐานะ ในตาํแหน่ง ในสถานที�
จะปฏิบติัดีชอบเพื�อความปลอดภยัของหมู่ใหญ่ กเ็ท่ากบัไดส้ร้างอนาคต
และชีวิตที�ปลอดภยัแก่ตนเองและแก่ครอบครัว กเ็ชื�อวา่เมื�อท่านมีโอกาส
ดีแลว้ ไดป้ฏิบติัมาดีแลว้ กจ็ะปฏิบติัดีต่อไป  เพื�อความเป็นปึกแผ่น
ปลอดภยัของส่วนรวม บางคนกมี็หนา้ที�โดยตรงในการป้องกนัอนัตราย
ในบา้นเมือง บางคนกมี็หนา้ที�อื�น ซึ� งในที�สุดกเ็ป็นการสร้างความ
ปึกแผน่ของบา้นเมืองทั�งในวิชาการ ทั�งในดา้นปกครอง ทั�งในดา้นเป็น
มนุษย ์กข็อใหทุ้กท่านอยา่ทอ้ถอย ใหมี้พลงัจิตพลงัใจทาํหนา้ที�เพื�อ
สร้างอนาคตของตนเอง ของครอบครัว วงศต์ระกลู และของบา้นเมืองซึ�ง
คู่กนั เพราะวา่คนเราตอ้งอยูร่่วมกนัถึงจะมีความกา้วหนา้ได ้...” 
 



 นายพล 17 ม.ิย. 14 “... ความรับผดิชอบนี� มีอยูใ่นการบงัคบั
บญัชา คือผูที้�เป็นนายพลยอ่มเป็นนายทหารชั�นสูง มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
มาก จึงมีความรับผิดชอบต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะตอ้งบงัคบับญัชาดว้ย
ความเป็นธรรม เมื�อเป็นผูบ้งัคบับญัชา กมี็ความรับผิดชอบต่อหนา้ที�ที�
ไดรั้บมอบหมาย นอกจากนี�ก็มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพราะวา่
ประชาชนทั�วไปทั�งทหารพลเรือน กถื็อวา่ผูที้�เป็นนายพลเป็นผูที้�เป็น
ผูใ้หญ่ ท่านทั�งหลายจึงมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อบา้นเมืองดว้ย 
ในการปฏิบติังาน จึงตอ้งระมดัระวงัใหป้ฏิบติังานถูกตอ้งตามหลกัวิชา 
คือใหมี้หลกัที�ดีในการบงัคบับญัชา มีความเขม้แขง็ เดด็เดี�ยว และมีความ
เมตตา ทุกอยา่งที�ทาํจะเป็นตวัอยา่ง สิ�งที�ดีกเ็ป็นตวัอยา่งที�ดี นาํสู่ความ
เจริญของหน่วยและของกองทพั ตลอดจนบา้นเมือง สิ�งที�ไม่ดี อาจนาํมา
สู่ความเสียหายสาํหรับส่วนรวมได ้...” 
 
 บัณฑิตอาสาสมคัร 26 ก.ค.16  “... การพฒันาประเทศกต็าม การ
พฒันาตนเองกต็าม จาํเป็นที�จะใชค้วามร่วมมือเพราะวา่คนที�มีความรู้ใน
ดา้นวิชาการอยา่งหนึ�ง ไม่ใช่เป็นคนที�มีความรู้ทั�วทุกอยา่ง ตอ้งอาศยัซึ�ง
กนัและกนั ตอ้งแลกเปลี�ยนความรู้ใหซึ้�งกนัและกนั เกื�อกลูซึ� งกนัและกนั 
ไม่ใช่อยูค่นเดียว ยิ�งอา้งขึ�นมาวา่เป็นบุคคลที�มีความรู้สูงเพราะวา่ไดผ้า่น
การศึกษาขั�นอุดมศึกษาแลว้ ยิ�งมีความรับผิดชอบที�จะร่วมมือกนั ยิ�ง
อยากมีความคิดที�จะสร้างบา้นเมืองยิ�งตอ้งห่วงบา้นเมืองดว้ยเหมือนกนั 
ถา้ต่างคนต่างที�จะสร้างบา้นเมืองสาํหรับตนเองกไ็ม่สาํเร็จแน่ ฉะนั�น
โครงการนี�กเ็ชื�อวา่เป็นส่วนหนึ�งที�จะสร้างจิตใจอยา่งที�วา่ เราจะตอ้ง
ร่วมมือกบัผูที้�มีความรู้ ผูที้�ปฏิบติังานทุกสาขา เพื�อที�จะใหบ้า้นเมือง
เจริญได ้แลว้เมื�อบา้นเมืองเจริญเรากภู็มิใจกนั พร้อมเพรียงกนั ภูมิใจกนั
ได ้และเกื�อหนุนซึ�งกนัและกนั มีบา้นเมืองที�เจริญเป็นที�อยูที่�อาศยัของ
เรา ...” 
 
 หมู่บ้านสหกรณ์ 16 ก.พ.17 “... การที�จะมีความเจริญอยูดี่กินดี
นั�น อยูที่�การทาํงานดว้ยวิชา วิชานี�ไม่ไดห้มายความวา่ตอ้งมีความรู้สูง
มาก แต่วิชาคือวิธีการที�จะทาํงาน วิธีที�จะทาํดีใหดี้ที�สุด นอกจากวิธีการ
ที�จะมีความรู้ในการเพาะปลูก หรือการคา้ วิธีที�สาํคญัที�สุดคือความ
สามคัคี คือแต่ละคนที�มาอยูใ่นที�นี�ตอ้งช่วยกนั ถา้มีของหนกั เช่น
มะพร้าวนี�กห็นกั แต่ถา้ยงัหนกักวา่นี�  กอ้นหินใหญ่ ๆ  หนกั คนเดียวยก
ไม่ไหว แต่ถา้ช่วยกนั 10 คน หรือ 20 คน ยอ่มยกได ้อยา่งรถยนตค์นัหนึ�ง 
ใครจะนึกวา่คนจะยกไหว แต่ถา้ช่วยกนัยก ยกลอย ถา้มีความหนกัใจหรือ
ลาํบากใจ ช่วยกนั แต่ละคนช่วยกนัใหก้าํลงัใจซึ�งกนัและกนั มีความเห็น
ใจซึ�งกนัและกนั และพร้อมใจกนั เรากจ็ะยกความหนกัใจนั�นออกไปได้
จากหวัใจของตวัเอง ความหนกัใจของแต่ละคนมีอะไร คือความยากจนที�
กล่าวที�บอกเมื�อกี� นี�  ความยากจนนั�น ถา้ช่วยกนัทุกคนดว้ยความ
ปรองดองกนั ไม่ทะเลาะเบาะแวง้กนั ช่วยหวงแหนในที�ในสิ�งที�มี กจ็ะทาํ
ใหเ้บา และมีความสุขได ้มีความเจริญกา้วหนา้ได ้ถา้พูดง่าย ๆ  แลว้ก็
ขอใหช่้วยเหลือซึ�งกนัและกนั ดว้ยความเตม็ใจ ดว้ยความสุจริตใจ คือไม่
คดโกงกนั ถา้ทาํอยา่งนี�ได ้ถือหลกันี�หลกัเดียว เชื�อวา่จะไดต้ามเป้าหมาย
ที�ตอ้งการ คือความมีอยูมี่กินไดส้บาย สาํหรับตนและครอบครัว …” 

 ธรรมศาสตร์ 31 ก.ค. 17 “… การทาํงานของตนใหส้มัพนัธ์กบั
งานดา้นอื�น ของผูอื้�น โดยสอดคลอ้งและไดส้มดุลยน์ั�น แต่ละคนจะตอ้ง
ใชว้ิจารณญาณที�ละเอียดทั�วถึง และมีเหตุผล จึงจะพิจารณาเห็นไดว้า่งาน
มีขอบเขตกวา้งขวางเพียงไหน ส่วนใดไปเกี�ยวพนักบังานอื�นมากนอ้ย
เพียงใดอยา่งไร ซึ�งเมื�อพิจารณาเห็นโดยถว้นทั�วแลว้ กย็อ่มจะมีความ
กระจ่างแจ่มชดัวา่ งานส่วนใดสอดคลอ้งส่งเสริมกนั หรือส่วนใดยงัแยง้
กนั ช่วยใหส้ามารถแกอุ้ปสรรคและแกปั้ญหาความขดัขอ้งใหต้กไปได ้
อีกประการหนึ�ง การติดต่อร่วมมือกนันั�น กจ็ะตอ้งกระทาํดว้ยความ
เขา้ใจอนัดีต่อกนั ดว้ยเหตุและผล ดว้ยความเป็นธรรมและความหนกั
แน่น โดยเที�ยงตรงสมํ�าเสมอ วิธีการนั�นจึงจะส่งเสริมวิจารณญาณอนั
ถูกตอ้งของท่านไดแ้ทจ้ริง และจะยงัประโยชนที์�มุ่งหมายใหบ้งัเกิดขึ�น
ในที�สุด …” 
 
 สังคมสงเคราะห์ 23 ม.ิย. 18 “… ผูที้�ทาํงานในดา้นสงัคม
สงเคราะห์ตระหนกัดีอยูแ่ลว้วา่ จะตอ้งมีความเสียสละ มีความรู้ ความรู้
ทางวิชาการ และมีความเมตตาจิตประจาํตวั แต่กพ็ูดง่าย ทาํยาก เพราะวา่
แต่ละคนยอ่มตอ้งการไดห้นา้บา้ง อยา่เพิ�งโกรธ ไอก้ารไดห้นา้นั�นเป็นสิ�ง
ธรรมดาที�สุดในโลก ที�จะอยากใหค้นเขาเห็นใจวา่ทาํ และเป็นสิ�งที�ตอ้งมี
เพราะวา่ถา้ไม่มี ถา้เราทาํแลว้ไม่มีใครเห็นดว้ย เราทาํไม่ได ้เพราะไม่มี
ใครเลื�อมใส ไม่มีใครที�จะมาช่วยศรัทธานั�นเอง แต่วิสยัของปุถุชนเรา
ยอ่มตอ้งมีความอิจฉา ไม่เขา้ใจโง่เขลาเบาปัญญาอยู ่ฉะนั�น การที�ตั�งใจที�
จะพฒันาตนเองใหมี้ความดีเตม็เปี� ยมนั�นกเ็ป็นสิ�งจาํเป็น ขอใหล้ะทิ�ง
ความอิจฉา ริษยา ขอใหล้ะทิ�งความที�มีอคติต่าง ๆ  จะทาํใหง้านของแต่ละ
คนง่ายขึ�นเอง เพราะวา่บางทีเสียเวลาเป็น ... ไม่ใช่เป็นชั�วโมง ... เป็นแรม
วนั แรมเดือน แรมปี กวา่จะเขา้ใจกนัได ้เพราะอคติ ...” 
 
 จุฬา 14 ก.ค. 20 “… ถา้บณัฑิตทั�งหลายในที�ประชุมนี� นึก
ยอ้นหลงัไปหลาย ๆ  ปี กค็งจะเห็นวา่ เมื�อก่อนเขา้มาเรียนในมหาวิทยาลยั 
เมื�อกาํลงัเรียนอยู ่และเมื�อเรียนสาํเร็จแลว้ในบดันี�  ท่านมีความคิดเห็น
หรือทศันคติในสิ�งต่าง ๆ  ไม่เหมือนกนั อยา่งเช่นเมื�อเรียนอยูใ่นชั�นมธัยม 
อาจมองเห็นวา่ตวัเองเป็นเด็กที�ตอ้งพึ�งผูใ้หญ่ เมื�อมาอยูใ่นมหาวิทยาลยั 
กลบัเห็นวา่มีอิสรภาพจะทาํอะไรกไ็ม่ตอ้งพึ�งใคร ยิ�งพอเรียนสาํเร็จมี
ความคิดอ่าน มีวิชาการอยา่งสูงเป็นที�พึ�งไดแ้ลว้ กจ็ะยิ�งมั�นใจในตวัเอง
มาก วา่จะสามารถทาํทุกสิ�งดว้ยตนเองไดห้มด แต่อยา่งไรกต็ามไม่ควร
คิดวา่ความเห็นหรือทศันคติของท่านจะหยดุอยูเ่พียงนี�  จะตอ้งวิวฒันา
ต่อไปอีกอยา่งแน่นอน เพราะสภาพการในภายหนา้จะปรุงแต่งใหเ้ป็น
อยา่งอื�นไปได ้ต่อไปเมื�อท่านไปลงมือกระทาํการงาน งานที�ทาํนั�นปรกติ
จะมิใช่งานที�จะทาํคนเดียว หากเป็นงานส่วนรวม ซึ�งจะตอ้งจดัสรรกนัทาํ
ตามความถนดัและความรู้ความสามารถ คนละส่วนละตอน เมื�อนาํเอา
ส่วนงานที�แต่ละคนทาํมารวมกนัเขา้แลว้ จึงจะสาํเร็จเป็นงานที�สมบูรณ์
ได ้เหตุการณ์ดงันี�จะช่วยใหเ้กิดทศันคติใหม่วา่ ท่านจะทาํงานโดยลาํพงั
ตนเองไม่สาํเร็จ ทุกคนที�ร่วมงานกนั จาํเป็นตอ้งพึ�งกนัอาศยักนัและกนั 
ทั�งผูมี้ความรู้ความสามารถสูง ทั�งผูมี้ความรู้ความสามารถดอ้ยกวา่ ถา้
บณัฑิตมีความคิดเห็นต่อการงานของตนดงันี�  กจ็ะสามารถดาํเนินชีวิต
และกิจการทุกอยา่งใหร้าบรื�นและมั�นคง จนบรรลุความสาํเร็จพร้อมทั�ง
ความเจริญกา้วหนา้ไดทุ้กอยา่ง …” 
 



 อสิริยาภรณ์ 7 ส.ค. 18 “… ในสถานการณ์ปัจจุบนั ซึ�งทุกคน
ทราบดีอยูว่า่เราจะตอ้งกระชบัความสามคัคีอยา่งดี เพื�อที�จะรักษาความ
เป็นอยูแ่ละความมั�นคงของประเทศชาตินั�น ท่านทั�งหลายกค็งไดย้ินอยู่
เสมอวา่ ตอ้งมีความสามคัคี สามคัคีนี� เป็นสิ�งสาํคญั แต่บางทีกไ็ม่ได้
ทราบวา่สามคัคีนั�นคืออะไร ถา้จะพูดถึงสามคัคีนั�น ถา้เรามาแยกธาตุ เรา
กจ็ะแยกไดเ้ป็นระดบัเป็นขั�น เป็นประเภทต่าง ๆ  ถา้ดูในดา้นสามคัคี
ระหวา่งผูที้�มีอายไุร่เรี�ยกนั กเ็ป็นส่วนหนึ�งที�ควรมี เพราะวา่ผูที้�มีอายไุร่
เรี�ยกนั กไ็ดเ้กิดมาพร้อม ๆ  กนั และมีอายเุท่า ๆ  กนั มีปัญหากพ็อ ๆ  กนัก็
เป็นสามคัคีที�ควรมีอยูใ่นผูที้�มีอายรุะดบัเท่าเทียมกนันี�  
 สามคัคีอีกอยา่งหนึ�งคือ ระหวา่งผูที้�มียศหรือมีตาํแหน่งเท่า ๆ  
กนั พอ ๆ  กนั คือผูที้�มียศหรือมีตาํแหน่งพอ ๆ  กนั เท่า ๆ  กนั ตอ้งทาํงาน
พร้อมกนัเพื�อที�จะใหง้านนั�นมีประสิทธิภาพดี ถา้ดูในดา้นความกวา้ง
ของสามคัคี กต็อ้งดูวา่ควรจะกวา้งไปถึงไหน เฉพาะสามคัคีในหน่วยงาน 
หรือระหวา่งหน่วยงาน กเ็ป็นอีกชนิดหนึ�ง คือตอ้งมาพิจารณาถึงสามคัคี
ที�อยูใ่นวงแคบในหน่วยหนึ�งหน่วยใด หรือในกระทรวงหนึ�งกระทรวงใด 
หรือทั�วไปตลอดจนนอกจากวงราชการ สามคัคีนั�น ความจริงกจ็ะตอ้งแผ่
ออกไปกวา้งขวางที�สุดที�จะได ้เพื�อที�จะใหเ้ป็นประโยชน ์โดยมากผูที้�
ทาํงานกเ็ห็นแต่สิ�งที�อยูร่อบตวั ไม่ไดไ้ปคิดถึงงานของคนอื�น ๆ  แต่ถา้
สามารถที�จะดูงานของคนอื�นดว้ย กจ็ะทาํงานของตนใหดี้ขึ�น เพราะวา่
สามารถที�จะนาํความรู้หรือนาํปัญหาต่าง ๆ  ของส่วนอื�นที�จะมา
กระทบกระเทือนต่อส่วนของเราได ้สามคัคีที�แผอ่อกไปขา้ง ๆ  ไดอ้ยา่งนี�
ในทางกวา้ง จึงมีความสาํคญัอยา่งยิ�ง 
 ตอนนี�มาถึงสามคัคีอีกดา้นหนึ�ง อีกทางหนึ�ง คือสามคัคีในทาง
ดิ�ง บางคนกมี็หนา้ที�สูง บางคนก็มีหนา้ที�ตํ�าลงไป ถา้มีความสามคัคีใน
ระหวา่งผูที้�บงัคบับญัชา กบัผูที้�ใตบ้งัคบับญัชา กจ็ะทาํใหง้านในแต่ละ
หน่วย แต่ละกรม แต่ละกอง แต่ละกระทรวง แต่ละส่วนของบา้นเมือง
ทาํงานไดดี้ขึ�น เพราะวา่ผูที้�เป็นผูใ้หญ่ยอ่มตอ้งเห็นใจงานของผูที้�เป็น
ผูน้อ้ยลงไป ถา้มีความสามคัคีทางดิ�งนี�ดว้ยกจ็ะยิ�งทาํใหง้านทั�งหลายมี
ประสิทธิภาพอยา่งยิ�ง ฉะนั�น สามคัคีควรที�จะใหก้วา้งขวางออกไปมาก
ที�สุดที�จะได ้และใหลึ้กซึ� งที�สุดเท่าที�จะทาํได ้...” 
 
 มหิดล 24 ก.ย. 20 “… คนทุกคน ไม่วา่ชาวกรุงหรือชาวชนบท 
ไม่วา่มีการศึกษามากหรือนอ้ยอยา่งไร ยอ่มมีจิตใจเป็นอิสระ มีความ
คิดเห็น มีความพอใจ มีรสนิยม เป็นของตนเอง ไม่ชอบการบงัคบั 
นอกจากนั�น ยงัจะมีขนบธรรมเนียม มีแบบแผนในความประพฤติปฏิบติั
เฉพาะเหล่าเฉพาะถิ�นอีกดว้ย การที�ท่านจะนาํสิ�งต่าง ๆ  ไปมอบให ้หรือ
ไปแนะนาํสั�งสอนโดยรีบร้อนใหไ้ดผ้ลทนัใจ บางทีจะรู้สึกวา่ขลุกขลกั
ติดขดัไม่นอ้ย อยา่งเช่นจะนาํหลกัวิชาโภชนาการไปแนะนาํคนในชนบท
อาจยงัไม่ยอมรับ ไม่ยอมบริโภคตามคาํแนะนาํของท่านทนัทีทนัใด 
ไม่ใช่เพราะไม่เชื�อฟังหรือขดัขืน แต่อาจเป็นการขดักบัความเคยชินและ
ความนิยมของเขาที�มีอยูก่่อน ท่านไม่ควรยอมปล่อยใหปั้ญหาอยา่งนี� เป็น
สาเหตุใหเ้กิดความไม่พอใจ ขดัใจ หรือทอ้ถอยขึ�น เพราะจะทาํใหง้านทุก
อยา่งหยดุชะงกัและลม้เหลว ควรอยา่งยิ�งที�จะตอ้งอดทนและพยายามทาํ
หนา้ที�ต่อไป ดว้ยปัญญา ดว้ยความปรารถนาดีและความรอบคอบสุขมุ 
เมื�อไดป้ฏิบติัอยา่งเตม็ที�ดว้ยความหวงัดีและบริสุทธิ� ใจโดยถูกตอ้งแลว้ 
ถึงหากจะไดผ้ลนอ้ยไป ล่าชา้ไปบา้งกค็วรจะพอใจแลว้ คนทุกคน ตาม
ปรกติยอ่มมีความจริงใจเชื�อใจในกนัและกนั ถา้ท่านปฏิบติังานปฏิบติั
ตนถูกตอ้งโดยความบริสุทธิ� ใจและจริงใจต่อผูอื้�นแลว้ จะทาํงานให้
บรรลุความสาํเร็จไดแ้น่นอน …” 
 

 ลูกเสือชาวบ้าน 3 เม.ย. 20 “... การฝึกนั�นมีประโยชนห์ลายอยา่ง 
กข็อทวนดงัที�ไดท้วนคาํปฏิญาณเมื�อตะกี�วา่จะทาํประโยชนทุ์กเมื�อ ทาํ
ประโยชนน์ั�นมีการทาํประโยชนใ์หก้บัตนและมีทาํประโยชนแ์ก่ผูอื้�น 
ผูอื้�นนี� เป็นผูที้�นอกจากตวัเอง ตวัเองเป็นตวัเอง และผูอื้�นกผ็ูที้�อยูข่า้งเคียง
กเ็ป็นผูอื้�น เพื�อนร่วมรุ่นกเ็ป็นผูอื้�น ผูที้�เป็นเพื�อนลูกเสือชาวบา้นต่างรุ่น
กนักเ็ป็นผูอื้�น ซึ� งเราจะตอ้งช่วยเหลือกนั ผูอื้�นที�เป็นลูกเสือชาวบา้นแห่ง
จงัหวดัอื�น นอกจากจงัหวดัจนัทบุรีกเ็ป็นผูอื้�นเหมือนกนั ผูอื้�นที�ไม่ใช่
ลูกเสือชาวบา้นกเ็ป็นผูอื้�นเหมือนกนั แต่รวมแลว้ลูกเสือชาวบา้นไดฝึ้ก
ขึ�นมาเพื�อประโยชนข์องตนและผูอื้�น กห็มายความวา่จะตอ้งทาํ
ประโยชนแ์ก่เพื�อนร่วมรุ่น เพื�อนร่วมลูกเสือชาวบา้นในจงัหวดัจนัทบุรี 
เพื�อนร่วมเป็นลูกเสือชาวบา้นทั�วประเทศ และเป็นประโยชนแ์ก่ผูที้�ร่วม
ชาติทั�งหมด ดงันั�นจะทาํใหก้ารฝึกที�ตนไดรั้บการฝึกมาเป็นประโยชน์
อยา่งยิ�ง ฉะนั�นกข็อใหร้ะลึกถึงวา่ประโยชนที์�จะไดจ้ากการฝึกนั�นจะตอ้ง
มาใช ้และมาใชอ้ยา่งไร จะปฏิบติัอยา่งไร กจ็ะตอ้งมีความสามคัคี ดงัที�
ไดรั้บการสั�งสอนฝึกฝนวา่ตอ้งสามคัคีกนั สามคัคีกนัทาํไม สามคัคีกนั 
รักกนั เพราะดีกวา่ที�จะทะเลาะกนั ถา้ทะเลาะกนักเ็กิดความเสียหาย ถา้
สามคัคีกนั คือช่วยกนั กเ็กิดความดี ความเจริญกา้วหนา้ ถา้รักกนัก็ดีกวา่
ที�จะเกลียดกนั เพราะรักกนัสามารถที�จะช่วยกนัไดด้ว้ยใจจริง ความอยู่
เยน็เป็นสุขของแต่ละคนยอ่มจะมีขึ�น ความอยูเ่ยน็เป็นสุขของ
ประเทศชาติยอ่มจะมีขึ�น 
 ถา้รักกนัดีกวา่เกลียดกนั มีปัญหาต่อไปวา่เรามีความสามคัคี
กนั เรารักกนั เราช่วยกนั เราจะช่วยกนัอยา่งไร ถา้แต่ละบุคคลในรุ่นก็
รู้จกัเพื�อนร่วมรุ่นกนัดี ๆ  และกถ็า้เพื�อนร่วมรุ่นมีปัญหาอะไรเรากช่็วยเขา 
เพราะรู้จกักนัดี และรักกนัดี ต่อไปกจ็ะตอ้งรู้จกักนัในระหวา่งรุ่นต่าง ๆ  
คือหมายความวา่ ผูที้�อยูใ่นรุ่นใด กจ็ะตอ้งรู้จกัวา่มีรุ่นอื�น ๆ  ที�อยู่
ใกลเ้คียง อาจจะร่วมอาํเภอกนั กไ็ปเยี�ยมเยียนกนั ไปพบปะกนั ไปทาํ
ความรู้จกักนั ถา้ใครมีความรู้อะไรกแ็ลกเปลี�ยนกนั ถา้ยิ�งกวา่นั�น ไปเยี�ยม
เยียนกนัระหวา่งรุ่นต่าง ๆ  ที�อยูต่่างอาํเภอกนั ในจงัหวดัเดียวกนั กย็ิ�ง
กวา้งขวางขึ�นไป ถา้มีความเดือดร้อนอะไรกไ็ปพบปะกนัและช่วยกนัได ้
คนไหนเดือดร้อนกอ็าจจะเรียกร้องขอใหม้าช่วยกนัหน่อย คนไหนที�ไม่
เดือดร้อนกมี็จิตใจที�เมตตา ที�อยากจะช่วยคนอื�น กไ็ปช่วยเขา ถา้ยิ�งขา้ม
เขตของจงัหวดักย็ิ�งดี เพราะวา่แต่ละจงัหวดั แมจ้ะเป็นอาณาเขตที�ใหญ่
พอสมควร กอ็าจจะเกิดความเดือดร้อน หรือความดีอะไร กอ็ยากที�จะไป
พบปะกบัผูอื้�นในจงัหวดัอื�น กข็อใหนึ้กวา่การไปเยี�ยมเยยีนซึ�งกนัและ
กนั จะเป็นการเยี�ยมเยียนที�ไดจ้ดัใหไ้ปเยี�ยมเยียน หรือแต่ละคนไปเยี�ยม
เยียนกนักเ็หมือนกนั คือรู้จกัขึ�น ถา้เรารู้เรื�องอะไรอยา่งเรากอ็ยากใหค้น
อื�นเขารู้เรื�องเรากไ็ปเยี�ยมคนอื�น เรากไ็ปคุยกนั เรากไ็ปแลกเปลี�ยน
ความคิด ความรู้ใหก้นัและกนั และดูอนัไหนเป็นประโยชน ์อนัไหนไม่
เป็นประโยชน ์อนัไหนเป็นความจริง อนัไหนไม่เป็นความจริง อนัไหน
จะทาํใหส่้วนรวมมีความมั�นคง ก็คุยกนั ปรึกษาหารือกนั ปรารภกนั 
อยา่งนี�กรู้็จกัใจกนั รู้ใจกนั ถา้มีเรื�องอะไรกรี็บไปหา ไปมาหาสู่กนั กไ็ม่
มีสิ�งที�จะทาํใหเ้สียหาย เพราะวา่เราพูดจริงกนั ลูกเสือมีสจัจะพูดจริงกนั 
ถา้สงสยัอะไรกไ็ปหาเพื�อนฝงูกนั แลว้กจ็ะเห็นอะไรจริงอะไรไม่จริง 
อะไรเป็นประโยชนอ์ะไรไม่เป็นประโยชน ์...” 
 



 วปอ 6 ต.ค. 20 “… งานส่วนรวมของชาตินั�นประกอบขึ�นดว้ย
งานสาํคญั ๆ  หลายฝ่าย ซึ�งต่างกมี็ความสาํคญัอยูด่ว้ยกนั และตอ้งดาํเนิน
พร้อมกนัไปอยา่งสอดคลอ้งกนั ท่านจะทาํงานฝ่ายใดกต็าม ควรที�สุดที�
จะตอ้งทราบถึงโครงสร้างของงานอื�น ๆ  ทุกฝ่ายดว้ย ทั�งตอ้งทราบดว้ยวา่ 
งานของแต่ละฝ่ายนั�นมีขอบเขตและความประสานสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 
จกัไดส้ามารถประสานงานและพึ�งพาอาศยักนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงจุด 
สาํคญัที�สุด จกัไดท้ราบตระหนกัวา่ทุกคนทุกฝ่ายตอ้งทาํงานร่วมกนั 
มิใช่ต่างฝ่ายต่างทาํ และเมื�อสามารถปฏิบติังานทุกดา้นใหส้ัมพนัธ์
สอดคลอ้งกนัโดยตลอดแลว้ กจ็ะบรรลุถึงจุดประสงคที์�คนไทยทุกคน
ตอ้งการคือความเจริญกา้วหนา้ ความผาสุกปลอดภยั และความมั�นคงเป็น
อิสระ เทียมบ่าเทียมไหล่กบันานาประเทศทั�วไปในโลก ...” 
 
 วนัเฉลมิฯ 4 ธ.ค. 20 “... แต่ละคนก็มีปรารถนา จะเรียกวา่ดี
หรือไม่ดีไม่ได ้ไม่ทราบวา่จะพูดอยา่งไร เพราะวา่คนหนึ�งพดูมาอยา่งหนึ�ง 
ก็เป็นของดี อีกคนหนึ�งพดูมาอีกอยา่งหนึ�ง ก็เป็นของดีเหมือนกนั แต่มา
ทะเลาะกนั จึงบอกวา่ปรารถนาดีหรือไม่ดี เพราะวา่แต่ละคนมีทศันะของตวั 
ขอใชค้าํวา่มีจุดทศันะของตวั หมายความวา่จุดทศันา หมายถึงจุดที�ตวัยนือยู ่
ทั�งทางกายทั�งทางใจ และมองคนอื�น ตวัเองนะไม่เห็น แต่มองคนอื�น บางคน
ก็เห็นขา้งหนา้ บางคนก็เห็นขา้ง ๆ  บางคนก็เห็นขา้งหลงั หมายความวา่จาก
จุดทศันาหรือทศันะของแต่ละคน จะเห็นคนอื�นหรือสิ�งอื�นไม่เหมือนกนั แต่
ละคนจะมีความคิด แต่ละคนจะมีความเห็นแตกต่างกนั ขอ้นี� เป็นสิ�งสาํคญั 
ไม่ทราบวา่ท่านทั�งหลายจะคิดหรือไม่คิด แต่วา่ฟังไปแลว้เอาไปคิดก็ได ้ถา้
ไม่คิดก็ไม่เป็นไร อยา่งนี� ที�เป็นสิ�งที�สาํคญัที�สุดเพราะวา่ ตามที�ไดก้ล่าวเมื�อ
ตะกี�วา่ แต่ละคนจะสามคัคีกนั จะตั�งอยูใ่นความสามคัคี ช่วยร่วมแรงกนั 
เพื�อที�จะปฏิบติังานที�เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ต่ออะไร ตอนนี� ก็ตอ้ง
บอกวา่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือต่อชาติบา้นเมือง ก็เชื�อ เพราะเชื�อวา่
ท่านทั�งหลายก็มีความปรารถนาดี โดยแท ้ไม่ใช่ดีบา้งไม่ดีบา้ง แต่ดีโดยแท้
วา่จะตั�งใจที�จะเขา้หากนั ร่วมแรงกนัปฏิบติังานเพื�อส่วนรวม เพื�อ
ประเทศชาติ ฉะนั�นที�วา่ปรารถนาดีแท ้ก็หมายความวา่แต่ละคนมีความคิด
ความเห็นนั�นวา่ทาํดีสาํหรับส่วนรวม แต่ขอ้ที�ลาํบากในการทาํดีเพื�อ
ส่วนรวมนี�  เพราะวา่ปรารถนาดีหรือไม่ดีนี�  คืออีกอยา่งหนึ�งไม่ใช่แท ้ที�
แลว้แต่จุดทศันาหรือทศันะของแต่ละคน ทาํใหก้ารปฏิบติัของแต่ละคน
แตกต่างกนั อาจจะเกิดความไม่เขา้ใจกนัได ้และจะเกิดความเสียหายใหญ่
หลวงต่อส่วนรวมได ้เพราะแต่ละคนจะปฏิบติังานเพื�อส่วนรวม เพื�อ
ประเทศชาติ แต่จุดทศันานี�ไม่เหมือนกนั เมื�อไม่เหมือนกนัก็จะตอ้งปะทะ
กนั ปะทะกบัคนที�สมมุติวา่มองดู 2 คน คนที� 3 ที�เป็นผูม้องผูดู้ จะเห็นทั�ง 2 
คนพร้อมกนั แต่ใน 2 คนนั�น ที�กาํลงัทะเลาะกนัหรือเจรจากนั จะมองเห็น
คนหนึ�งจะเห็นอีกคนหนึ�ง แต่คนที� 3 จะเห็นทั�ง 2 คน ตรงนี�ถา้ดูในทศันะ
ของคนที� 3 นี�  เวลาเขาทะเลาะกนั 2 คนนั�น อาจจะมีความเห็นเหมือนกนั ถือ
ความคิดเหมือนกนั แต่ความเห็นไม่เหมือนกนั ก็ทะเลาะกนั คนหนึ�งบอกวา่
ชาติอยูข่า้งซา้ย คนหนึ�งบอกวา่ชาติอยูข่า้งขวา ก็ทะเลาะกนั อยูน่ั�นวา่ซา้ย
หรือขวา จะเอาอะไร ใหป้ระเทศชาติเป็นซา้ยหรือเป็นขวา ไดท้ั�งนั�น เพราะ
ประเทศชาตินะไม่ใช่ซา้ยไม่ใช่ขวา จะวา่เป็นกลางก็ไม่ใช่ ฉะนั�น ถา้เอา
คาํพดูที�เป็นปริศนาเลก็นอ้ยไปพิจารณา ก็อาจจะเห็นไดว้า่ การที�ไดก้ล่าววา่
ทุกคนขอตั�งสตัยที์�จะปฏิบติังานเพื�อประเทศชาติ ไม่ใช่ประเทศชาติก็งาน
เพื�อฉลองพระเดชพระคุณ วา่จะสามคัคีกนั ร่วมแรงกนันี�  หนกัใจเพราะเหตุ
นี� เอง แต่ละคนตั�งใจดีแลว้มาตีหวักนั มนัเป็นสิ�งที�แกไ้ขได ้โดยที�แต่ละคน
ตั�งใจดีแลว้พิจารณาตวัเองบา้ง อนันี� เป็นขอ้สงัเกตที�เมื�อเขา้มาในสถานที�นี�
แลว้และมาพบปะกบัท่านทั�งหลายก็เกิดความคิดขึ�น ...” 
 

 สหกรณ์หุบกะพง 27 พ.ค. 21 “... ความปรองดองกนันี�บางทีก็
ยาก เพราะวา่ตวัมีความคิดอยา่งหนึ�ง อีกคนมีความคิดอีกอยา่งหนึ�ง ก็
ทะเลาะกนั แต่วา่ถา้ปรองดองกนั กคื็อ ตวัมีความคิดอยา่งหนึ�ง กบ็อก
ความคิดของตวั และยอมฟังความคิดของอีกคนหนึ�ง ถา้ไม่สามารถที�จะ
ปรองดองกนัระหวา่ง 2 คน กห็าอีกคนหนึ�งมา ใหฟั้งขอ้คิดของแต่ละคน 
และอธิบายกนัวา่ทาํไมมีความคิดอยา่งนั�น ถา้ขดักนัจริง ๆ  กต็อ้งหาทาง
ที�จะใหป้รองดองจนได ้ไม่ใช่วา่คนหนึ�งจะชนะ หรือคนหนึ�งจะแพ ้ต่าง
คนต่างชนะถา้ปรองดองกนั ถา้ไม่ปรองดองกนัต่างคนต่างจะแพ ้ความ
แพค้วามชนะนี�  ถา้เราจะเอาแต่ชนะ มนักต็อ้งมีแพ ้แต่ถา้เราปรองดองกนั 
มีแต่ชนะไม่มีแพ ้ถา้เราทะเลาะกนัมีแต่แพ ้...” 
 
 ศรีนคริน 21 ม.ิย. 21 “... การประมาทหมิ�นปัญญาคนอื�น ไม่
ยอมทาํตามความคิดและความรู้ของคนอื�นนี�แหละ เป็นเหตุสาํคญัที�ทาํ
ใหง้านต่าง ๆ  ตอ้งหยดุชะงกั ตอ้งเริ�มตน้ใหม่อยูร่ํ� าไป และตอ้งลม้เหลว
มามากกวา่มากแลว้ ผูมี้ความคิดควรจะตอ้งเขา้ใจวา่ ปัญญาของผูอื้�น ที�
เขาคิดมาดีแลว้ ไดใ้ชม้าดีแลว้ในการงานนั�น ยอ่มเป็นพื�นฐานอยา่งดี
สาํหรับเรา ที�จะก่อตั�งสร้างเสริมความเจริญใหง้อกงามมั�นคงต่อไป การ
ประมาทปัญญาผูอื้�นจึงเท่ากบัไม่ไดใ้ชพื้�นฐานที�มีอยูแ่ลว้ใหเ้ป็น
ประโยชน ์ซํ�ายงัรื�อถอนออกเสียอีกดว้ย ดว้ยความโง่เขลา จึงจาํเป็นที�
จะตอ้งหดันบัถือปัญญาผูอื้�นกนัใหเ้ป็น เพื�องานที�ทาํจกัไดด้าํเนิน
ต่อเนื�องกนัไปไดไ้ม่ติดขดั ปฏิบติัง่าย และสาํเร็จประโยชนอ์นัสมบูรณ์
ตรงตามความมุ่งประสงคไ์ดโ้ดยสะดวกรวดเร็วทนัเหตุการณ์ ...” 
 
 ศรีนคริน 22 ม.ิย. 21 “… การรักษาความจริงใจ ความจริงใจเป็น
อยา่งไรเป็นเรื�องไม่ตอ้งอธิบายและไม่เป็นปัญหา เพราะทราบกนัอยูแ่ละ
มีกนัอยู่ทั�วทุกคน ปัญหาอยูต่รงที�วา่ ความจริงใจนั�น เรามกัมีกนัไม่
ตลอด ไม่ชา้ไม่นานกห็ลงลืมละทิ�งกนัเสียแลว้ เป็นเหตุใหเ้กิดปัญหาได้
มากมาย เนื�องมาจากความระแวงสงสยัเขา้ใจผิดกนัในวงงานทั�งปวง จึง
ตอ้งสอนกนัใหติ้ดตามรักษาความจริงใจ และใหถื้อเป็นวินยัในชีวิต 
 ความมีใจจริงที�ขาดไม่ไดใ้นการทาํงานมีสองประการ ประการ
ที�หนึ�งคือ ความจริงใจต่อผูร่้วมงาน ซึ�งมีลกัษณะประกอบดว้ยความ
ซื�อตรง เมตตา หวงัดี พร้อมเสมอที�จะร่วมมือช่วยเหลือและส่งเสริมกนั
ทุกขณะ ทั�งในฐานะผูมี้จุดประสงคที์�ดีร่วมกนั และในฐานะที�เป็นเพื�อน
มนุษยร่์วมชาติร่วมโลกกนั ประการที�สอง ไดแ้ก่ความจริงใจต่องาน มี
ลกัษณะเป็นการตั�งสตัยอ์ธิษฐานหรือการตั�งใจจริงที�จะทาํงานใหเ้ตม็
กาํลงั กล่าวคือ เมื�อไดพิ้จารณาดว้ยปัญญาเป็นที�แน่ชดัแลว้ วา่งานที�จะ
ทาํนั�นเป็นประโยชนจ์ริง กต็ั�งสตัยส์ญัญาแก่ตวัเอง ผกูพนับงัคบัตวัเอง
ใหก้ระทาํจนเตม็กาํลงัความรู้ความสามารถ ใหไ้ดผ้ลดีที�สุด ความจริงใจ
สองประการนี�  พิจารณาดูแลว้ จะเห็นวา่เป็นปัจจยัสาํคญัที�จะป้องกนั
กาํจดัปัญหาขดัแยง้และความยอ่หยอ่นล่าชา้ไดสิ้�นเชิง วงงานใดมี
ผูร่้วมงานที�รักษาความจริงใจไวไ้ดม้ั�นคง กเ็ป็นอนัเชื�อไดว้า่จะไดรั้บ
ผลสาํเร็จที�สมบูรณ์เตม็เปี� ยมทุกเมื�อ …” 
 



 ลูกเสือชาวบ้าน 8 ส.ค. 21 “... ขอย ํ�าวา่สาํคญัอยูที่�ใหเ้ขา้ใจถึง
การปฏิบติัของแต่ละคน ใครไม่เขา้ใจใหคิ้ดดี ๆ  ก่อน ใครคิดไม่ออกให้
ไปถามผูอื้�น ปรึกษาหารือนี�กเ็ป็นหลกัของลูกเสือชาวบา้น วา่มาฝึกให้
ปรึกษาหารือกนัเป็น ใหรู้้จกักนัทั�วทุกคน เกิดปัญหาอะไรกป็รึกษาหารือ
กนั ขจดัปัญหาอุปสรรคได ้เคยไดย้ินมาวา่ถา้เกิดเหตุการณ์อะไรจะทาํ
อยา่งไร กต็อ้งตอบวา่ปรึกษาหารือกนัดว้ยความตั�งใจจริง ดว้ยการ
พิจารณาที�รอบคอบ ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริตซื�อตรง คาํวา่ซื�อสตัยสุ์จริต
ซื�อตรงนี�  หมายถึงซื�อตรงต่อกิจการหนา้ที�และซื�อตรงต่อตวัเอง 
หมายความวา่ใหรู้้จริงวา่อะไรดีอะไรถูก อะไรเป็นประโยชนถึ์งจะทาํ 
ไม่ใช่คิดจะสนุก ๆ  อะไรแลว้ทาํไปโดยไม่คิด ถา้คิดโดยไม่คิดนี�  ใช้
ไม่ได ้ฉะนั�นกข็อใหลู้กเสือชาวบา้นรักษาความดีที�ไดฝึ้กเอาไว ้และเป็น
ที�พึ�งของคนที�อาจจะยงัไม่เห็นความดี โดยเมตตาและกรุณาจะเป็น
ประโยชนแ์ละไดบ้รรลุผลของการฝึกลูกเสือชาวบา้นอยา่งเตม็เปี� ยม จะ
นาํสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกทั�วไปทั�งประเทศ ...” 
 
 แม่โจ้  10 ก.พ. 22 “… บณัฑิตทั�งหลายคงจะไดอ้อกไป
ปฏิบติังานในสงักดัหน่วยงานต่าง ๆ  กนั และเมื�อไดป้ฏิบติังานแลว้คงจะ
พบวา่ งานของหน่วยงานเหล่านั�น หลาย ๆ  ส่วนมกัจะซํ�าและซอ้นกนัอยู ่
ก่อใหเ้กิดความล่าชา้หรือขลุกขลกัขดัแยง้ ทาํใหเ้สียประโยชนไ์ปได้
มากมาย ฉะนั�น เมื�อทราบอยูแ่ลว้วา่จะประสบเหตุการณ์เช่นนี�  แต่ละคน
จึงควรตอ้งถือเป็นหนา้ที�ที�จะตอ้งแกไ้ข คือร่วมใจร่วมมือกนัเปลี�ยน 
“การซํ�าซอ้น” นั�นเสียใหม่ ใหเ้ป็น “การประสานและร่วมมือ” เพราะ
เท่าที�สงัเกตและพิจารณามาแลว้เห็นวา่ ถา้ไดพ้ยายามปรับปรุงแกไ้ขงาน
ส่วนที�ซํ� าซอ้นกนัใหป้ระสานกนัแลว้ จะช่วยงานของทุกฝ่ายดาํเนิน
กา้วหนา้ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมาก การที�จะใหง้าน
ประสานกนันั�นมีหลกัสาํคญัอยูว่า่ ทุกฝ่ายจะตอ้งไม่แบ่งแยกกนั ไม่แยง่
ประโยชน ์ไม่แยง่ความชอบกนั แต่ละฝ่ายแต่ละคนตอ้งทาํงานดว้ยความ
บริสุทธิ� ใจ มุ่งหวงัผลสาํเร็จในการงานเป็นใหญ่ยิ�งกวา่สิ�งอื�น ความ
บริสุทธิ� ใจและความมุ่งหมายอนัเที�ยงตรงเป็นอยา่งเดียวกนันั�น จะทาํให้
เขา้ใจกนัได ้ผูใ้ดมีหนา้ที�และความสามารถอยา่งไรกจ็ะทาํตามหนา้ที�และ
ความสามารถอยา่งนั�น ใหป้ระสานสอดคลอ้งกนัไดโ้ดยอตัโนมติั ความ
เจริญกา้วหนา้และความสาํเร็จกจ็ะบงัเกิดตามมา …” 
 
 สามคัคี 10 เม.ย. 25 “… ความสามคัคีพร้อมเพรียงกนัเป็น
พื�นฐานที�สาํคญัยิ�งในการปฏิบติับริหารงานใหญ่ ๆ  เช่นงานของแผน่ดิน. 
และความสามคัคีนี�จะเกิดมีขึ�นมั�นคงได ้กด็ว้ยบุคคลในหมู่ในคณะมี
คุณธรรมเป็นเครื�องยึดเหนี�ยวผกูพนัจิตใจของกนัและกนัไว.้ คุณธรรม
เครื�องยึดเหนี�ยวจิตใจนั�นประการหนึ�งไดแ้ก่การให ้คือใหก้ารสงเคราะห์
ช่วยเหลือกนั ใหอ้ภยัไม่ถือโทษกนั ใหค้าํแนะนาํตกัเตือนที�ดีต่อกนั. 
ประการที�สอง ไดแ้ก่การมีวาจาดี คือพูดแต่คาํสจัคาํจริงต่อกนั พูดให้
กาํลงัใจกนั พูดแนะนาํประโยชนก์นั และพูดใหรั้กใคร่ปรองดองกนั. 
ประการที�สามไดแ้ก่การทาํประโยชนใ์หแ้ก่กนั คือประพฤติปฏิบติัตน
ใหเ้กิดประโยชนเ์กื�อกลู ทั�งแก่กนัและกนั และแก่หมู่คณะโดยส่วนรวม. 
ประการที�สี�ไดแ้ก่การวางตนไดส้มํ�าเสมออยา่งเหมาะสม คือไม่ทาํตวัให้
ดีเด่นเกินกวา่ผูอื้�น และไม่ดอ้ยใหต้ํ�าทรามไปจากหมู่คณะ. หมู่คณะใดมี
คุณธรรมเครื�องยึดเหนี�ยวกนัไวด้งักล่าว หมู่คณะนั�นยอ่มจะมีความเจริญ
มั�นคงขึ�นดว้ยสามคัคีธรรม. ในโอกาสนี�  จึงใคร่ขอใหท่้านทั�งหลายได้
นาํเอาคุณธรรมทั�งสี�ประการไปศึกษาพิจารณา สาํหรับนาํไปประพฤติ
ปฏิบติัต่อกนัใหเ้กิดประโยชน.์ กจ็ะเป็นทางหนึ�งที�จะช่วยเสริมสร้าง
ความเป็นปึกแผน่ในชาติไทยของเราใหม้ั�นคงขึ�นไดเ้ป็นอยา่งดี. …” 

 สุรสีห์รําลกึ 21 ม.ีค. 22 “... ชาติบา้นเมืองจะอยูดี่กด็ว้ยทุกฝ่าย 
ทั�งทางทหาร พลเรือน ทั�งทางดา้นการปกครอง ดา้นการศึกษา และอื�น ๆ  
ตลอดจนดา้นพ่อคา้ ประชาชน ไดมี้ความรู้และสอดคลอ้งกนัในทาง
ปฏิบติัในงานของแต่ละคน การที�แลกเปลี�ยนความคิดความเห็นและ
ศึกษานี�  จึงเป็นสิ�งสาํคญั เพราะวา่ถา้เราจะรักษาความเป็นอยูข่องเรา ก็
จะตอ้งรู้จกัความเป็นอยูข่องไทยเราเสียก่อน เพราะถา้รู้จกัความเป็นอยู่
ของไทย กจ็ะเกิดความซาบซึ� ง จะเกิดความรู้สึกวา่เรามีของดี เรามี
ประวติัศาสตร์ที�ดีงาม และเรามีวิธีการดูแลรักษาในการที�จะรักษามรดกที�
ตกทอดมาไวอ้ยา่งดี วิธีการที�สาํคญักพ็ูดกนัเสมอวา่ตอ้งมีความสามคัคี 
ความสามคัคีนั�นกห็มายถึงความเห็นใจซึ�งกนัและกนั ทั�งในทางส่วน
บุคคล ทั�งในดา้นวิชาการ ตอ้งเห็นใจวา่แต่ละคนมีหนา้ที� มีความรู้ ใน
วิชาการของแต่ละคน ถา้ดาํเนินวิชาการนั�น ๆ  ไปตามลาํพงั หรือตามแนว
เดียวเท่านั�นเอง กจ็ะไม่สามารถที�จะดาํเนินไดโ้ดยดี ดว้ยประการสาํคญั 2 
อยา่งคือ ไม่เห็นใจผูอื้�น และไม่เห็นวา่วิชาการต่าง ๆ  ตอ้งสอดคลอ้งกนั
ถึงจะดาํเนินไปได ้ถา้คนหนึ�งคนใดที�ปฏิบติังานจนแลว้ แมจ้ะถูก
วิชาการของตน กอ็าจจะลืมวา่วิชาการของตนตอ้งพาดพิงถึงวิชาการของ
คนอื�นดว้ย ถา้ไม่พาดพิงหรืออิงวิชาการของคนอื�นดว้ยยอ่มจะตอ้งลม้ลง
ไป เพราะวา่งานของแต่ละคนและชีวิตของแต่ละคน ยอ่มตอ้งอาศยังาน
ของคนอื�น จึงตอ้งมีคาํวา่สามคัคี ตามที�ไดมี้การอบรมการพบปะกนั ก็
นบัวา่เป็นสิ�งที�ถูกตอ้ง เพื�อรักษาความดีของเรา และรักษาความอยูร่อด ...” 
 
 จุฬา 11 ก.ค. 24 “… การเสียสละทาํงานทาํดีเพื�อการสร้างสรรค ์
ดว้ยความรับผิดชอบเตม็ที�นั�นช่วยใหผู้ป้ฏิบติัไดรั้บผลดีอยา่งหนึ�ง คือมี
ผูศ้รัทธาเชื�อถือ และนิยมยกยอ่งอยา่งกวา้งขวาง บุคคลเหล่านั�นเมื�อ
ศรัทธาเชื�อถือในตวัผูป้ฏิบติัดีแลว้ ยอ่มจะรับเอาความคิดจิตใจของผู ้
ปฏิบติัดี ที�นิยมยึดมั�นในความดี เขา้ไวด้ว้ยแลว้นอ้มนาํมาปฏิบติัชอบ
ปฏิบติัดีดว้ยตนเอง ดงันี�  กจ็ะมีผูที้�ศรัทธาในความดีเพิ�มขึ�นเป็นลาํดบั 
เมื�อคนส่วนใหญ่มีศรัทธาความเชื�อมั�นในคุณความดีร่วมกนัและเสมอกนั
แลว้ กจ็ะเกิดเป็นความสามคัคีปรองดองเป็นปึกแผ่นขึ�น ความสามคัคี
เป็นปึกแผน่นี� คือกาํลงัอนัแขง็กลา้ที�สุดในแผน่ดิน ซึ�งเมื�อเกิดขึ�นแลว้จะ
บนัดาลใหค้นในชาติมีสมานฉนัท ์มุ่งมั�นที�จะร่วมกาํลงักนัสร้างสรรค์
ความเจริญมั�นคงของบา้นเมือง ใหส้มบูรณ์บริบูรณ์ขึ�นทุกสถาน …” 
 
 ลูกเสือ 12 ก.ค. 26 “... การมีวินยั มีความสามคัคี และรู้จกัหนา้ที�
ถือกนัวา่เป็นคุณสมบติัสาํคญัประจาํตวัของคนทุกคน. แต่ในการสร้าง
เสริมคุณสมบติัสามขอ้นี�  จะตอ้งไม่ลืมวา่ วินยั สามคัคี และหนา้ที�นั�น 
เป็นไดท้ั�งในทางบวกและทางลบ ซึ�งยอ่มใหคุ้ณหรือใหโ้ทษไดม้ากเท่า ๆ  
กนัทั�งสองทาง. เพราะฉะนั�น เมื�อจะอบรมจาํเป็นตอ้งพิจารณาใหถ่้องแท้
แน่ชดัก่อนวา่เป็นวินยั สามคัคี และหนา้ที�ที�ดี คือปราศจากโทษ เป็น
ประโยชน ์เป็นธรรม ไม่เคลือบแฝงไวด้ว้ยสิ�งชั�วร้าย เช่น วินยั กต็อ้ง
ไม่ใช่วินยัเพื�อตน เพื�อหมู่คณะของตนเท่านั�น ตอ้งเป็นวินยั เพื�อคนทุก
คน เพื�อคนส่วนใหญ่ เป็นวินยัที�ถูกตอ้ง ที�เป็นการสร้างสรรค.์ ทาํนอง
เดียวกนั การสามคัคีกนัทาํการหรือทาํหนา้ที�อยา่งใดอยา่งหนึ�ง กจ็ะตอ้ง
เป็นไปเพื�อประโยชนเ์กื�อกลู มิใช่เพื�อการเพิ�มพูนประโยชนเ์ฉพาะพวก
ตน แลว้เบียดเบียนผูอื้�นใหเ้ดือดร้อนเสียหาย. จึงเห็นไดว้า่การสร้างวินยั 
สามคัคี และความรู้จกัหนา้ที�ใหแ้ก่เยาวชนตอ้งกระทาํดว้ยความเพ่งพินิจ
อยา่งละเอียดถี�ถว้นเป็นพิเศษ มิฉะนั�นจะไม่บงัเกิดผลที�พึงประสงค ์หรือ
ซํ�าร้าย อาจกลบักลายเป็นการทาํลายอนาคตและความเจริญมั�นคงของชาติ
ไปกไ็ด.้ ...” 



 วนัเฉลมิ 4 ธ.ค. 23 “… แต่ละคนตั�งใจจะทาํหนา้ที�ของตนใหดี้
ตามที�ตั�งหนา้ที�ไวเ้ป็นของที�ดีมาก และหวงัที�จะทาํใหต้นมีความสุข
สบาย โดยที�แต่ละคนกมี็อาชีพแตกต่างกนั แต่ละคนแต่ละบุคคลกเ็ป็น
คนหนึ�ง ๆ  กท็าํเพื�อความสุขของตน แต่จะยงัไม่สมบูรณ์ ถา้หากวา่แต่ละ
คนทาํหนา้ที�ของตน และใหส้อดคลอ้งกบังานอื�น จิตใจของคนอื�น ที�
ประกอบขึ�นมาเป็นหมู่สงัคมของประเทศไทย เรียกวา่ชาวบา้นของ
ประเทศ หรือจะเรียกวา่เป็นประชากรกไ็ด ้จะเป็นราษฎรหรือเป็นชาว
ไทยทั�งหมด ถา้ทาํใหส้อดคลอ้งกนัหมด แต่ละคนทาํหนา้ที�ของตน และ
ใหต้ระหนกัไวว้า่หนา้ที�นั�นจะไม่เบียดเบียนคนอื�น จะสรุปอยูใ่นคาํวา่
สามคัคี คือสามคัคีนี�จะตอ้งมีความฉลาดถึงจะสามคัคีได ้เพราะวา่บางที
เราหวงัดีอยากทาํดี ใคร ๆ  กบ็อกว่าจะทาํดี จะซื�อสตัยสุ์จริต แต่ถา้ไม่มี
ความฉลาดแลว้ ไม่รู้วา่ซื�อสตัยสุ์จริตคืออะไร ตอ้งพิจารณาวา่ซื�อสตัย์
สุจริตคืออะไร ความซื�อสตัยสุ์จริตความดีความเผื�อแผน่ั�น ตอ้งทาํความ
ฉลาด ตอ้งตระหนกั ตอ้งพิจารณาวา่คืออะไร เราทาํอะไรตอ้งรู้วา่ไม่
เบียดเบียนเพื�อนมนุษย ์ไม่เบียดเบียนเพื�อนร่วมชาติ แลว้งานที�ตนทาํกจ็ะ
เป็นงานที�ดี งานที�สุจริต งานที�เป็นประโยชน ์ประโยชนนี์�  เป็นประโยชน์
ที�ตกแก่ชาติ ถา้เราทาํงานที�ดี ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริต ดว้ยความเผื�อแผ่
สอดคลอ้งกบัหน่วยอื�นกบัผูอื้�น และใหเ้ป็นประโยชนที์�เรียกวา่เป็น
ประโยชนส่์วนรวม ประโยชนน์ั�นตกแก่ชาติ ชาตินี�กป็ระกอบดว้ยบุคคล
นั�นเอง ชาติถา้ไม่มีบุคคล ไม่มีพลเมือง ไม่มีชาวไทย ไม่มีคนไทย กไ็ม่มี
ชาติไทย หาไม่ได ้เพราะวา่จะกลายเป็นผีนั�นเอง ไม่เป็นประเทศ ถา้ทุก
คนซึ�งประกอบขึ�นมาเป็นประเทศ ทาํดี ประโยชนต์กแก่ชาติ เมื�อ
ประโยชนต์กแก่ชาติแลว้ประโยชนก์ต็กแก่บุคคลนั�นเอง บุคคลทุกคนที�
ถือตวัวา่เป็นคนไทยกจ็ะไดมี้ความภูมิใจ และมีความสะดวก ความสบาย 
ความกา้วหนา้ ในการที�จะทาํใหส้อดคลอ้งนั�นยาก เป็นสิ�งที�ยาก ตอ้ง
ยอมรับวา่ยาก และตอ้งคิดมาก ๆ  แมจ้ะคิดมาก ๆ  มีความฉลาดขึ�นมา มี
วิชาความรู้ดีขึ�นมา แต่ละคนทาํหนา้ที�ของตน กย็งัยากที�จะทาํให้
ประเทศชาตินี�มั�นคงเจริญดงัใจ แต่อยา่งนอ้ยที�สุดกจ็ะทาํใหป้ระเทศชาติ
อยูร่อดได ้เพื�อพฒันาขึ�นมาใหม้ั�นคงเจริญดงัที�ปรารถนา ถา้หากวา่แต่ละ
คนนึกถึงตวัเองมากเกินไป หมายความวา่นึกถึงตวัเองในทางที�วา่ ตวัมี
ความรู้อยา่งนี�  ๆ  จะตอ้งใหค้วามรู้นี�สาํเร็จไป คนอื�นไม่เห็นดว้ยกช่็างเขา 
คนอื�นไม่เขา้ใจช่างเขา คนอื�นเสียประโยชนช่์างเขา นั�นไม่ได ้เพราะถา้
ประเทศชาติส่วนรวมเสียประโยชน ์ในที�สุดเราเองกเ็สียประโยชน ์…” 
 
 สามคัค ี17 เม.ย. 30 “… ความสามคัคีนั�น ในความเขา้ใจ
โดยทั�วไป มกัจะหมายถึงความยึดเหนี�ยวกนัไวใ้หเ้ป็นปึกแผน่แน่นหนา. 
ถา้เป็นเพียงเท่านั�น กดู็จะไม่มีคุณค่า เพราะไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนอ์นัใด. 
ความสามคัคี ควรจะมีความหมายที�ลึกซึ� งกวา่นั�นอีกดว้ย เช่นควรจะ
หมายถึงความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคนที�มีความสาํนึกแน่ชดัใน
ความรับผิดชอบ ที�จะพึงใชค้วามรู้ ความคิด ความสามารถ ตลอดจน
คุณสมบติัทุก ๆ  ประการของตน ใหป้ระกอบพร้อมเขา้ดว้ยกนั และให้
เกื�อกลูส่งเสริมกนั เพื�อสร้างสรรคสิ์�งที�เป็นสาระแก่นสารและที�เป็น
ประโยชนเ์ป็นความเจริญต่อส่วนรวมและเพื�อนมนุษย.์ โอกาสนี�  จึงใคร่
ขอใหท่้านทั�งหลายพยายามพิจารณาศึกษาความหมายของ สามคัคี 
โดยนยัที�กล่าวใหเ้ขา้ใจ เพื�อจกัไดรั้บไวเ้ป็นพื�นฐานความประพฤติ
ปฏิบติัของแต่ละคน ในการที�จะร่วมกนัทาํงานสาํคญั ๆ  ระดบัสูงต่อไป
ในวนัขา้งหนา้. …” 
 
 

 นายพล 22 ต.ค. 28 “… ความเสียสละนี�กจ็ะตอ้งเขา้ใจวา่ การ
เสียสละแมแ้ต่ชีวิตนั�น กเ็ป็นส่วนหนึ�งของคาํวา่ สละ ถา้หากวา่มีความ
เสียสละใหด้า้นต่าง ๆ  กจ็ะเป็นผูที้�ไดป้ฏิบติังานหนา้ที�ในการที�เป็น
ทหารอยา่งดี และเป็นผลใหเ้กิดความมั�นคงถาวรของประเทศชาติไดแ้น่ ๆ  
นอกจากการเสียสละแมแ้ต่ชีวิต การเสียสละนั�นกจ็ะเป็นประโยชนต่์อ
ความสามคัคี เพราะวา่คนเราที�จะอยูด่ว้ยกนักต็อ้งมีการสละ การสละนั�น
ไม่ใช่สละชีวิต แต่วา่เป็นการสละอยา่งที�เขาพูดถึงวา่สละทรัพยก์เ็ป็น
ส่วนหนึ�ง ก็หมายความวา่ตอ้งร่วมกนัเพื�อที�จะสร้างสิ�งที�เราจะตอ้งสร้าง
ร่วมกนั นอกจากทรัพยก์็มีสิ�งที�จะสละกคื็อกาํลงักายที�จะตอ้งใช ้หรือ
กาํลงัความคิด มาถึงความสละความคิดนี�  ความจริงถา้สละไปเรากไ็ม่ได้
เสียอะไร ถา้สละชีวิตกเ็สียชีวิต ถา้สละทรัพยเ์งินทองกเ็สียเงินทองไป 
แต่สละความคิดนั�นไม่ใช่สละ มนัแบ่งออกไปแลว้กท็าํใหเ้รารวยขึ�นดว้ย
ซํ�า เพราะวา่ถา้แบ่งความคิดไปกเ็ท่ากบัไปสร้างใหค้นอื�นมีความคิด แลว้
กท็าํใหค้นอื�นทาํงานไดดี้ขึ�น กเ็ป็นการทาํใหมี้ความคิดที�แขง็แรงขึ�น
เป็นทวีคูณ แต่สละในทางความคิดนั�นกย็งัมีในทางอื�นดว้ย ไม่ใช่
ความคิดที�สาํหรับเป็นความรู้ ซึ� งสละความรู้นั�นกเ็ป็นการใหค้นอื�นเขามี
ความรู้สูงขึ�น ทาํใหมี้กาํลงัสาํหรับส่วนรวมเพิ�มขึ�นดงักล่าว ยงัมีการสละ
อยา่งอื�น คือสละในจิตใจของตวั บางทีเรามีความคิดอยา่งหนึ�ง นึกวา่
ถูกตอ้ง แต่วา่ไปเผชิญกบัปัญหาบางอยา่งกจ็ะตอ้งสละความคิดนั�น คือ
วา่เลิกคิด อนันี�กต็อ้งอาศยัความเสียสละเหมือนกนั เพราะวา่ถา้เราคิด
อยา่งหนึ�ง แลว้ไปเจอวา่ความคิดนั�นอาจจะไม่ถูกตอ้ง ความคิดของคน
อื�นดีกวา่ เราตอ้งสละความคิดนั�น เพราะวา่ถา้หากวา่ทาํตามความคิดเดิม 
ซึ�งเราตอ้งเผชิญสถานการณ์วา่มนัผิด กต็อ้งเปลี�ยน มิฉะนั�นเราเสีย แลว้ก็
ถา้เราเสีย ส่วนรวมกเ็สีย ฉะนั�นการสละนั�นกมี็อีกอยา่ง อยา่งนี� คือวา่สละ
ในสิ�งที�อาจจะไม่ถูกตอ้ง แมจ้ะนึกวา่สิ�งที�ไม่ถูกตอ้งนั�น คิดอยา่งนั�น
ปฏิบติัอยา่งนั�นจะมีผลดี ถา้มาพิจารณาแลว้อยา่งรอบคอบถ่องแท ้หรือ
ฟังคนอื�นเขาอธิบาย กอ็าจจะทาํใหค้วามคิดนั�นเป็นผลไม่ดี ทั�งสาํหรับ
ส่วนรวมและทั�งสาํหรับส่วนตวั ฉะนั�น จุดสาํคญัของการสละ 
กอ็ยูต่รงนี�วา่ ตอ้งสละความคิดที�ไม่สร้างสรรค ์ความคิดที�อาจจะนึกวา่
สร้างสรรคส์าํหรับตวัเองแต่วา่ในที�สุดเป็นความคิดที�ทาํลาย ฉะนั�นขอ้
ตรงนี� ที�สาํคญัมาก ...” 
 
 จุฬา 12 ก.ค. 29 “… งานสิ�งใดสาขาใดที�ท่านจะออกไปปฏิบติันั�น 
ไม่มีสักสิ�งเดียวที�จะสาํเร็จสมบูรณ์ไดใ้นตวัเอง หากจะตอ้งเกี�ยวเนื�องถึง
งานอื�น ๆ  อีกหลาย ๆ  ดา้น. ทั�งนี� เพราะงานต่าง ๆ  นั�น เมื�อพิจารณาดูแลว้จะ
เห็นวา่ แทจ้ริง ย่อมเป็นปัจจยัส่งเสริมเกื�อกูลกนัอยูเ่ป็นส่วนมาก และยอ่ม
ประกอบกนัเขา้เป็นงานส่วนรวมอนัเดียวกนัของบา้นเมืองดว้ย ดงันั�น งาน
แต่ละชิ�นแต่ละส่วน จึงตอ้งปฏิบติัใหป้ระสานสอดคลอ้งกนั ทั�งใหส้าํเร็จ
และใหพ้ฒันาไปพร้อม ๆ  กนั โดยเท่าเทียมกนั เพื�อมิใหส่้วนหนึ�งส่วนใด
หยดุชะงกัและพาใหส่้วนรวมรวนเรล่าชา้ไปทั�งกระบวน. ท่านทั�งหลายควร
จกัไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจใหพ้ร้อม ที�จะปฏิบติังานประสานกบับุคคลอื�น
ฝ่ายอื�นอยา่งขะมกัเขมน้และฉลาดเหมาะสม. ในการนี�  ท่านจะตอ้งทาํ
ความคิดและจิตใจใหเ้ปิดกวา้ง แต่หนกัแน่น มีเหตุผล มีวิจารณญาณ. 
พร้อมกนันั�น กต็อ้งมีความจริงใจ เห็นใจ และเมตตาปรองดองกนั โดยถือ
ประโยชนส่์วนรวมร่วมกนัเป็นวตัถุประสงคเ์อก. ที�สาํคญัอีกขอ้หนึ�ง 
จะตอ้งพยายามขจดัความดื�อรั�น ถือตวั ความเห็นแก่ตวั เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนนอ้ยออกใหไ้ด ้ไม่ปล่อยใหเ้ขา้มาครอบงาํทาํลายความคิดจิตใจที�ดีงาม
ของตน. แลว้ท่านจะสามารถปฏิบติัการงานทุกอยา่งไดด้ว้ยความราบรื�น 
เบิกบานใจ อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสบผลสาํเร็จตามที�ปรารภ
ปรารถนาทุกสิ�งในที�สุด. …” 



 จุฬา 18 ก.ค. 30 “… หลกัการสาํคญัประการหนึ�งที�จะส่งเสริมให้
ปฏิบติังานสาํเร็จและเจริญกา้วหนา้ไดแ้ทจ้ริง คือการไม่ทาํตวัทาํความคิด
ใหค้บัแคบ หากใหมี้เมตตาและไมตรี ยินดีประสานสัมพนัธ์กบัผูอื้�น 
โดยเฉพาะผูร่้วมงานอยา่งจริงใจ. พร้อมกนันั�น ก็เปิดตาเปิดใจใหก้วา้งขวาง
เพื�อศึกษาสังเกตการกระทาํและความคิดอ่านของผูเ้ขา้มาสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้ง 
ดว้ยใจที�เป็นกลาง และดว้ยความคิดพิจารณาที�ฉลาดรอบคอบ. ที�กาํหนดให้
ทาํดงันี�กเ็พราะเห็นวา่วิทยาการทั�งปวงนั�นมีความเกี�ยวเนื�องและประกอบ
ส่งเสริมกนัอยูเ่ป็นอนัมาก. จึงจาํเป็นที�ผูท้าํงานในระดบัสูง จะตอ้งศึกษา
ในวิทยาการของกนัและกนัใหเ้ขา้ใจ และใหมี้ความรอบรู้ที�กวา้งขวาง เพื�อ
จกัไดมี้ทางทาํงานใหป้ระสานกนัโดยสอดคลอ้ง ทั�งใหป้ระโยชนข์องงานที�
ทาํ ประกอบเกื�อกูลกนัขึ�นเป็นประโยชนอ์นัย ั�งยืนของชาติบา้นเมือง. …” 
 
 จุฬา 12 ก.ค. 33 “… ความเป็นบณัฑิต นอกจากจะหมายรู้ไดที้�
ความรู้และความฉลาดสามารถของบุคคล ในการใชว้ิทยาการใหเ้กิด
ประโยชนแ์ลว้ ยงัสงัเกตทราบไดที้�การกระทาํ คาํพูด และความคิด อีก
ทางหนึ�ง. บณัฑิตนั�น เมื�อจะทาํจะพูดหรือจะคิด ยอ่มพยายามทาํใหดี้ พูด
ใหดี้ คิดใหดี้เสมอ. ทาํใหดี้ หมายถึงทาํดว้ยความตั�งใจและจริงใจ ใหเ้ป็น
การสร้างสรรคแ์ท.้ ไม่วา่การเลก็การใหญ่ กพ็ยายามทาํอยา่งดีที�สุด 
เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายและประโยชนข์องการที�ทาํนั�นโดยครบถว้น ไม่ทาํ
โดยเพทุบาย หรือมีเจตนาไม่บริสุทธิ� แอบแฝง. การพูดใหดี้ หมายถึงการ
กล่าววาจาชอบใหเ้กิดประโยชน ์เช่น กล่าวในสิ�งที�จะก่อใหเ้กิดความรู้ 
ความฉลาด ความเจริญ ความดี ความสามคัคีปรองดอง ไม่กล่าวในสิ�งที�
ไม่รู้จริง ที�ก่อใหเ้กิดความสบัสน หรือที�ทาํลายความดีงาม ความเจริญ
มั�นคง. การคิดใหดี้นั�น หมายถึงการคิดดว้ยความมีสติตั�งมั�น เป็นกลาง 
ไม่ถูกเหนี�ยวนาํดว้ยอคติ หากอาศยัความถูกตอ้งดว้ยหลกัวิชา เหตุผล
ความเป็นจริง และศีลธรรม จริยธรรม เป็นพื�นฐานเครื�องวินิจฉยั เพื�อให้
ความคิดนั�นปราศจากพิษภยั เป็นคุณเป็นประโยชนแ์ทจ้ริง. 
 บณัฑิตทั�งหลายจะทาํ จะพูด จะคิดสิ�งใด ขอใหท้าํ ใหพู้ด ใหคิ้ด
อยา่งมีหลกัการและความสงัวรระวงั เพราะเชื�อวา่ถา้สามารถฝึกหดัปฏิบติั
ใหเ้คยชินเป็นนิสยั จะช่วยใหส้มคัรสมานเขา้ใจกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ร่วมงาน
ประสานประโยชนก์นัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และจะส่งเสริมใหแ้ต่ละ
คนประสบความสาํเร็จรุ่งโรจนใ์นหนา้ที�การงานไดเ้ป็นแน่นอน. …” 
 
 จุฬา 13 ก.ค. 33 “… วนันี�  จะไดพู้ดกบัท่านถึงการแกปั้ญหาใน
การทาํงาน. ในการปฏิบติังานนั�น ยอ่มมีปัญหาต่าง ๆ  เกิดขึ�นไดเ้สมอ เมื�อ
ปัญหาเกิดขึ�นตอ้งรีบแกไ้ข อยา่ทิ�งไวใ้หพ้อกพูนลุกลามจนแกย้าก. ขอให้
ทุกคนระลึกวา่ปัญหาทุกอยา่งมีทางที�จะแกไ้ขได.้ ถา้แกค้นเดียวไม่ได ้ก็
ช่วยกนัคิดช่วยกนัแกห้ลาย ๆ  คน หลาย ๆ  ทาง ดว้ยความร่วมมือปรองดอง
กนั. ปัญหาที�เกิดขึ�นนั�น จกัไดไ้ม่กลายเป็นอุปสรรคขดัขวาง และบั�นทอน
ทาํลายความเจริญและความสาํเร็จของการงาน. ตวัการที�จะทาํใหแ้กปั้ญหา
ไม่ออก ทั�งทาํใหปั้ญหายุง่ยากยิ�งขึ�นนั�น คือจิตใจและความคิดที�ถูกอคติ
ครอบงาํ. คนเรา เมื�อมีอคติแลว้ มกัมองไม่เห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็
ไม่ยอมรับ. และเมื�อไม่เห็นหรือไม่ยอมรับความจริงแลว้ กท็าํใหไ้ม่ทราบ
ตน้เหตุของปัญหา และแกปั้ญหาไม่ออก. ยิ�งไปกวา่นั�น ยงัจะถูกอคติ
ซํ�าเติมใหเ้ขา้ใจผิด แลว้ก่อปัญหาใหใ้หญ่โตซบัซอ้นไม่สิ�นสุด. วิธี
แกปั้ญหานั�น ก่อนอื�นจาํเป็นตอ้งทาํใจใหม้ั�นคงเป็นกลางใหไ้ด ้เพื�อให้
สามารถวิเคราะห์ปัญหา และพิจารณาหาเหตุใหท้ราบแจ่มชดั. การเห็นเหตุ
ของปัญหาอยา่งถูกตอ้งชดัเจน จะช่วยใหคิ้ดเห็นทางแกไ้ข และทราบวา่
การแกปั้ญหานั�น ๆ  ควรจะกระทาํโดยวิธีใด จะกระทาํไดโ้ดยลาํพงัตนเอง 
หรือตอ้งอาศยัความร่วมมือช่วยเหลือจากผูใ้ด ฝ่ายใด อยา่งไรบา้ง. …” 

 จุฬา 15 ก.ค. 32 “… เมื�อเขา้รับหนา้ที�งานการแลว้ บณัฑิต
จะตอ้งทาํงานร่วมกบัผูอื้�นมากมาย. แต่ละคนจึงควรจะทราบใหแ้น่ชดั วา่
คนที�ร่วมงานกนัในหน่วยงานทั�งหลายนั�น อาจแบ่งออกไดเ้ป็นสองกลุ่ม
ใหญ่ ๆ  คือกลุ่มที�มีความรู้ในเชิงทฤษฎีสูง กบักลุ่มที�มีความจดัเจน
ชาํนาญ เพราะมีประสบการณ์ในทางปฏิบติัมาก. เมื�อมาทาํงานร่วมกนั 
ทั�งสองฝ่ายควรเลง็เห็นความสาํคญัในกนัและกนั และยอมรับวา่ความรู้
ความสามารถที�แต่ละคนมี เป็นสิ�งที�มีคุณค่า. ความเขา้ใจชดัระหวา่งกนันี�  
จะทาํใหแ้ต่ละคนยกยอ่งใหเ้กียรติกนั และยินดีที�จะเรียนรู้จากกนัและ
กนั เพื�อพฒันาความสามารถของตนในการทาํงานใหสู้งขึ�น. เมื�อผูท้าํงาน
มีสมรรถนะสมบูรณ์ และปฏิบติัร่วมกนัดว้ยความเขา้ใจอนัดี กจ็ะเกื�อกลู
ใหก้ารงานทุกอยา่งดาํเนินไปไดโ้ดยราบรื�น มีประสิทธิภาพ และ
บรรลุผลอนัพึงประสงคทุ์กส่วน. ...” 
 
 จุฬา 3 ส.ค. 34 “… การที�บุคคลจะทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วงไดโ้ดย
ราบรื�นนั�น นอกจากจะอาศยัความรู้ความสามารถของตนเองแลว้ ยงัจะตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือส่งเสริมจากผูอื้�น มีผูร่้วมงานเป็นตน้ ดว้ย. ดงันั�น 
บณัฑิตควรพยายามอยา่งยิ�ง ที�จะประสานสมัพนัธ์กบัทุกฝ่ายใหไ้ดอ้ยา่ง
แนบเนียน สอดคลอ้ง และกวา้งขวาง. ในการนี�  ท่านจะตอ้งประพฤติ
ปฏิบติัต่อบุคคลทั�งปวงดว้ยความสุจริตจริงใจ ตอ้งรู้จกัประมาณค่าของ
ตนเองอยา่งถูกตอ้งเที�ยงตรง คือไม่ใหสู้งเกินไป จนกลายเป็นเยอ่หยิ�ง
จองหอง ทั�งไม่ใหต้ํ�าเกินไป จนทาํใหถู้กสบประมาทเหยียดหยาม. ทางที�
ถูก ควรวางตวัใหพ้อเหมาะพอสมกบัฐานะหนา้ที� พร้อมกบัรักษาความ
สุภาพอ่อนโยนไวใ้หเ้หนียวแน่นสมํ�าเสมอ. นอกจากนั�น ยงัจะตอ้งมีความ
เสียสละ อดทน อดกลั�น รู้จกัเกรงใจ ใหอ้ภยั และโอนอ่อนผอ่นตามกนั
และกนัดว้ยเหตุผล. ประการสาํคญัที�สุด จะตอ้งหดัทาํใจใหก้วา้ง รู้จกัรับ
ฟังความคิดความเห็น แมก้ระทั�งคาํวิพากษว์ิจารณ์จากผูอื้�นอยา่งฉลาด 
เพราะการรู้จกัรับฟังอยา่งฉลาดนั�น แทจ้ริง คือการระดมสติปัญญาและ
ประสบการณ์อนัหลากหลาย มาอาํนวยประโยชนใ์นการปฏิบติับริหารงาน
ใหป้ระสบความสาํเร็จที�สมบูรณ์นั�นเอง. …” 
 
 วนัเฉลมิ 4 ธ.ค. 34 “... แต่ก่อนนี� เมื�อ 40 หรือ 50 ปีก่อน 
ประชากรของประเทศไทย มีประมาณ 18 ลา้น เดี�ยวนี� มีมากขึ�นสามเท่า 
มีมากกวา่ 54 ลา้น จวนจะ 60 ลา้น. การที�จะ “รู้รักสามคัคี” กล็าํบากมาก 
เพราะคนมาก  ๆรู้จกักนัทั�วถึงไม่ค่อยได.้ แต่ “รู้รักสามคัคี” ควรจะ
ใชไ้ด ้เพราะหมายความวา่ ทุกคนถือวา่ตนเป็นคนไทย มีอะไรเกิดขึ�นก็
ตาม ทุกคนรู้วา่ตอ้งมีความสามคัคี. “รู้” กคื็อ “ทราบ” ทราบความหมาย
ของสามคัคี “รัก” คือ “นิยม” นิยมความสามคัคี. เพราะเหตุใดคนไทยจึง 
“รู้รักสามคัคี” กเ็พราะคนไทยนี�ฉลาด ไม่ใช่ไม่ฉลาด. คนไทยนี�ฉลาด รู้
วา่ถา้หากเมืองไทยไม่ใชค้วามสามคัคี ไม่เห็นอกเห็นใจกนั ไม่ใชอ้ะไร
ที�จะพอรับกนัได ้พอที�จะใชไ้ด ้กค็งจะไม่ไดท้าํอะไร หมายความวา่ ทาํ
มาหากินกไ็ม่ไดท้าํมาหากิน เพราะวา่ไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีความสงบ. 
จะตอ้ง “รู้รักสามคัคี” หมายความวา่ รู้จกัการอะลุม้อล่วยกนั แมจ้ะ
ไม่ใช่ถูกตอ้งเตม็ที� คือหมายความวา่ไม่ถูกหลกัวิชาเตม็ที� กจ็ะตอ้งใช ้
เพราะวา่ถา้ไม่ใช ้กไ็ม่มีอะไรใช.้ อาจมีสิ�งที�มีอยูแ่ลว้ที�จะใชไ้ปได้
ชั�วคราว คุณภาพอาจไม่ค่อยดีนกั ทุกสิ�งทุกอยา่งไม่มีอะไรที�ดีร้อย
เปอร์เซนต ์แต่วา่ตอ้งใชอ้ะไรที�พอใชไ้ดไ้ป ไม่อยา่งนั�นไม่มีวนัที�จะมี
ชีวิตรอดได.้ …” 
 
 



 จุฬา 11 ก.ค. 35 “…ความจริงใจต่อผูอื้�นเป็นคุณธรรมสาํคญั
มากสาํหรับผูที้�ตอ้งการความสาํเร็จและความเจริญ เพราะช่วยใหส้ามารถ
ขจดัปัดเป่าปัญหาไดม้ากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ปัญหาอนัเกิดจากความ
กินแหนงแคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกนั. นอกจากนั�น ยงัทาํใหไ้ดรั้บ
ความเชื�อถือไวว้างใจ และความร่วมมือสนบัสนุนจากทุกคน ทุกฝ่าย ที�
ถือมั�นในเหตุผลและความดี. ผูมี้ความจริงใจจะทาํการสิ�งใด กม็กัสาํเร็จ
ไดโ้ดยราบรื�น. 
 ความจริงใจอยา่งสาํคญัยงัมีอีกส่วนหนึ�ง ไดแ้ก่ความจริงใจต่อ
ตนเอง เช่นเมื�อไดต้ั�งใจจะประพฤติปฏิบติัในความดีอยา่งหนึ�งอยา่งใด
แลว้ จะตอ้งติดตามรักษาความตั�งใจที�จะกระทาํดงันั�นใหไ้ดต้ลอดไป. 
คนที�รักษาความจริงใจต่อตนเองไวไ้ดม้ั�นคง จะไม่เป็นคนสบัปลบั 
หากแต่เป็นคนที�หนกัแน่นเที�ยงตรง ทาํอะไรตามกฎเกณฑ ์ตามระเบียบ 
ตามเหตุผลและความถูกตอ้งเป็นธรรม จึงเป็นผูส้ามารถสร้างสรรคแ์ละ
สร้างสมความดีความเจริญใหง้อกงามเพิ�มพูนยิ�ง ๆ  ขึ�นได ้ไม่มีวนัถอย
หลงั. …” 
 
 ทุนอานันทมหิดล 26 ส.ค. 35 “… ทุกปีที�เคยมาก็ไดพู้ดอยูซ่ํ� าซาก
วา่ผูที้�มีวิชาการกค็วรจะช่วยกนั แลกเปลี�ยนความคิดความเห็นกนั เพื�อที�จะ
จดัใหส้ังคมใหป้ระเทศชาติมีความกา้วหนา้มีความสงบเรียบร้อย และกค็ง
ตอ้งซํ�าไปอีกหลายปี เพราะวา่จะเห็นไดว้า่แมจ้ะมีผูที้�มีความรู้ดี  ๆใน
ประเทศมากมาย แต่ประเทศกย็งัมีความสบัสนอลหม่านยิ�งขึ�น อาจเป็น
เพราะวา่ความรู้มาก แต่ละคนก็จะแสดงความรู้ แลว้กเ็ห็นช่องทางมาก จึงทาํ
ใหช่้องทางต่างๆ  นี�ชนกนั ไม่ค่อยยอมรับกนั เพราะเหตุวา่แต่ละคนที�มี
วิชาการในแขนงหนึ�งกนึ็กวา่แขนงของตวัใหญ่ที�สุด แขนงอื�นก็
เช่นเดียวกนั เมื�อเป็นเช่นนั�นก็จะมีการกระทบกระเทือนกนั แต่วา่ถา้ได้
ศึกษาลึกซึ� ง รวมทั�งศึกษาตามที�ศึกษาในหอ้งเรียน และตามความคิดคาํสั�ง
สอนของครูบาอาจารย ์แลว้กม็าคิดพิจารณากค็วรจะลดการขดักนัไดม้าก 
เพราะวา่ความเจริญความจริงมีทางเดียว คือการที�จะไม่ใหมี้การเบียดเบียน
กนั ความเจริญนั�นจะประกอบดว้ยความอยูดี่กินดี สบาย และความแน่นอน
วา่ความสบายของตวัจะไม่หายไป ฉะนั�นถา้หากวา่ผูใ้ดจะไปทางไหน ถา้มี
อะไรมาขวาง ถา้ไปชนสิ�งนั�นกจ็ะไปกระทบกนั ก็การจดัจราจรนี� ที�จริง
สาํคญั ผูที้�มีความรู้สูงถา้หากวา่ไม่ดูรอบดา้นของตวั ยอ่มจะไปชนกบัคนที�
เดินโดยที�ไม่ดูรอบดา้นแน่ละคือการจราจรไม่มี นี�ก็เป็นหนา้ที�ของท่าน
ตอ้งจดัจราจรใหดี้ คือดูรอบตวัแลว้กห็ลบแลว้ก็หลีกใหเ้รียบร้อย จึงจะไม่
มีการปะทะกนั ถา้ไม่เช่นนั�น ถา้มีการปะทะ ความเจริญที�เราตอ้งการก็
ไม่ได ้นั�นกเ็ป็นจุดสาํคญั พูดแค่นี�กค็งเขา้ใจ เพราะวา่ท่านทั�งหลายก็มี
ปัญหาเฉียบแหลมอยูแ่ลว้ …” 
 
 วนัข้าราชการ 1 เม.ย. 36   ขา้ราชการมีหนา้ที�สาํคญัส่วนหนึ�ง ที�
จะตอ้งประพฤติปฏิบติัต่อบุคคลทั�งปวงดว้ยความสุจริตจริงใจ วางตวัให้
พอเหมาะพอสมกบัฐานะตาํแหน่ง พร้อมกบัรักษาความสุภาพอ่อนโยน
ไวใ้หเ้หนียวแน่นสมํ�าเสมอ. นอกจากนั�น ยงัจะตอ้งมีความเสียสละ 
อดทน รู้จกัเกรงใจ ใหอ้ภยั ทั�งโอนอ่อนผอ่นตามกนัและกนัดว้ยเหตุผล. 
และสาํคญัที�สุดจะตอ้งหดัทาํใจใหก้วา้งขวางหนกัแน่น รู้จกัรับฟัง
ความคิดความเห็นแมก้ระทั�งคาํวิพากษว์ิจารณ์จากผูอื้�นอยา่งฉลาด เพราะ
การรู้จกัรับฟังอยา่งฉลาดนั�น แทจ้ริงคือการระดมสติปัญญาและ
ประสบการณ์อนัหลายหลาก มาอาํนวยประโยชนใ์นการปฏิบติั
บริหารงานใหป้ระสบความสาํเร็จที�สมบูรณ์นั�นเอง. 
 

 เชียงใหม่ 24 ม.ค. 38 “… ในการทาํงานนั�น ท่านทั�งหลายคงจะตอ้ง
ปฏิบติัร่วมกบัผูอื้�นฝ่ายอื�นเป็นอนัมาก จึงเป็นธรรมดาอยูเ่อง ที�จะตอ้งมี
ปัญหาขอ้ขดัแยง้เกิดขึ�นบา้ง. ปัญหาต่าง ๆ  ที�เกิดขึ�นนั�น น่าจะมาจากเหตุ
สาํคญัประการหนึ�ง ไดแ้ก่การพูดจาไม่เขา้ใจกนั. การพูดนี�สาํคญัมาก มีอยู่
สามลกัษณะดว้ยกนัคือ พูดมาก พูดเร็ว และพูดดี. การพูดมาก คนฟังยาก ทาํ
ใหส้ับสน จบัเรื�องจบัประเด็นไม่ถูก. ส่วนการพูดเร็ว คนฟังไม่ทนั ทาํใหไ้ม่
เขา้ใจเรื�องชดั หรือเขา้ใจผิดได.้ เมื�อพูดจาสื�อสารกนัไม่กระจ่าง ทาํใหเ้ขา้ใจ
ไดย้าก จึงอาจก่อใหเ้กิดปัญหาขึ�นไดเ้พราะเขา้ใจเรื�องไม่ตรงกนั. การพูดดี 
หรือดีดว้ยเนื�อหาสาระ พอดีกบักาละเทศะ เหมาะสมกบัฐานะและบุคคล ไม่
มากหรือนอ้ยเกินไป คนฟังสบาย จบัเรื�องราวไดช้ดัและถูกตอ้งตามความ
ประสงค.์ เมื�อพูดจาสื�อสารกนัไดไ้ม่ติดขดั ก็จะมีความเขา้อกเขา้ใจกนั และ
สามารถร่วมมือกนัทาํงานสร้างสรรคค์วามสุขความเจริญใหเ้กิดขึ�นได.้ ปัญหา
ต่าง ๆ  กจ็ะไม่เกิดขึ�น หรือหากจะเกิดขึ�นบา้ง ก็สามารถพูดจาทาํความเขา้ใจ
กนัไดโ้ดยไม่ยากนกั. การพูดดีจึงเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ�งแก่ทุกคน ที�จะตอ้ง
อยูร่่วมกนั ตอ้งสมาคมคบหากนั และทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่เป็นคณะ. …” 
 
 วนัเฉลมิ 4 ธ.ค. 36 “…ถา้ทุกคนพูดเหมือนกนั เวลาพูดอะไรกนั
ขึ�นมา กพ็ูดเหมือนกนัหมด สัมมนากไ็ม่ตอ้งสัมมนากนั ไม่ตอ้งประชุมกนั 
ไม่ตอ้งชี�แจง ทุกคนคิดเหมือนกนั ทาํเหมือนกนัหมด. อนันี� ซิ น่าเบื�อ. ทุก
คนเหมือนกนัไม่มีอว้นไม่มีผอม เหมือนกนัหมด มนัจะน่าดูไหม. ในที�นี�ก็
มีคนอว้นคนผอม ก็เป็นสิทธิของเขา แลว้เขากมี็ความสุขของเขาได.้ ฉะนั�น
สามคัคีหรือการปรองดองกนั ไม่ไดห้มายความวา่ คนหนึ�งพูดอยา่งหนึ�ง 
คนอื�นตอ้งพูดเหมือนกนัหมด. ลงทา้ยชีวิตกไ็ม่มีความหมาย. ตอ้งมีความ
แตกต่างกนั แต่ตอ้งทาํงานใหส้อดคลอ้งกนั. แมจ้ะขดักนับา้ง กต็อ้ง
สอดคลอ้งกนั ถา้ไม่สอดคลอ้งกนั พงั. 
 ยกตวัอยา่งทางวิศวกรรม. อยา่งรถยนตค์นัหนึ�ง ทุกส่วนของ
รถยนตต์อ้งทาํงานสอดคลอ้งกนั. ถา้ไม่ทาํงานสอดคลอ้งกนั รถกพ็งั และ
ใชร้ถยนตไ์ม่ได.้ ถา้ลอ้หนา้เดินหนา้ ลอ้หลงั เดินถอยหลงั รถกแ็ล่นไป
ไม่ได.้ ตอ้งใหล้อ้หมุนสอดคลอ้งกนั. แต่จะใหพ้วงมาลยัซึ� งเป็นสิ�งที�หมุน 
หมุน เหมือนกบัลอ้ เรารู้สึกวา่ จะขบัรถไม่ได.้ ทุกสิ�งตอ้งมีหนา้ที�ของตวั. 
พวงมาลยัตอ้งหมุนไปทาง แลว้ก็หมุนกลบัมาอีกทางถึงจะเหมาะสม เขามี
หนา้ที�อยา่งนั�น. เครื�องยนตก์็หมุนเร็วเท่านั�น ๆ  ลอ้หมุนดว้ยความเร็ว
เท่านั�น ๆ . ถา้เครื�องยนตก์บัลอ้หมุน ดว้ยความเร็วเท่ากนั ก็จะทาํใหร้ถไม่
มีกาํลงั. อยา่งเวลาออกรถตอ้งใส่เกียร์หนึ�ง ตอ้งทด คือ เครื�องกต็อ้งหมุน
เร็วกวา่ลอ้ ไม่อยา่งนั�นไม่พอ. ทุกส่วนมีความแตกต่างกนัในหนา้ที� มี
ความแตกต่างในทิศทาง. 
 คนกเ็หมือนกนั ถา้หากวา่ คนหนึ�งมีหนา้ที�อยา่งหนึ�งอยา่งใด 
ไม่ไดห้มายความวา่ทุกคนจะตอ้งมีหนา้ที�เหมือนกนั แต่กต็อ้งสอดคลอ้งกนั 
เพื�อใหง้านส่วนรวมนั�นดาํเนินไปไดดี้. ถา้อยูใ่นหมู่คณะเดียวกนั หรือใน
คณะทาํงานเดียวกนั ก็จะตอ้งใหส้อดคลอ้งกนั เพื�อใหง้านที�ทาํนั�นมี
ประสิทธิภาพสูงที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได.้ แต่ถา้หากวา่มาทะเลาะกนั มาเถียง
กนัโดยหลกั หรือพื�นฐาน หลกัความคิดนั�น แตกต่างกนั กคุ็ยกนัไม่ได ้พูด
กนัไม่ได.้ อยา่มาพูดกนัดีกว่า เพราะวา่ถา้ทรรศนะของคนหนึ�งมีอยา่งหนึ�ง 
และทรรศนะของอีกคนหนึ�งมีอีกอยา่งหนึ�ง โดยไม่พยายามปรองดองกนั โดย
ไม่พยายามที�จะหาทางออกที�เหมาะสม. ยิ�งพูดกย็ิ�งยุ่ง ยิ�งทาํใหค้นอื�นที�ไม่รู้อิ
โหน่อิเหน่ดูแลว้ขวญัเสีย. เดี�ยวนี�พูดกนั เถียงกนัอยา่ง ทาํใหป้ระชาชนทั�วไป
ขวญัเสีย. ไม่ทราบวา่เอาอะไรกนัแน่ พื�นฐานของความคิดนั�น มนัคนละอยา่ง
ทีเดียว. แลว้มาเถียงกนั มนัเขา้กนัไม่ได ้มนัคนละเรื�อง. พูดอยา่งที�เขาเรียกกนั
วา่ “พูดคนละเรื�องเดียวกนั.” ไอค้าํ “พูดคนละเรื�องเดียวกนั” นี�  เหมือนว่าเป็น
เรื�องเดียวกนั แต่พูดกนัคนละเรื�อง มนัไม่มีทางออก ไม่มีผล. …” 



 วนัข้าราชการ 1 เม.ย. 37   ขา้ราชการเป็นผูมี้หนา้ที�การงาน
กวา้งขวาง ตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัคนจาํนวนมาก และการเกี�ยวขอ้งประสาน
ประโยชนก์นันั�นตอ้งอาศยัมิตรจิตและความเขา้ใจอนัดีต่อกนัเป็น
พื�นฐาน. ผูฉ้ลาดจึงควรปรับปรุงการกระทาํความคิดของตวัใหสุ้จริตผอ่ง
ใส พยายามสร้างเสริมความเขา้ใจและความรู้สึกที�ดีต่อผูอื้�นใหส้มบูรณ์ 
ทั�งพึงระลึกอยูเ่สมอดว้ยวา่ ผูอื้�นเขากมี็ความมุ่งหวงัที�จะสร้างสรรคค์วาม
ดีความเจริญเช่นเดียวกนักบัเรา. ถา้หากทุกฝ่ายทุกคนมีความเขา้ใจดีต่อ
กนั การร่วมมือประสานงานยอ่มจะเป็นไปไดโ้ดยสะดวก และจะเป็น
ประโยชนอ์ยา่งยิ�งแก่การแกปั้ญหาของบา้นเมือง. 
 
 จุฬา 14 ก.ค. 2537 “… การประกอบกิจการงานร่วมกบัผูอื้�นนั�น 
ที�จะใหเ้ป็นไปโดยราบรื�นเรียบร้อยทั�งหมด ยอ่มเป็นไปไดย้าก. เพราะคน
จาํนวนมากยอ่มมีความคิดที�แตกต่างกนัไป ตามพื�นฐานภูมิรู้และภูมิ
ธรรมของแต่ละคน. ปัญหาขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ  ในการทาํงาน กอ็าจเกิดขึ�น
ไดเ้สมอ. เมื�อมีปัญหาเกิดขึ�น ทุกคนชอบที�จะทาํความคิดความเห็นให้
สอดคลอ้งกนั ร่วมกนัพิจารณาหาทางแกไ้ขดว้ยเหตุและผลตามเป็นจริง
บนพื�นฐานอนัเดียวกนั กจ็ะเห็นแนวทางปฏิบติัแกไ้ขไดอ้ยา่งเที�ยงตรง 
ถูกตอ้งและเหมาะสม. หากต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างอา้งเหตุผลที�อาศยั
พื�นฐานแตกต่างกนั กอ็าจเกิดถกเถียงโตแ้ยง้กนั โดยไม่มีขอ้ยติุ. ปัญหา
ต่าง ๆ  กไ็ม่มีทางออกและไดรั้บการปฏิบติัแกไ้ข เป็นผลใหง้านที�ทาํ
ติดขดัล่าชา้ หรือไม่สามารถจะดาํเนินการต่อไปไดส้าํเร็จ. เหตุและผลนี�
จึงเป็นประโยชนโ์ดยตรงในการพิจารณาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  เป็นสิ�งที�จะ
ส่งเสริมความสามารถของบุคคลใหสู้งขึ�น คือสามารถทาํงานที�ยาก ที�มี
ความสาํคญัสูงได.้ บณัฑิตจึงควรจะไดฝึ้กฝนตนเองใหเ้ป็นผูมี้เหตุและ
ผลในทุกเรื�องทุกกรณีโดยเคร่งครัด ดว้ยการหดัคิดใหเ้ป็นระเบียบ
ขั�นตอน ฝึกจบัประเดน็ของเรื�องต่าง ๆ  ใหไ้ดโ้ดยถูกตอ้ง และรู้จกัลาํดบั
เหตุและผลที�ต่อเนื�องกนัใหไ้ดแ้น่ชดั ทั�งรู้จกัใชถ้อ้ยคาํสื�อความหมายได้
ถูกตอ้งตามลาํดบั และรวบรัดชดัเจน ครั�นลงมือปฏิบติั ตอ้งปฏิบติัให้
จริงใหต่้อเนื�องเป็นกระบวนการตามแนวทางที�กาํหนดไว ้ใหง้านทุก
อยา่งกา้วหนา้ไปจนบรรลุเป้าหมายโดยสมบูรณ์. ถา้ทุกคนทาํไดด้งันี�  ก็
จะช่วยใหสิ้�งที�คิด กิจที�ทาํ คาํที�พูด สมัฤทธิ� ผลที�เป็นประโยชนแ์ทจ้ริง
ทั�งแก่ตนเองและชาติบา้นเมือง. …” 
 
 เชียงใหม่ 24 ม.ค. 38 “… ในการทาํงานนั�น ท่านทั�งหลายคง
จะตอ้งปฏิบติัร่วมกบัผูอื้�นฝ่ายอื�นเป็นอนัมาก จึงเป็นธรรมดาอยูเ่อง ที�
จะตอ้งมีปัญหาขอ้ขดัแยง้เกิดขึ�นบา้ง. ปัญหาต่าง ๆ  ที�เกิดขึ�นนั�น น่าจะมา
จากเหตุสาํคญัประการหนึ�ง ไดแ้ก่ การพูดจาไม่เขา้ใจกนั. การพูดนี�สาํคญั
มาก มีอยูส่ามลกัษณะดว้ยกนั คือ พูดมาก พูดเร็ว และพูดดี. การพูดมาก 
คนฟังยาก ทาํใหส้บัสน จบัเรื�องจบัประเดน็ไม่ถูก. ส่วนการพูดเร็ว คน
ฟังไม่ทนั ทาํใหไ้ม่เขา้ใจเรื�องชดั หรือเขา้ใจผิดได.้ เมื�อพูดจาสื�อสารกนั
ไม่กระจ่าง ทาํใหเ้ขา้ใจไดย้าก จึงอาจก่อใหเ้กิดปัญหาขึ�นไดเ้พราะเขา้ใจ
เรื�องไม่ตรงกนั. การพูดดี หรือดีดว้ยเนื�อหาสาระ พอดีกบักาละเทศะ 
เหมาะสมกบัฐานะและบุคคล ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป คนฟังสบาย จบั
เรื�องราวไดช้ดัและถูกตอ้งตามความประสงค.์ เมื�อพดูจาสื�อสารกนัไดไ้ม่
ติดขดั กจ็ะมีความเขา้อกเขา้ใจกนั และสามารถร่วมมือกนัทาํงาน
สร้างสรรคค์วามสุข ความเจริญใหเ้กิดขึ�นได.้ ปัญหาต่าง ๆ  กจ็ะไม่
เกิดขึ�น หรือหากจะเกิดขึ�นบา้ง กส็ามารถพูดจาทาํความเขา้ใจกนัไดโ้ดย
ไม่ยากนกั. การพูดดีจึงเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ�งแก่ทุกคน ที�จะตอ้งอยู่
ร่วมกนั ตอ้งสมาคมคบหากนั และทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่เป็นคณะ. …” 

 จุฬา 12 ก.ค. 39 “… ผูป้ฏิบติัดนตรีนั�น แมจ้ะใชเ้ครื�องดนตรี
ต่างชนิด แต่ในการปฏิบติัร่วมกนั จะตอ้งเทียบเสียงใหต้รงกนั และ
ประสมประสานใหส้อดคลอ้งพอเหมาะพอดีกนั. เพลงที�ทาํจึงจะไดร้ส
กลมกล่อม ฟังไพเราะนุ่มนวล. ผูป้ฏิบติังานกเ็ช่นเดียวกนั จะตอ้งคิดให้
เห็นวา่งานที�ตนทาํนั�น เป็นเพียงงานส่วนหนึ�งของส่วนรวม และงานทุก
ดา้นทุกสาขา ยอ่มสมัพนัธ์เกี�ยวเนื�องกนั เป็นปัจจยัส่งเสริมเกื�อกลูกนั 
และประกอบกนัขึ�นเป็นงานส่วนรวมของบา้นเมือง ซึ�งตอ้งเจริญพฒันา
ไปพร้อม ๆ  กนั และใหท้นัเทียมกนั.  ถา้งานส่วนใดส่วนหนึ�งชะงกัล่าชา้ 
อาจพาใหส่้วนอื�นเรรวนไปทั�งกระบวนได.้ ดงันั�น นอกจากจะปฏิบติั
ภาระหนา้ที�ของตนใหดี้ที�สุดแลว้ แต่ละคนจะตอ้งพยายามทาํงานของตน
ใหป้ระสานกบังานอื�น ฝ่ายอื�น และบุคคลอื�น พร้อมทั�งระมดัระวงั
ปฏิบติัการใหส้อดคลอ้งสนบัสนุนกนัใหต้ลอดดว้ย งานทุก ๆ  ส่วนจึงจะ
ดาํเนินไปพร้อมเสมอกนั และทาํความเจริญใหเ้กิดแก่บา้นเมือง ส่วนรวม 
และบุคคลไดส้มบูรณ์. …” 
 
 จุฬา 13 ก.ค. 39 “… ในการปฏิบติัร่วมกนันั�น ดนตรีแต่ละชิ�น
แต่ละอยา่งจะตอ้งเทียบเสียงใหรู้้ที�สูงที�ต ํ�า แลว้จะตอ้งอยูใ่นกรอบคือทาง
เพลง ท่วงทาํนอง และจงัหวะอยา่งเคร่งครัด. การปฏิบติัดนตรีร่วมกนัจึง
จะพรักพร้อม ไม่ติดขดัหรือหยดุชะงกัรวนเร. การทาํงานร่วมกนัและการ
อยูร่่วมกนัเป็นสังคม กไ็ม่แตกต่างกนัมากนกั จาํเป็นตอ้งมีกรอบคือ
กฎระเบียบใหทุ้กคนถือปฏิบติั อยา่งในการทาํงานร่วมกนั หากต่างคน
ต่างทาํตามใจชอบ โดยไม่คาํนึงถึงระเบียบวินยั. งานที�ทาํนั�นกย็ากยิ�งที�
จะบรรลุผลสาํเร็จตรงตามเวลาและเป้าหมายได.้ กฎระเบียบจึงเป็นเครื�อง
กาํกบัประคบัประคองใหง้านดาํเนินไปอยา่งราบรื�นและประสบ
ความสาํเร็จอยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง ทั�งทาํใหบุ้คคลอยูร่่วมกนัในสงัคมได้
โดยปรกติสุข. …” 
 
 วนัเฉลมิ 4 ธ.ค. 39 “... ความดีคืออะไรที�ทาํใหเ้รามีความสงบ
ความสุขใจแท ้ๆ  เป็นผลดี คนที�ไม่ดีเรียกวา่คนเลว คาํวา่เลวนี�กย็าวกวา่
หน่อย คนเลวกไ็ม่รู้จะวิเคราะห์วา่อะไร 
 คนดีทาํใหค้นอื�นดีได ้หมายความวา่คนดีทาํใหเ้กิดความดีใน
สงัคม คนอื�นกดี็ไปดว้ย ความเลวนั�นจะทาํใหค้นดีเป็นคนเลวกย็าก แต่
เป็นไปได ้ถา้คนดีเขม้แขง็ในความดี จะใหค้นเลวมาทาํใหค้นดีเป็นคน
เลวยาก สาํคญัอยูที่�ความเขม้แขง็ของคนดี คนเลวมิไดอ้ยากใหค้นอื�นเลว 
เพราะวา่ถา้คนอื�นเลว คนเลวนั�นแหละจะเดือดร้อน เขารู้ดีวา่ถา้คนเลวทาํ
ใหค้นอื�นเลว กห็มายความวา่คนนั�นจะเบียดเบียนตวัเขาเอง กคื็อ
เบียดเบียนคนที�เลวทาํใหย้ิ�งแยเ่ขา้ ไม่มีใครอยาก ...” 
 
 มหิดล 4 ก.ค. 40 “… การงานทุกอยา่งทุกอาชีพ ยอ่มจะมี
จรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั�นจะบญัญติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร
หรือไม่กต็าม แต่กเ็ป็นสิ�งที�ยึดถือกนัวา่เป็นความดีงาม ที�คนในอาชีพ
นั�นพึงประพฤติปฏิบติั. หากผูใ้ดล่วงละเมิดกอ็าจก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ทั�งแก่บุคคล หมู่คณะ และส่วนรวมได.้ เหตุนี�  ผูป้ฏิบติังานในทุกสาขา
อาชีพ นอกจากจะตอ้งมีความรู้ในสาขาของตนอยา่งลึกซึ� ง จดัเจน และ
ศึกษาใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอแลว้ ยงัจะตอ้งยึดมั�นในจรรยาบรรณในวชิาชีพ
ของตน ทั�งขอ้ที�ควรปฏิบติัและไม่พึงปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดดว้ย จึงจะ
สามารถประพฤติตนปฏิบติังานใหป้ระสบความสาํเร็จ ไดรั้บความเชื�อถือ
ยกยอ่งในเกียรติ ในศกัดิ� ศรี และในความสามารถดว้ยประการทั�งปวง. …” 
 



 วนัข้าราชการ 1 เม.ย. 40  งานของชาตินั�นเป็นงานที�กวา้งขวาง 
ประกอบดว้ยงานทุกดา้นทุกระดบัอนัสัมพนัธ์เกี�ยวเนื�องถึงกนัหมด โดย
แต่ละอยา่งต่างตอ้งอาศยัและเกื�อกูลสนบัสนุนกนัอยา่งสอดคลอ้งพอเหมาะ
พอดี จึงจะสมัฤทธิ� ผลที�ทาํใหช้าติบา้นเมืองมั�นคงและเจริญกา้วหนา้ไปได.้ 
ดงันั�น ขา้ราชการผูป้ฏิบติับริหารงานของแผน่ดิน จึงตอ้งพยายามปฏิบติั
ตนปฏิบติังานใหส้มัพนัธ์ประสานกบับุคคลอื�นฝ่ายอื�นใหไ้ด.้ 
 
 จุฬา 9 ก.ค. 40 “… ความเป็นบณัฑิต นอกจากจะหมายรู้ไดที้�
ความรู้ความฉลาดสามารถในหลกัวิชาแลว้ ยงัสงัเกตทราบไดที้�ความคิด 
คาํพูด และการกระทาํ อีกทางหนึ�ง. ความคิดนั�นสาํคญัมาก ถือไดว้า่เป็น
แม่บทใหญ่ของคาํพูดและการกระทาํทั�งปวง. กล่าวคือ ถา้คนเราคิดดี คิด
ถูกตอ้ง ทั�งตามหลกัวิชาและคุณธรรม คาํพูดและการกระทาํกเ็ป็นไป
ในทางที�ดีที�เจริญ. แต่ถา้คิดไม่ดีไม่ถูกตอ้ง คาํพูดและการกระทาํกอ็าจ
ก่อใหเ้กิดความเสื�อมเสียหาย ทั�งแก่ตวัเองและส่วนรวมได.้ ดว้ยเหตุนี�  
ก่อนที�บุคคลจะพูดจะทาํสิ�งใด จาํเป็นตอ้งหยดุคิดเสียก่อนวา่ กิจที�จะทาํ 
คาํที�จะพูดนั�น ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชนห์รือเป็นโทษเสียหาย เป็น
สิ�งที�ควรพูด ควรกระทาํ หรือควรงดเวน้. เมื�อคิดพิจารณาไดด้งันี�  กจ็ะ
สามารถยบัย ั�งคาํพูดที�ไม่สมควร หยดุย ั�งการกระทาํที�ไม่ถูกตอ้ง พูดและ
ทาํแต่สิ�งที�จะสมัฤทธิ� ผลเป็นคุณ เป็นประโยชน ์และเป็นความเจริญ. 
บณัฑิตจึงควรฝึกหดัปฏิบติัตนใหเ้ป็นคนคิดก่อนพูด คิดก่อนทาํ จนเป็น
ปรกตินิสยั จึงจะไดชื้�อวา่ประพฤติปฏิบติัตนสมกบัความเป็นบณัฑิต ที�
คนเขายกยอ่งเชื�อถือ. …” 
 
 จุฬา 10 ก.ค. 40 “… คาํพดูที�กล่าวออกไป หลงัจากที�ได้
พิจารณาไตร่ตรองอยา่งกวา้งขวางและรอบคอบแลว้ ยอ่มถือเป็นสจัวาจา 
ที�แสดงถึงความตั�งใจจริงที�บุคคลตั�งไวแ้ก่ตวัและผูอื้�น. ผูพู้ดจึงผกูพนั
บงัคบัตวัเองใหม้ั�นอยูใ่นสจัวาจานั�น. สิ�งใดที�พูดวา่จะทาํหรือจะงดเวน้ 
ตอ้งทาํใหไ้ดโ้ดยเคร่งครัดและครบถว้น. หาไม่จะกลายเป็นคนกลบักลอก 
ไม่มีความมั�นคงในคาํพูดและการกระทาํ ทาํใหไ้ม่มีผูไ้วว้างใจ ไม่อาจทาํ
ใหง้านใหต้นเองประสบผลสาํเร็จที�ดีได.้ ผูห้นกัแน่นในสจัจะ พูดอยา่งไร 
ทาํอยา่งนั�น จึงจะไดรั้บความสาํเร็จ พร้อมทั�งความศรัทธาเชื�อถือ และ
ความยกยอ่งสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย. การพูดแลว้ทาํ คือพูดจริงทาํจริง จึง
เป็นปัจจยัสาํคญัในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเ้ด่นชดั และสร้าง
เสริมความดี ความเจริญ ใหเ้กิดขึ�นทั�งแก่บุคคลและส่วนรวม. …” 
 
 ขอนแก่น 17 ธ.ค. 41 “… เมื�อสาํเร็จและออกไปปฏิบติัหนา้ที�การ
งานดว้ยตนเอง บางคนอาจรู้สึกวา้เหวอ่ยูบ่า้ง ที�ไม่มีครูบาอาจารยค์อย
ประคบัประคองชี�แนะ. ความจริงขอ้นี� มิใช่เรื�องที�ควรวิตกกงัวลใหม้าก
เกินไป เพราะงานที�ท่านจะไปทาํนั�นปรกติมิใช่งานที�จะทาํคนเดียว หาก
จะตอ้งร่วมมือกบัผูอื้�นฝ่ายอื�นอีกมาก. บรรดาผูร่้วมงานเหล่านั�น ยอ่มมีทั�ง
ผูมี้ความรู้ความสามารถมากกวา่ และผูมี้ความรู้ดอ้ยกวา่แต่มากดว้ย
ประสบการณ์ ซึ�งถือไดว้า่เป็นผูมี้อาวโุส ที�ท่านจะนบัถือเป็นครูในอนัที�จะ
เรียนรู้และขอคาํปรึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี. อีกอยา่งหนึ�ง การทาํงานร่วมกบั
ผูอื้�นนั�น ที�จะใหเ้ป็นไปโดยราบรื�น ปราศจากปัญหาขอ้ขดัแยง้ย่อมเป็นไป
ไดย้าก เพราะคนจาํนวนมากยอ่มมีความคิดความตอ้งการที�แตกต่างกนัไป 
มากบา้ง นอ้ยบา้ง. ท่านจะตอ้งรู้จกัอดทนและอดกลั�น ใชปั้ญญา ไม่ใช้
อารมณ์ ปรึกษากนั และโอนอ่อนผ่อนตามกนัดว้ยเหตุผล โดยถือวา่
ความคิดที�แตกต่างกนันั�น มิใช่เหตุที�จะทาํใหเ้ป็นขอ้ขดัแยง้โตเ้ถียงเพื�อเอา
แพเ้อาชนะกนั แต่เป็นเหตุสาํคญัที�จะช่วยใหเ้กิดความกระจ่างแจง้ทั�งใน
วิถีทางและวิธีการปฏิบติังาน. …” 

 วนัเฉลมิฯ 4 ธ.ค. 40 “... ยงัไม่ไดพู้ดถึงคาํที�เคยพูดทุกครั� ง คือตอ้ง
สามคัคีกนั. ตอ้งไม่ปัดขากนัมากเกินไป. แต่วา่ไม่ไดห้มายความวา่ จะตอ้ง
ทาํแบบที�บางคนนึกจะทาํ. จะตอ้งใหทุ้กคนมีโอกาสทาํงาน ทาํงานตาม
หนา้ที�. เมื�อทาํงานตามหนา้ที�แลว้ กต็อ้งหวงัดีต่อผูอื้�น. นี� เป็นหลกัที�สาํคญั. 
ตอ้งทาํงานดว้ยการเห็นอกเห็นใจกนั และทาํดว้ยความขยนัหมั�นเพียร. ...” 
 
 วนัเฉลมิฯ 4 ธ.ค. 41 “... การที�ไดท้าํความเจริญหรือความสุขแก่
ประชาชาติและประชาชนนั�น มิไดเ้ป็นงานของผูห้นึ�งผูใ้ดที�จะปฏิบติัได ้
ตอ้งร่วมมือกนั. ผูใ้ดมีความรู้ทางใดกค็วรจะใชค้วามรู้ความสามารถนั�น
เพื�อสร้างความมั�นคง. ถา้มีหลายคนที�มีความรู้อยา่งเดียวกนั กต็อ้ง
ร่วมมือกนั. บางคนมีความรู้เหมือนกนัแต่ความเห็นต่างกนั ดงันี�ก็จะตอ้ง
ปรึกษากนัมากกวา่ที�จะเถียงกนั. คาํวา่ปรึกษากบัคาํวา่เถียงนี�ต่างกนั. คาํ
วา่เถียงใชแ้ต่อารมณ์ คาํวา่ปรึกษาใชปั้ญญา. ถา้สามารถที�จะใชปั้ญญา
ปรึกษากนั จะไดค้าํตอบ เพราะวา่ความจริงนั�นมีอนัเดียว. ความเทจ็มี
หลาย หรือทางที�ผิดมีมากมาย แต่ความจริงทางที�ดี ส่วนมาก เป็นทาง
เดียวที�จะสามารถนาํพาสู่ความสาํเร็จ. ...” 
 
 วนัข้าราชการ 1 เม.ย. 42   ความเจริญของประเทศชาติเป็นความ
เจริญส่วนรวม ซึ�งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทาํของคนทั�งชาติ. 
ขา้ราชการผูป้ฏิบติับริหารงานของแผน่ดิน ควรจะไดค้าํนึงในขอ้นี� ให้
มาก พิจารณาใหเ้ห็นความสาํคญัของผูอื้�น ใหรู้้จกันบัถือผูอื้�น ใชค้วามมี
เหตุผลและความร่วมมือกนั ในการปฏิบติับริหารงานทั�งปวง เพื�อ
สร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่ตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของ
เราใหด้าํรงมั�นคงอยูต่ลอดไป. 
 
 วปอ 14 พ.ย. 45 “… ท่านทั�งหลายลว้นแต่เป็นผูป้ฏิบติั
บริหารงานระดบัสูงของหน่วยงานต่าง ๆ  การประพฤติปฏิบติัของท่าน 
ทั�งในทางส่วนตวั ทั�งในทางหนา้ที�การงาน จึงมีความสาํคญัอยา่งมาก 
เพราะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขามองวา่ ท่านเป็นผูใ้หญ่ เป็นผูน้าํ. ถา้ท่าน
ประพฤติดี และปฏิบติังานในหนา้ที�ดว้ยความเขม้แขง็รับผิดชอบ กจ็ะ
เกิดเป็นการนาํที�ดี เป็นตวัอยา่งที�ดี และเมื�อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาประพฤติ
ปฏิบติัตาม กจ็ะบนัดาลผลใหท้ั�งหน่วยงานเกิดสมรรถภาพอนัเขม้แขง็
แขง็แกร่ง สามารถปฏิบติั ภารกิจใหบ้รรลุผลเลิศไดทุ้กกรณี. จึงขอใหทุ้ก
คนไดต้ระหนกัในหวัขอ้นี�ใหม้าก และมุ่งประพฤติตวัปฏิบติังานตามที�
ไดพิ้จารณาเห็นชดัแลว้วา่ ดีจริง ถูกตอ้ง เที�ยงตรง ตามเหตุผลและความ
เป็นธรรม ใหต่้อเนื�องย ั�งยืนตลอดไป. …” 
 
 วนัข้าราชการ 1 เม.ย. 46   ขา้ราชการไม่วา่จะอยูใ่นตาํแหน่งใด 
ระดบัไหน มีหนา้ที�อยา่งไร ลว้นแต่มีส่วนสาํคญัอยูใ่นงานของแผน่ดิน
ทั�งสิ�น ทุกคนทุกฝ่ายจึงไม่ควรจะถือตวัแบ่งแยกกนั หากตอ้งยกยอ่งนบั
ถือใหเ้กียรติกนั สมคัรสมานร่วมมือร่วมความคิดกนัใหก้ารปฏิบติั
บริหารงานของแผน่ดินดาํเนินไปอยา่งมีเอกภาพ และไดผ้ลที�พึงประสงค์
สมบูรณ์พร้อมทุกส่วน 
 
 วนัข้าราชการ 1 เม.ย. 48   ขา้ราชการผูป้ฏิบติับริหารงานของ
แผน่ดิน จะตอ้งรู้ตระหนกัแน่ในการสละ อนัไดแ้ก่การสละสาํคญัสอง
ประการ คือสละเพื�อประโยชนส่์วนรวมที�ยิ�งใหญ่และเหนือกวา่ประโยชน์
ส่วนตวัประการหนึ�ง กบัสละความคิดจิตใจที�ตํ�าทรามต่าง ๆ  อีกประการ
หนึ�ง จึงจะเป็นที�เชื�อถือไวว้างใจของคนทั�งปวง และสามารถดาํรงตาํแหน่ง
หนา้ที�อยา่งมีเกียรติมีศกัดิ� ศรีและมีความเจริญมั�นคงตลอดไป. 



 ครองราช 60 ปี 9 ม.ิย. 49 “... คุณธรรมซึ�งเป็นที�ตั�งของความรัก
ความสามคัคี ที�ทาํใหค้นไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกนัรักษาและ
พฒันาชาติบา้นเมืองใหเ้จริญรุ่งเรืองสืบต่อกนัมาไดต้ลอดรอดฝั�ง. 
ประการแรก คือการที�ทุกคนคิด พูด ทาํ ดว้ยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อ
กนั. ประการที�สอง คือการที�แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื�อกลูกนั 
ประสานงานประสานประโยชนก์นั ใหง้านที�ทาํสาํเร็จผล ทั�งแก่ตน แก่
ผูอื้�น และแก่ประเทศชาติ. ประการที�สาม คือการที�ทุกคนประพฤติปฏิบติั
ตนอยูใ่นความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียม
เสมอกนั. ประการที�สี�  คือการที�ต่างคนต่างพยายามทาํความคิดความเห็น
ของตนใหถู้กตอ้งเที�ยงตรงและมั�นคงอยูใ่นเหตุในผล. หากความคิดจิตใจ
และการประพฤติปฏิบติัที�ลงรอยเดียวกนัในทางที�ดีที�เจริญนี�  ยงัมีพร้อม
มูลอยูใ่นกายในใจของคนไทย กม็ั�นใจไดว้า่ประเทศชาติไทยจะดาํรง
มั�นคงอยูต่ลอดไปได.้ ...” 
 
 วปอ 10 พ.ค. 50 “… ผูที้�ผา่นหลกัสูตรการศึกษาจากสถาบนัการ
รักษาความมั�นคงชั�นสูงมาแลว้ จดัวา่เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถสูง ทั�ง
ในหลกัวิชาและกระบวนการปฏิบติั. ท่านทั�งหลายจึงควรตั�งใจใหแ้น่น
แน่ ในอนัที�จะร่วมกนัปฏิบติับริหารงานทุกอยา่งใหส้อดคลอ้งเกื�อกลูกนั 
โดยเตม็กาํลงัความรู้ความสามารถ. อีกประการหนึ�ง ในฐานะที�ท่านเป็น
ผูใ้หญ่ เป็นผูน้าํของหน่วยงาน การประพฤติตวัปฏิบติังานของท่าน ยอ่ม
มีความสาํคญัอยา่งมาก. ถา้ท่านประพฤติดี ปฏิบติังานในหนา้ที�ดว้ย
ความเขม้แขง็รับผิดชอบ กจ็ะเกิดเป็นการนาํที�ดี เป็นตวัอยา่งที�ดี ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดป้ระพฤติปฏิบติัตาม. สิ�งที�แต่ละคนแต่ละหน่วยงาน
ปฏิบติั กจ็ะประกอบส่งเสริมกนั ใหง้านส่วนรวมของชาติดาํเนินไปสู่
เป้าหมายที�พึงประสงค ์คือความมั�นคงปลอดภยัของบา้นเมืองและความ
วฒันาผาสุกของประชาชน. ...” 
 
 วนัข้าราชการ 1 เม.ย. 55   งานราชการทุกอยา่ง ไม่วา่เลก็หรือ
ใหญ่ ง่ายหรือยาก ยอ่มมีความสาํคญัอยูใ่นงานของแผน่ดินดว้ยกนัทั�งสิ�น 
อีกทั�งงานทุกดา้นทุกสาขายอ่มสมัพนัธ์เกี�ยวเนื�องกนั เป็นปัจจยัเกื�อกลู
ส่งเสริมกนัและกนัอยู.่ ขา้ราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดบั จึงตอ้งไม่ถือ
ตวัแบ่งแยกกนั หากตอ้งพิจารณาใหเ้ห็นความสาํคญัของกนัและกนั แลว้
ร่วมงานประสานสมัพนัธ์กนั ดว้ยความเป็นมิตร ดว้ยความเขา้ใจเห็นใจ
กนั และดว้ยความเมตตาปรองดองกนั. งานของแผน่ดินทุกส่วน จกัได้
ดาํเนินกา้วหนา้ไปพร้อมเสมอกนั และยงัประโยชนที์�พึงประสงค ์คือ
ความเจริญมั�นคง ใหเ้กิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมไดแ้ทจ้ริง. 
 
 
 
 
 

 ร้อยตาํรวจ 25 ก.พ. 52 “... นายตาํรวจนั�นเป็นผูมี้อาํนาจ มีเกียรติ 
และมีความรับผิดชอบสูง เพราะเป็นทั�งกาํลงัและผูน้าํในการพิทกัษ์
คุม้ครอง พร้อมทั�งเสริมสร้างความสงบสุข ความเรียบร้อย และความ
ปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชน. การที�จะปฏิบติัหนา้ที�ดงักล่าวใหส้าํเร็จดว้ยดีได ้
นอกจากนายตาํรวจจะตอ้งมีขีดความรู้ความสามารถสูงแลว้ ยงัตอ้งไดรั้บ
ความร่วมมือจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งดีดว้ย. เพราะฉะนั�น นายตาํรวจ
ทุกคนจึงตอ้งประพฤติตนปฏิบติังานใหเ้ป็นแบบอยา่งที�ดี และตอ้งสร้าง
ขวญักาํลงัใจใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งทั�วถึง ดว้ยการแบ่งปันอาํนาจ 
ความรับผิดชอบ และความดีความชอบที�มี ตามสมควรแก่ตาํแหน่งหนา้ที� 
ความรู้ความสามารถ และผลสาํเร็จของงาน. เมื�อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาศรัทธา
เชื�อถือในผูน้าํและมั�นใจวา่งานที�ทาํจะไม่เหน็ดเหนื�อยสูญเปล่า ก็จะให้
ความร่วมมือโดยเต็มใจ และตั�งใจปฏิบติัหนา้ที�โดยเต็มกาํลงั. งานทุกส่วน
ของตาํรวจก็จะดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตาํรวจแต่ละคนก็จะ
เจริญกา้วหนา้ในหนา้ที�การงาน ประชาชนกจ็ะอยูเ่ยน็เป็นสุข และ
ประเทศชาติกจ็ะมีความมั�นคงไดอ้ยา่งแน่นอน. ...” 
 
 วนัข้าราชการ 1 เม.ย. 56   งานของแผน่ดินนั�น เป็นงานส่วนรวม 
มีผลที�กวา้งขวาง เกี�ยวขอ้งกบับา้นเมืองและบุคคลทุกคนทุกฝ่าย. เมื�อเป็น
งานส่วนรวมและมีผลเกี�ยวขอ้งกบัคนหมู่มาก ปัญหาขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ  อนั
เนื�องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกนั กย็อ่มเกิดมีขึ�นบา้งเป็นปรกติ
ธรรมดา. ขา้ราชการผูป้ฏิบติับริหารงานของแผน่ดิน ตลอดจนทุกคนทุก
ฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง จึงตอ้งมีใจที�หนกัแน่นและเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็น
ที�แตกต่างแมก้ระทั�งคาํวิพากษว์ิจารณ์อยา่งมีสติ ใชปั้ญญาและเหตุผล
เป็นเครื�องปฏิบติัวินิจฉยั โดยถือวา่ความคิดเห็นและคาํวิพากษว์ิจารณ์
นั�น คือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อนัหลากหลายจากทุกคน
ทุกฝ่าย เพื�อประโยชนแ์ก่การปฏิบติับริหารงานและการแกไ้ขปัญหาต่าง 

 ๆใหง้านทุกส่วนทุกดา้นของแผ่นดินสาํเร็จผลเป็นความเจริญมั�นคงแก่
ประเทศชาติและประชาชนอยา่งแทจ้ริง. 
 
 วนัขา้ราชการ 1 เม.ย. 58 งานราชการนั�น คืองานของแผ่นดิน มีผล
เกี�ยวเนื�องถึงประโยชนข์องบา้นเมืองและประชาชนทุกคน. งานทุกอยา่งจึง
ตอ้งมีผูป้ฎิบติัและมีผูรั้บช่วง เพื�อใหง้านดาํเนินต่อเนื�องไปไม่ขาดสาย. 
ดงันั�น ผูป้ฏิบติับริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดบั จึงไม่ควรยกเอาเรื�อง
ใครเป็นผูท้าํมาก่อน หรือใครเป็นผูรั้บช่วงงาน ขึ�นเป็นขอ้สาํคญันกั 
จะตอ้งถือประโยชนที์�จะเกิดจากงานเป็นหลกัใหญ่ แลว้ร่วมกนัคิดร่วมกนั
ทาํ ดว้ยความอุตสาหะเสียสละ และดว้ยความสุจริตจริงใจ. งานทุกอย่างจึง
จะดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบรื�น ไม่ติดขดั และสาํเร็จผลเป็นประโยชนไ์ด้
แทจ้ริงและยั�งยืนตลอดไป. 
 
 
 
 

 




