พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส เกียวกับ ครองคน
อิสริยาภรณ์ 11 มี.ค. 12 “… เมือวานซื นหน่วยตํารวจ
ชายแดนและพลร่ มทีตําบลบ้านด่านถูกผูก้ ่อการร้ายหรื อใน
สถานการณ์เช่นนัน เรี ยกได้วา่ ผูร้ ุ กราน เข้าล้อม จนถึงเมือวานนี ก็ยงั
ล้อมอยู่ ต้องส่ งเครื องบินโดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์ไปช่วย
เฮลิคอปเตอร์ ลงไปช่วยนําคนเจ็บขึนมาได้ 5 นาย คนตายอีก 2 ศพ
นําไปส่ งทีเชียงใหม่ แต่กว่าจะบินลงไปช่วยได้กถ็ ูกระดมยิงยับเยิน
ไปด้วยกันทุกลํา เฮลิคอปเตอร์ ลงไปช่วยนันมีทงของกองทั
ั
พบก
กองทัพอากาศ และของตํารวจ ถึงจะเป็ นเฮลิคอปเตอร์ชนิดเดียวกัน
ก็อยูค่ นละเหล่า ถ้าแต่ละเหล่าไม่รู้จกั ร่ วมมือกันไม่รู้จกั ปฏิบตั ิการ
ร่ วมกัน ก็จะทํางานไม่สาํ เร็ จ เหตุการณ์เมือวานนียังทําให้เห็นอีก
ด้วยว่า ถ้าเราไม่ร่วมมือกัน จะมีความมันคงไม่ได้ มิใช่แต่ 3 เหล่าที
กล่าวแล้วเท่านันทีจะต้องร่ วมมือกัน ยังมีทางฝ่ ายปกครองด้วย คือตังแต่
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลงไปจนถึงข้าราชการในอําเภอและตําบล ทีจะต้อง
ร่ วมกันในงานทุก ๆ ด้าน เช่น การศึกษา การสาธารณสุ ข ทุกส่ วนราชการ
จะต้องร่ วมมือกัน มิฉะนันประเทศชาติจะล่มจม แต่ละคนมีหน้าทีที
จะต้องทํา ต้องทําให้ดีทีสุ ด แต่เท่านันยังไม่พอ ต้องนึกด้วยว่างานของ
ตัวจะต้องสัมพันธ์กบั งานของคนอืน เพราะถ้าไม่สมั พันธ์กบั งานของคน
อืน งานทีตัวทําอาจเปล่าประโยชน์กไ็ ด้ หรื อถ้าไปปี นเกลียวกับหน่วย
อืนก็อาจเป็ นผลร้ายยิงขึนไปอีก จึงอยากถือโอกาสนีฝากความคิดไว้วา่
ทํางานใด ๆ ขอให้ทาํ ด้วยความตังใจจริ ง ๆ ทําตามหลักวิชา ตามหลักของ
ธรรมะ และยิงกว่านีขอให้ทาํ หน้าทีของพลเมืองดี ผูม้ ีความรู ้ ตามหน้าที
ของผูม้ ีตาํ แหน่งเหมาะสมทีจะทํางานใหญ่ดว้ ย เพือให้ประเทศมีความ
มันคงยืนยงถาวร มีความก้าวหน้า และความเจริ ญรุ่ งเรื อง ในสมัยนี ถ้าไม่
ทํางานด้วยกันเราจะไม่มีทีอยู่ ...”
ลูกเสื อ 11 ธ.ค. 12 “... ในบ้านเมืองนัน มีทงคนดี
ั และคนไม่ดี
ไม่มีใครจะทําให้คนทุกคน เป็ นคนดีได้ทงหมด
ั
การทําให้บา้ นเมืองมี
ความปกติสุขเรี ยบร้อย จึงมิใช่การทําให้ทุกคนเป็ นคนดี หากแต่อยูท่ ีการ
ส่ งเสริ มคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มี
อํานาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุน่ วายได้ ...”
จุฬา 10 ก.ค. 13 “… ความเจริ ญของประเทศชาติเป็ นความเจริ ญ
ส่ วนรวม ซึ งเกิดจากผลงานหรื อผลของการกระทําของคนทังชาติ ถือได้
ว่า ทุกคนแบ่งหน้าทีกันทําประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและ
ความสามารถ และต่างคนต่างก็ได้เกือกูลกันและกัน ไม่มีผใู ้ ดจะอยูไ่ ด้
และทํางานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลําพังตนเอง เพราะฉะนัน ในการที
ท่านจะออกไปประกอบการงานต่อไป ขอให้คาํ นึงถึงความจริ งข้อนีให้
มาก พิจารณาให้เห็นความสําคัญของผูอ้ ืน ให้รู้จกั นับถือผูอ้ ืน ใช้ความมี
เหตุผลและความร่ วมมือกัน ในการบริ หารงานทังปวง เพือจักได้สามารถ
สร้างความเจริ ญให้แก่ตนเองและจรรโลงประเทศชาติของเราให้ดาํ รง
มันคงอยูต่ ลอดไป …”

อาจารย์ จุฬา 15 ธ.ค. 13 “… ต้องทําความเข้าใจในการเป็ น
อาจารย์ การเป็ นอาจารย์นีมีทงการสอน
ั
มีทงการเป็
ั
นเพือน ผูท้ ีจะให้
ผูเ้ ยาว์กว่าในทางความรู ้และในทางอายุมาปรึ กษาหารื อในปัญหาทุกอย่าง
ในปัญหาชีวิตก็ตาม ในปัญหาทีมีอยูใ่ นใจก็ตาม หรื อจะเป็ นในปัญหา
ปรัชญาก็ได้ ฉะนัน อาจารย์ทุกคนจะเป็ นอาจารย์วิชาการใด จะเป็ นวิชา
ทางวิทยาศาสตร์หรื อทางอักษรศาสตร์ ทางคณิ ต หรื อทางอะไรก็ตาม
ต้องมีความรู ้นอกเหนื อจากวิชาการทีตัวมี ต้องมีความรู ้ในทางเป็ นผูใ้ หญ่
ทางทีจะสามารถเป็ นทีพึงของคนอืน พึงจริ ง ๆ ไม่ใช่ทีพึงเพราะมีอาํ นาจ
แต่ทีพึงเพราะว่าพูดจารู ้เรื องกัน พูดจามีความหมายอย่างผูใ้ หญ่ทีจะพูด
กับเด็กเป็ นเพือนเล่น เล่นกับเขาในการละเล่นของเด็กด้วยเท่านันเองไม่
พอ ต้องให้เป็ นทีพึงได้ คือเด็กมองเห็น มองเห็นอาจารย์วา่ เป็ นทีพึง ถ้ามี
ปัญหาอะไร กลุม้ ใจอะไร แม้เรื องแฟนไม่มาตามนัดอะไรอย่างนี ก็มา
ปรารภกับอาจารย์ได้ อาจารย์กจ็ ะได้อธิ บายว่า มันก็ตอ้ งมีบา้ ง หรื อยังไง
ให้เปิ ดหัวใจให้ได้กค็ ุยกันได้ ไม่ใช่ฐานะเพือนเท่านันเอง แต่ฐานะผูท้ ี
ผูใ้ หญ่ทีพึงได้ ทีไว้ใจได้ ไม่ใช่เวลาเด็กมาปรารภมาปรับทุกข์แล้ว
อาจารย์หวั ร่ อแล้วก็ไปคุยกับเพือนว่าเด็กคนนันมันบ้า ต้องมีความเป็ น
ผูใ้ หญ่ คือใครมาปรับทุกข์แล้วเก็บไว้กบั ตัวไม่ไปหัวเราะเยาะเขา นีก็จะ
เป็ นผูใ้ หญ่ได้ แม้อายุจะน้อยก็จะเป็ นทีรักทีเคารพของผูท้ ีมาพึง ผูท้ ีมา
พึงอาจอายุมากกว่าก็ได้ นีก็เป็ นเรื องของอาจารย์ ...”
อิสริยาภรณ์ 16 ก.พ. 14 “… ท่านทังหลายก็มาจากกระทรวง
ทบวงกรมต่าง ๆ ซึ งเป็ นส่ วนของราชการทีจะช่วยให้บา้ นเมืองมีความ
เรี ยบร้อยทุกด้าน ความเรี ยบร้อยในบ้านเมืองก็หมายถึงความก้าวหน้า
การบริ หารทีเรี ยบร้อยและการทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์และ
ได้รับความปลอดภัย หน้าทีของแต่ละท่านทีเป็ นข้าราชการชันผูใ้ หญ่จึง
ควรมีความสัมพันธ์กนั อย่างยิง ข้าราชการชันผูใ้ หญ่เมือเทียบจํานวนกับ
ข้าราชการทังหมด หรื อเทียบจํานวนกับประชาชนทีมีอยูใ่ นประเทศไทย
ก็นบั ว่าน้อยมาก แต่วา่ จํานวนน้อยนี สามารถจะทําให้บา้ นเมืองก้าวไปดี
มีความปลอดภัย มีความก้าวหน้า และก็สามารถทีจะทําให้บา้ นเมืองล่ม
จมได้เหมือนกัน เพราะว่าแต่ละคนก็นบั ว่ามีนาหนั
ํ กในบ้านเมืองมาก ถ้า
ผูห้ นึงผูใ้ ดทําดี ความดีนนจะมี
ั ความสําคัญต่อประชาชน ต่อบุคคล
จํานวนมาก แต่ถา้ ทําไม่ดี ก็จะกระทบกระเทือนต่อประชาชน บุคคล
จํานวนมากเหมือนกัน ฉะนันการทีได้มีตาํ แหน่งสู งมีความสําคัญดังนี
จึงเป็ นทางทีแต่ละคนจะบําเพ็ญประโยชน์ หรื อถ้าพูดในทางธรรมะก็
เป็ นผูท้ ีจะบําเพ็ญบารมีได้มาก หรื อถ้าเป็ นกุศล กุศลนันก็จะแผ่ไปสู่ ชน
หมู่ใหญ่ แต่ถา้ ทําอกุศล อกุศลนันจะกระทบกระเทือนชนหมู่อย่างใหญ่
หลวง ทีว่าอย่างนีเพราะว่าถ้านึกถึงส่ วนตัวแต่ละคน ๆ ถ้าปรารถนาทีจะ
มีชีวิตทีราบรื น ทีมีเกียรติ ทีปลอดภัย ก็ยอ่ มต้องพยายามสร้างความดีกนั
ไว้ เพือให้สงั คมทีตนอยูม่ ีความก้าวหน้าและมีความปลอดภัย ไม่
เบียดเบียนซึ งกันและกัน การทีท่านอยูใ่ นฐานะ ในตําแหน่ง ในสถานที
จะปฏิบตั ิดีชอบเพือความปลอดภัยของหมู่ใหญ่ ก็เท่ากับได้สร้างอนาคต
และชีวิตทีปลอดภัยแก่ตนเองและแก่ครอบครัว ก็เชือว่าเมือท่านมีโอกาส
ดีแล้ว ได้ปฏิบตั ิมาดีแล้ว ก็จะปฏิบตั ิดีต่อไป เพือความเป็ นปึ กแผ่น
ปลอดภัยของส่ วนรวม บางคนก็มีหน้าทีโดยตรงในการป้องกันอันตราย
ในบ้านเมือง บางคนก็มีหน้าทีอืน ซึ งในทีสุ ดก็เป็ นการสร้างความ
ปึ กแผ่นของบ้านเมืองทังในวิชาการ ทังในด้านปกครอง ทังในด้านเป็ น
มนุษย์ ก็ขอให้ทุกท่านอย่าท้อถอย ให้มีพลังจิตพลังใจทําหน้าทีเพือ
สร้างอนาคตของตนเอง ของครอบครัว วงศ์ตระกูล และของบ้านเมืองซึ ง
คู่กนั เพราะว่าคนเราต้องอยูร่ ่ วมกันถึงจะมีความก้าวหน้าได้ ...”

นายพล 17 มิ.ย. 14 “... ความรับผิดชอบนีมีอยูใ่ นการบังคับ
บัญชา คือผูท้ ีเป็ นนายพลย่อมเป็ นนายทหารชันสู ง มีผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
มาก จึงมีความรับผิดชอบต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จะต้องบังคับบัญชาด้วย
ความเป็ นธรรม เมือเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีที
ได้รับมอบหมาย นอกจากนีก็มีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม เพราะว่า
ประชาชนทัวไปทังทหารพลเรื อน ก็ถือว่าผูท้ ีเป็ นนายพลเป็ นผูท้ ีเป็ น
ผูใ้ หญ่ ท่านทังหลายจึงมีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวมต่อบ้านเมืองด้วย
ในการปฏิบตั ิงาน จึงต้องระมัดระวังให้ปฏิบตั ิงานถูกต้องตามหลักวิชา
คือให้มีหลักทีดีในการบังคับบัญชา มีความเข้มแข็ง เด็ดเดียว และมีความ
เมตตา ทุกอย่างทีทําจะเป็ นตัวอย่าง สิ งทีดีกเ็ ป็ นตัวอย่างทีดี นําสู่ ความ
เจริ ญของหน่วยและของกองทัพ ตลอดจนบ้านเมือง สิ งทีไม่ดี อาจนํามา
สู่ ความเสี ยหายสําหรับส่ วนรวมได้ ...”

ธรรมศาสตร์ 31 ก.ค. 17 “… การทํางานของตนให้สมั พันธ์กบั
งานด้านอืน ของผูอ้ ืน โดยสอดคล้องและได้สมดุลย์นนั แต่ละคนจะต้อง
ใช้วิจารณญาณทีละเอียดทัวถึง และมีเหตุผล จึงจะพิจารณาเห็นได้วา่ งาน
มีขอบเขตกว้างขวางเพียงไหน ส่ วนใดไปเกียวพันกับงานอืนมากน้อย
เพียงใดอย่างไร ซึ งเมือพิจารณาเห็นโดยถ้วนทัวแล้ว ก็ยอ่ มจะมีความ
กระจ่างแจ่มชัดว่า งานส่ วนใดสอดคล้องส่ งเสริ มกัน หรื อส่ วนใดยังแย้ง
กัน ช่วยให้สามารถแก้อุปสรรคและแก้ปัญหาความขัดข้องให้ตกไปได้
อีกประการหนึง การติดต่อร่ วมมือกันนัน ก็จะต้องกระทําด้วยความ
เข้าใจอันดีต่อกัน ด้วยเหตุและผล ด้วยความเป็ นธรรมและความหนัก
แน่น โดยเทียงตรงสมําเสมอ วิธีการนันจึงจะส่ งเสริ มวิจารณญาณอัน
ถูกต้องของท่านได้แท้จริ ง และจะยังประโยชน์ทีมุ่งหมายให้บงั เกิดขึน
ในทีสุ ด …”

บัณฑิตอาสาสมัคร 26 ก.ค.16 “... การพัฒนาประเทศก็ตาม การ
พัฒนาตนเองก็ตาม จําเป็ นทีจะใช้ความร่ วมมือเพราะว่าคนทีมีความรู ้ใน
ด้านวิชาการอย่างหนึง ไม่ใช่เป็ นคนทีมีความรู ้ทวทุ
ั กอย่าง ต้องอาศัยซึ ง
กันและกัน ต้องแลกเปลียนความรู ้ให้ซึงกันและกัน เกือกูลซึ งกันและกัน
ไม่ใช่อยูค่ นเดียว ยิงอ้างขึนมาว่าเป็ นบุคคลทีมีความรู ้สูงเพราะว่าได้ผา่ น
การศึกษาขันอุดมศึกษาแล้ว ยิงมีความรับผิดชอบทีจะร่ วมมือกัน ยิง
อยากมีความคิดทีจะสร้างบ้านเมืองยิงต้องห่วงบ้านเมืองด้วยเหมือนกัน
ถ้าต่างคนต่างทีจะสร้างบ้านเมืองสําหรับตนเองก็ไม่สาํ เร็ จแน่ ฉะนัน
โครงการนีก็เชือว่าเป็ นส่ วนหนึงทีจะสร้างจิตใจอย่างทีว่า เราจะต้อง
ร่ วมมือกับผูท้ ีมีความรู ้ ผูท้ ีปฏิบตั ิงานทุกสาขา เพือทีจะให้บา้ นเมือง
เจริ ญได้ แล้วเมือบ้านเมืองเจริ ญเราก็ภูมิใจกัน พร้อมเพรี ยงกัน ภูมิใจกัน
ได้ และเกือหนุนซึ งกันและกัน มีบา้ นเมืองทีเจริ ญเป็ นทีอยูท่ ีอาศัยของ
เรา ...”

สั งคมสงเคราะห์ 23 มิ.ย. 18 “… ผูท้ ีทํางานในด้านสังคม
สงเคราะห์ตระหนักดีอยูแ่ ล้วว่า จะต้องมีความเสี ยสละ มีความรู ้ ความรู ้
ทางวิชาการ และมีความเมตตาจิตประจําตัว แต่กพ็ ูดง่าย ทํายาก เพราะว่า
แต่ละคนย่อมต้องการได้หน้าบ้าง อย่าเพิงโกรธ ไอ้การได้หน้านันเป็ นสิ ง
ธรรมดาทีสุ ดในโลก ทีจะอยากให้คนเขาเห็นใจว่าทํา และเป็ นสิ งทีต้องมี
เพราะว่าถ้าไม่มี ถ้าเราทําแล้วไม่มีใครเห็นด้วย เราทําไม่ได้ เพราะไม่มี
ใครเลือมใส ไม่มีใครทีจะมาช่วยศรัทธานันเอง แต่วิสยั ของปุถุชนเรา
ย่อมต้องมีความอิจฉา ไม่เข้าใจโง่เขลาเบาปัญญาอยู่ ฉะนัน การทีตังใจที
จะพัฒนาตนเองให้มีความดีเต็มเปี ยมนันก็เป็ นสิ งจําเป็ น ขอให้ละทิง
ความอิจฉา ริ ษยา ขอให้ละทิงความทีมีอคติต่าง ๆ จะทําให้งานของแต่ละ
คนง่ายขึนเอง เพราะว่าบางทีเสี ยเวลาเป็ น ... ไม่ใช่เป็ นชัวโมง ... เป็ นแรม
วัน แรมเดือน แรมปี กว่าจะเข้าใจกันได้ เพราะอคติ ...”

หมู่บ้านสหกรณ์ 16 ก.พ.17 “... การทีจะมีความเจริ ญอยูด่ ีกินดี
นัน อยูท่ ีการทํางานด้วยวิชา วิชานีไม่ได้หมายความว่าต้องมีความรู ้สูง
มาก แต่วิชาคือวิธีการทีจะทํางาน วิธีทีจะทําดีให้ดีทีสุ ด นอกจากวิธีการ
ทีจะมีความรู ้ในการเพาะปลูก หรื อการค้า วิธีทีสําคัญทีสุ ดคือความ
สามัคคี คือแต่ละคนทีมาอยูใ่ นทีนีต้องช่วยกัน ถ้ามีของหนัก เช่น
มะพร้าวนีก็หนัก แต่ถา้ ยังหนักกว่านี ก้อนหิ นใหญ่ ๆ หนัก คนเดียวยก
ไม่ไหว แต่ถา้ ช่วยกัน 10 คน หรื อ 20 คน ย่อมยกได้ อย่างรถยนต์คนั หนึง
ใครจะนึกว่าคนจะยกไหว แต่ถา้ ช่วยกันยก ยกลอย ถ้ามีความหนักใจหรื อ
ลําบากใจ ช่วยกัน แต่ละคนช่วยกันให้กาํ ลังใจซึ งกันและกัน มีความเห็น
ใจซึ งกันและกัน และพร้อมใจกัน เราก็จะยกความหนักใจนันออกไปได้
จากหัวใจของตัวเอง ความหนักใจของแต่ละคนมีอะไร คือความยากจนที
กล่าวทีบอกเมือกีนี ความยากจนนัน ถ้าช่วยกันทุกคนด้วยความ
ปรองดองกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ช่วยหวงแหนในทีในสิ งทีมี ก็จะทํา
ให้เบา และมีความสุ ขได้ มีความเจริ ญก้าวหน้าได้ ถ้าพูดง่าย ๆ แล้วก็
ขอให้ช่วยเหลือซึ งกันและกัน ด้วยความเต็มใจ ด้วยความสุ จริ ตใจ คือไม่
คดโกงกัน ถ้าทําอย่างนีได้ ถือหลักนีหลักเดียว เชือว่าจะได้ตามเป้าหมาย
ทีต้องการ คือความมีอยูม่ ีกินได้สบาย สําหรับตนและครอบครัว …”

จุฬา 14 ก.ค. 20 “… ถ้าบัณฑิตทังหลายในทีประชุมนีนึก
ย้อนหลังไปหลาย ๆ ปี ก็คงจะเห็นว่า เมือก่อนเข้ามาเรี ยนในมหาวิทยาลัย
เมือกําลังเรี ยนอยู่ และเมือเรี ยนสําเร็ จแล้วในบัดนี ท่านมีความคิดเห็น
หรื อทัศนคติในสิ งต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน อย่างเช่นเมือเรี ยนอยูใ่ นชันมัธยม
อาจมองเห็นว่าตัวเองเป็ นเด็กทีต้องพึงผูใ้ หญ่ เมือมาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
กลับเห็นว่ามีอิสรภาพจะทําอะไรก็ไม่ตอ้ งพึงใคร ยิงพอเรี ยนสําเร็ จมี
ความคิดอ่าน มีวิชาการอย่างสู งเป็ นทีพึงได้แล้ว ก็จะยิงมันใจในตัวเอง
มาก ว่าจะสามารถทําทุกสิ งด้วยตนเองได้หมด แต่อย่างไรก็ตามไม่ควร
คิดว่าความเห็นหรื อทัศนคติของท่านจะหยุดอยูเ่ พียงนี จะต้องวิวฒั นา
ต่อไปอีกอย่างแน่นอน เพราะสภาพการในภายหน้าจะปรุ งแต่งให้เป็ น
อย่างอืนไปได้ ต่อไปเมือท่านไปลงมือกระทําการงาน งานทีทํานันปรกติ
จะมิใช่งานทีจะทําคนเดียว หากเป็ นงานส่ วนรวม ซึ งจะต้องจัดสรรกันทํา
ตามความถนัดและความรู ้ความสามารถ คนละส่ วนละตอน เมือนําเอา
ส่ วนงานทีแต่ละคนทํามารวมกันเข้าแล้ว จึงจะสําเร็ จเป็ นงานทีสมบูรณ์
ได้ เหตุการณ์ดงั นีจะช่วยให้เกิดทัศนคติใหม่วา่ ท่านจะทํางานโดยลําพัง
ตนเองไม่สาํ เร็ จ ทุกคนทีร่ วมงานกัน จําเป็ นต้องพึงกันอาศัยกันและกัน
ทังผูม้ ีความรู ้ความสามารถสู ง ทังผูม้ ีความรู ้ความสามารถด้อยกว่า ถ้า
บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อการงานของตนดังนี ก็จะสามารถดําเนินชีวิต
และกิจการทุกอย่างให้ราบรื นและมันคง จนบรรลุความสําเร็ จพร้อมทัง
ความเจริ ญก้าวหน้าได้ทุกอย่าง …”

อิสริยาภรณ์ 7 ส.ค. 18 “… ในสถานการณ์ปัจจุบนั ซึ งทุกคน
ทราบดีอยูว่ า่ เราจะต้องกระชับความสามัคคีอย่างดี เพือทีจะรักษาความ
เป็ นอยูแ่ ละความมันคงของประเทศชาตินนั ท่านทังหลายก็คงได้ยินอยู่
เสมอว่า ต้องมีความสามัคคี สามัคคีนีเป็ นสิ งสําคัญ แต่บางทีกไ็ ม่ได้
ทราบว่าสามัคคีนนคื
ั ออะไร ถ้าจะพูดถึงสามัคคีนนั ถ้าเรามาแยกธาตุ เรา
ก็จะแยกได้เป็ นระดับเป็ นขัน เป็ นประเภทต่าง ๆ ถ้าดูในด้านสามัคคี
ระหว่างผูท้ ีมีอายุไร่ เรี ยกัน ก็เป็ นส่ วนหนึงทีควรมี เพราะว่าผูท้ ีมีอายุไร่
เรี ยกัน ก็ได้เกิดมาพร้อม ๆ กัน และมีอายุเท่า ๆ กัน มีปัญหาก็พอ ๆ กันก็
เป็ นสามัคคีทีควรมีอยูใ่ นผูท้ ีมีอายุระดับเท่าเทียมกันนี
สามัคคีอีกอย่างหนึงคือ ระหว่างผูท้ ีมียศหรื อมีตาํ แหน่งเท่า ๆ
กัน พอ ๆ กัน คือผูท้ ีมียศหรื อมีตาํ แหน่งพอ ๆ กัน เท่า ๆ กัน ต้องทํางาน
พร้อมกันเพือทีจะให้งานนันมีประสิ ทธิ ภาพดี ถ้าดูในด้านความกว้าง
ของสามัคคี ก็ตอ้ งดูวา่ ควรจะกว้างไปถึงไหน เฉพาะสามัคคีในหน่วยงาน
หรื อระหว่างหน่วยงาน ก็เป็ นอีกชนิดหนึง คือต้องมาพิจารณาถึงสามัคคี
ทีอยูใ่ นวงแคบในหน่วยหนึงหน่วยใด หรื อในกระทรวงหนึงกระทรวงใด
หรื อทัวไปตลอดจนนอกจากวงราชการ สามัคคีนนั ความจริ งก็จะต้องแผ่
ออกไปกว้างขวางทีสุ ดทีจะได้ เพือทีจะให้เป็ นประโยชน์ โดยมากผูท้ ี
ทํางานก็เห็นแต่สิงทีอยูร่ อบตัว ไม่ได้ไปคิดถึงงานของคนอืน ๆ แต่ถา้
สามารถทีจะดูงานของคนอืนด้วย ก็จะทํางานของตนให้ดีขึน เพราะว่า
สามารถทีจะนําความรู ้หรื อนําปัญหาต่าง ๆ ของส่ วนอืนทีจะมา
กระทบกระเทือนต่อส่ วนของเราได้ สามัคคีทีแผ่ออกไปข้าง ๆ ได้อย่างนี
ในทางกว้าง จึงมีความสําคัญอย่างยิง
ตอนนีมาถึงสามัคคีอีกด้านหนึ ง อีกทางหนึง คือสามัคคีในทาง
ดิง บางคนก็มีหน้าทีสู ง บางคนก็มีหน้าทีตําลงไป ถ้ามีความสามัคคีใน
ระหว่างผูท้ ีบังคับบัญชา กับผูท้ ีใต้บงั คับบัญชา ก็จะทําให้งานในแต่ละ
หน่วย แต่ละกรม แต่ละกอง แต่ละกระทรวง แต่ละส่ วนของบ้านเมือง
ทํางานได้ดีขึน เพราะว่าผูท้ ีเป็ นผูใ้ หญ่ยอ่ มต้องเห็นใจงานของผูท้ ีเป็ น
ผูน้ อ้ ยลงไป ถ้ามีความสามัคคีทางดิงนีด้วยก็จะยิงทําให้งานทังหลายมี
ประสิ ทธิ ภาพอย่างยิง ฉะนัน สามัคคีควรทีจะให้กว้างขวางออกไปมาก
ทีสุ ดทีจะได้ และให้ลึกซึ งทีสุ ดเท่าทีจะทําได้ ...”
มหิดล 24 ก.ย. 20 “… คนทุกคน ไม่วา่ ชาวกรุ งหรื อชาวชนบท
ไม่วา่ มีการศึกษามากหรื อน้อยอย่างไร ย่อมมีจิตใจเป็ นอิสระ มีความ
คิดเห็น มีความพอใจ มีรสนิยม เป็ นของตนเอง ไม่ชอบการบังคับ
นอกจากนัน ยังจะมีขนบธรรมเนี ยม มีแบบแผนในความประพฤติปฏิบตั ิ
เฉพาะเหล่าเฉพาะถินอีกด้วย การทีท่านจะนําสิ งต่าง ๆ ไปมอบให้ หรื อ
ไปแนะนําสังสอนโดยรี บร้อนให้ได้ผลทันใจ บางทีจะรู ้สึกว่าขลุกขลัก
ติดขัดไม่นอ้ ย อย่างเช่นจะนําหลักวิชาโภชนาการไปแนะนําคนในชนบท
อาจยังไม่ยอมรับ ไม่ยอมบริ โภคตามคําแนะนําของท่านทันทีทนั ใด
ไม่ใช่เพราะไม่เชือฟังหรื อขัดขืน แต่อาจเป็ นการขัดกับความเคยชินและ
ความนิยมของเขาทีมีอยูก่ ่อน ท่านไม่ควรยอมปล่อยให้ปัญหาอย่างนีเป็ น
สาเหตุให้เกิดความไม่พอใจ ขัดใจ หรื อท้อถอยขึน เพราะจะทําให้งานทุก
อย่างหยุดชะงักและล้มเหลว ควรอย่างยิงทีจะต้องอดทนและพยายามทํา
หน้าทีต่อไป ด้วยปัญญา ด้วยความปรารถนาดีและความรอบคอบสุขมุ
เมือได้ปฏิบตั ิอย่างเต็มทีด้วยความหวังดีและบริ สุทธิ ใจโดยถูกต้องแล้ว
ถึงหากจะได้ผลน้อยไป ล่าช้าไปบ้างก็ควรจะพอใจแล้ว คนทุกคน ตาม
ปรกติยอ่ มมีความจริ งใจเชือใจในกันและกัน ถ้าท่านปฏิบตั ิงานปฏิบตั ิ
ตนถูกต้องโดยความบริ สุทธิ ใจและจริ งใจต่อผูอ้ ืนแล้ว จะทํางานให้
บรรลุความสําเร็ จได้แน่นอน …”

ลูกเสื อชาวบ้ าน 3 เม.ย. 20 “... การฝึ กนันมีประโยชน์หลายอย่าง
ก็ขอทวนดังทีได้ทวนคําปฏิญาณเมือตะกีว่าจะทําประโยชน์ทุกเมือ ทํา
ประโยชน์นนมี
ั การทําประโยชน์ให้กบั ตนและมีทาํ ประโยชน์แก่ผอู ้ ืน
ผูอ้ ืนนีเป็ นผูท้ ีนอกจากตัวเอง ตัวเองเป็ นตัวเอง และผูอ้ ืนก็ผทู ้ ีอยูข่ า้ งเคียง
ก็เป็ นผูอ้ ืน เพือนร่ วมรุ่ นก็เป็ นผูอ้ ืน ผูท้ ีเป็ นเพือนลูกเสื อชาวบ้านต่างรุ่ น
กันก็เป็ นผูอ้ ืน ซึ งเราจะต้องช่วยเหลือกัน ผูอ้ ืนทีเป็ นลูกเสื อชาวบ้านแห่ง
จังหวัดอืน นอกจากจังหวัดจันทบุรีกเ็ ป็ นผูอ้ ืนเหมือนกัน ผูอ้ ืนทีไม่ใช่
ลูกเสื อชาวบ้านก็เป็ นผูอ้ ืนเหมือนกัน แต่รวมแล้วลูกเสื อชาวบ้านได้ฝึก
ขึนมาเพือประโยชน์ของตนและผูอ้ ืน ก็หมายความว่าจะต้องทํา
ประโยชน์แก่เพือนร่ วมรุ่ น เพือนร่ วมลูกเสื อชาวบ้านในจังหวัดจันทบุรี
เพือนร่ วมเป็ นลูกเสื อชาวบ้านทัวประเทศ และเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ีร่ วม
ชาติทงหมด
ั
ดังนันจะทําให้การฝึ กทีตนได้รับการฝึ กมาเป็ นประโยชน์
อย่างยิง ฉะนันก็ขอให้ระลึกถึงว่าประโยชน์ทีจะได้จากการฝึ กนันจะต้อง
มาใช้ และมาใช้อย่างไร จะปฏิบตั ิอย่างไร ก็จะต้องมีความสามัคคี ดังที
ได้รับการสังสอนฝึ กฝนว่าต้องสามัคคีกนั สามัคคีกนั ทําไม สามัคคีกนั
รักกัน เพราะดีกว่าทีจะทะเลาะกัน ถ้าทะเลาะกันก็เกิดความเสี ยหาย ถ้า
สามัคคีกนั คือช่วยกัน ก็เกิดความดี ความเจริ ญก้าวหน้า ถ้ารักกันก็ดีกว่า
ทีจะเกลียดกัน เพราะรักกันสามารถทีจะช่วยกันได้ดว้ ยใจจริ ง ความอยู่
เย็นเป็ นสุ ขของแต่ละคนย่อมจะมีขึน ความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ประเทศชาติยอ่ มจะมีขึน
ถ้ารักกันดีกว่าเกลียดกัน มีปัญหาต่อไปว่าเรามีความสามัคคี
กัน เรารักกัน เราช่วยกัน เราจะช่วยกันอย่างไร ถ้าแต่ละบุคคลในรุ่ นก็
รู ้จกั เพือนร่ วมรุ่ นกันดี ๆ และก็ถา้ เพือนร่ วมรุ่ นมีปัญหาอะไรเราก็ช่วยเขา
เพราะรู ้จกั กันดี และรักกันดี ต่อไปก็จะต้องรู ้จกั กันในระหว่างรุ่ นต่าง ๆ
คือหมายความว่า ผูท้ ีอยูใ่ นรุ่ นใด ก็จะต้องรู ้จกั ว่ามีรุ่ นอืน ๆ ทีอยู่
ใกล้เคียง อาจจะร่ วมอําเภอกัน ก็ไปเยียมเยียนกัน ไปพบปะกัน ไปทํา
ความรู ้จกั กัน ถ้าใครมีความรู ้อะไรก็แลกเปลียนกัน ถ้ายิงกว่านัน ไปเยียม
เยียนกันระหว่างรุ่ นต่าง ๆ ทีอยูต่ ่างอําเภอกัน ในจังหวัดเดียวกัน ก็ยิง
กว้างขวางขึนไป ถ้ามีความเดือดร้อนอะไรก็ไปพบปะกันและช่วยกันได้
คนไหนเดือดร้อนก็อาจจะเรี ยกร้องขอให้มาช่วยกันหน่อย คนไหนทีไม่
เดือดร้อนก็มีจิตใจทีเมตตา ทีอยากจะช่วยคนอืน ก็ไปช่วยเขา ถ้ายิงข้าม
เขตของจังหวัดก็ยิงดี เพราะว่าแต่ละจังหวัด แม้จะเป็ นอาณาเขตทีใหญ่
พอสมควร ก็อาจจะเกิดความเดือดร้อน หรื อความดีอะไร ก็อยากทีจะไป
พบปะกับผูอ้ ืนในจังหวัดอืน ก็ขอให้นึกว่าการไปเยียมเยียนซึ งกันและ
กัน จะเป็ นการเยียมเยียนทีได้จดั ให้ไปเยียมเยียน หรื อแต่ละคนไปเยียม
เยียนกันก็เหมือนกัน คือรู ้จกั ขึน ถ้าเรารู ้เรื องอะไรอย่างเราก็อยากให้คน
อืนเขารู ้เรื องเราก็ไปเยียมคนอืน เราก็ไปคุยกัน เราก็ไปแลกเปลียน
ความคิด ความรู ้ให้กนั และกัน และดูอนั ไหนเป็ นประโยชน์ อันไหนไม่
เป็ นประโยชน์ อันไหนเป็ นความจริ ง อันไหนไม่เป็ นความจริ ง อันไหน
จะทําให้ส่วนรวมมีความมันคง ก็คุยกัน ปรึ กษาหารื อกัน ปรารภกัน
อย่างนีก็รู้จกั ใจกัน รู ้ใจกัน ถ้ามีเรื องอะไรก็รีบไปหา ไปมาหาสู่ กนั ก็ไม่
มีสิงทีจะทําให้เสี ยหาย เพราะว่าเราพูดจริ งกัน ลูกเสื อมีสจั จะพูดจริ งกัน
ถ้าสงสัยอะไรก็ไปหาเพือนฝูงกัน แล้วก็จะเห็นอะไรจริ งอะไรไม่จริ ง
อะไรเป็ นประโยชน์อะไรไม่เป็ นประโยชน์ ...”

วปอ 6 ต.ค. 20 “… งานส่ วนรวมของชาตินนประกอบขึ
ั
นด้วย
งานสําคัญ ๆ หลายฝ่ าย ซึ งต่างก็มีความสําคัญอยูด่ ว้ ยกัน และต้องดําเนิน
พร้อมกันไปอย่างสอดคล้องกัน ท่านจะทํางานฝ่ ายใดก็ตาม ควรทีสุ ดที
จะต้องทราบถึงโครงสร้างของงานอืน ๆ ทุกฝ่ ายด้วย ทังต้องทราบด้วยว่า
งานของแต่ละฝ่ ายนันมีขอบเขตและความประสานสัมพันธ์กนั อย่างไร
จักได้สามารถประสานงานและพึงพาอาศัยกันได้อย่างถูกต้องตรงจุด
สําคัญทีสุ ด จักได้ทราบตระหนักว่าทุกคนทุกฝ่ ายต้องทํางานร่ วมกัน
มิใช่ต่างฝ่ ายต่างทํา และเมือสามารถปฏิบตั ิงานทุกด้านให้สัมพันธ์
สอดคล้องกันโดยตลอดแล้ว ก็จะบรรลุถึงจุดประสงค์ทีคนไทยทุกคน
ต้องการคือความเจริ ญก้าวหน้า ความผาสุ กปลอดภัย และความมันคงเป็ น
อิสระ เทียมบ่าเทียมไหล่กบั นานาประเทศทัวไปในโลก ...”
วันเฉลิมฯ 4 ธ.ค. 20 “... แต่ละคนก็มีปรารถนา จะเรี ยกว่าดี
หรื อไม่ดีไม่ได้ ไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไร เพราะว่าคนหนึงพูดมาอย่างหนึง
ก็เป็ นของดี อีกคนหนึงพูดมาอีกอย่างหนึง ก็เป็ นของดีเหมือนกัน แต่มา
ทะเลาะกัน จึงบอกว่าปรารถนาดีหรื อไม่ดี เพราะว่าแต่ละคนมีทศั นะของตัว
ขอใช้คาํ ว่ามีจุดทัศนะของตัว หมายความว่าจุดทัศนา หมายถึงจุดทีตัวยืนอยู่
ทังทางกายทังทางใจ และมองคนอืน ตัวเองนะไม่เห็น แต่มองคนอืน บางคน
ก็เห็นข้างหน้า บางคนก็เห็นข้าง ๆ บางคนก็เห็นข้างหลัง หมายความว่าจาก
จุดทัศนาหรื อทัศนะของแต่ละคน จะเห็นคนอืนหรื อสิ งอืนไม่เหมือนกัน แต่
ละคนจะมีความคิด แต่ละคนจะมีความเห็นแตกต่างกัน ข้อนีเป็ นสิ งสําคัญ
ไม่ทราบว่าท่านทังหลายจะคิดหรื อไม่คิด แต่วา่ ฟังไปแล้วเอาไปคิดก็ได้ ถ้า
ไม่คิดก็ไม่เป็ นไร อย่างนีทีเป็ นสิ งทีสําคัญทีสุดเพราะว่า ตามทีได้กล่าวเมือ
ตะกีว่า แต่ละคนจะสามัคคีกนั จะตังอยูใ่ นความสามัคคี ช่วยร่ วมแรงกัน
เพือทีจะปฏิบตั ิงานทีเป็ นประโยชน์ เป็ นประโยชน์ต่ออะไร ตอนนีก็ตอ้ ง
บอกว่าเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรื อต่อชาติบา้ นเมือง ก็เชือ เพราะเชือว่า
ท่านทังหลายก็มีความปรารถนาดี โดยแท้ ไม่ใช่ดีบา้ งไม่ดีบา้ ง แต่ดีโดยแท้
ว่าจะตังใจทีจะเข้าหากัน ร่ วมแรงกันปฏิบตั ิงานเพือส่ วนรวม เพือ
ประเทศชาติ ฉะนันทีว่าปรารถนาดีแท้ ก็หมายความว่าแต่ละคนมีความคิด
ความเห็นนันว่าทําดีสาํ หรับส่ วนรวม แต่ขอ้ ทีลําบากในการทําดีเพือ
ส่วนรวมนี เพราะว่าปรารถนาดีหรื อไม่ดีนี คืออีกอย่างหนึงไม่ใช่แท้ ที
แล้วแต่จุดทัศนาหรื อทัศนะของแต่ละคน ทําให้การปฏิบตั ิของแต่ละคน
แตกต่างกัน อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้ และจะเกิดความเสี ยหายใหญ่
หลวงต่อส่ วนรวมได้ เพราะแต่ละคนจะปฏิบตั ิงานเพือส่ วนรวม เพือ
ประเทศชาติ แต่จุดทัศนานีไม่เหมือนกัน เมือไม่เหมือนกันก็จะต้องปะทะ
กัน ปะทะกับคนทีสมมุติวา่ มองดู 2 คน คนที 3 ทีเป็ นผูม้ องผูด้ ู จะเห็นทัง 2
คนพร้อมกัน แต่ใน 2 คนนัน ทีกําลังทะเลาะกันหรื อเจรจากัน จะมองเห็น
คนหนึงจะเห็นอีกคนหนึง แต่คนที 3 จะเห็นทัง 2 คน ตรงนีถ้าดูในทัศนะ
ของคนที 3 นี เวลาเขาทะเลาะกัน 2 คนนัน อาจจะมีความเห็นเหมือนกัน ถือ
ความคิดเหมือนกัน แต่ความเห็นไม่เหมือนกัน ก็ทะเลาะกัน คนหนึงบอกว่า
ชาติอยูข่ า้ งซ้าย คนหนึงบอกว่าชาติอยูข่ า้ งขวา ก็ทะเลาะกัน อยูน่ นว่
ั าซ้าย
หรื อขวา จะเอาอะไร ให้ประเทศชาติเป็ นซ้ายหรื อเป็ นขวา ได้ทงนั
ั น เพราะ
ประเทศชาตินะไม่ใช่ซา้ ยไม่ใช่ขวา จะว่าเป็ นกลางก็ไม่ใช่ ฉะนัน ถ้าเอา
คําพูดทีเป็ นปริ ศนาเล็กน้อยไปพิจารณา ก็อาจจะเห็นได้วา่ การทีได้กล่าวว่า
ทุกคนขอตังสัตย์ทีจะปฏิบตั ิงานเพือประเทศชาติ ไม่ใช่ประเทศชาติก็งาน
เพือฉลองพระเดชพระคุณ ว่าจะสามัคคีกนั ร่ วมแรงกันนี หนักใจเพราะเหตุ
นีเอง แต่ละคนตังใจดีแล้วมาตีหวั กัน มันเป็ นสิ งทีแก้ไขได้ โดยทีแต่ละคน
ตังใจดีแล้วพิจารณาตัวเองบ้าง อันนีเป็ นข้อสังเกตทีเมือเข้ามาในสถานทีนี
แล้วและมาพบปะกับท่านทังหลายก็เกิดความคิดขึน ...”

สหกรณ์ หุบกะพง 27 พ.ค. 21 “... ความปรองดองกันนีบางทีก็
ยาก เพราะว่าตัวมีความคิดอย่างหนึง อีกคนมีความคิดอีกอย่างหนึง ก็
ทะเลาะกัน แต่วา่ ถ้าปรองดองกัน ก็คือ ตัวมีความคิดอย่างหนึง ก็บอก
ความคิดของตัว และยอมฟังความคิดของอีกคนหนึง ถ้าไม่สามารถทีจะ
ปรองดองกันระหว่าง 2 คน ก็หาอีกคนหนึงมา ให้ฟังข้อคิดของแต่ละคน
และอธิ บายกันว่าทําไมมีความคิดอย่างนัน ถ้าขัดกันจริ ง ๆ ก็ตอ้ งหาทาง
ทีจะให้ปรองดองจนได้ ไม่ใช่วา่ คนหนึงจะชนะ หรื อคนหนึงจะแพ้ ต่าง
คนต่างชนะถ้าปรองดองกัน ถ้าไม่ปรองดองกันต่างคนต่างจะแพ้ ความ
แพ้ความชนะนี ถ้าเราจะเอาแต่ชนะ มันก็ตอ้ งมีแพ้ แต่ถา้ เราปรองดองกัน
มีแต่ชนะไม่มีแพ้ ถ้าเราทะเลาะกันมีแต่แพ้ ...”
ศรีนคริน 21 มิ.ย. 21 “... การประมาทหมินปัญญาคนอืน ไม่
ยอมทําตามความคิดและความรู ้ของคนอืนนีแหละ เป็ นเหตุสาํ คัญทีทํา
ให้งานต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก ต้องเริ มต้นใหม่อยูร่ ําไป และต้องล้มเหลว
มามากกว่ามากแล้ว ผูม้ ีความคิดควรจะต้องเข้าใจว่า ปัญญาของผูอ้ ืน ที
เขาคิดมาดีแล้ว ได้ใช้มาดีแล้วในการงานนัน ย่อมเป็ นพืนฐานอย่างดี
สําหรับเรา ทีจะก่อตังสร้างเสริ มความเจริ ญให้งอกงามมันคงต่อไป การ
ประมาทปัญญาผูอ้ ืนจึงเท่ากับไม่ได้ใช้พืนฐานทีมีอยูแ่ ล้วให้เป็ น
ประโยชน์ ซํายังรื อถอนออกเสี ยอีกด้วย ด้วยความโง่เขลา จึงจําเป็ นที
จะต้องหัดนับถือปัญญาผูอ้ ืนกันให้เป็ น เพืองานทีทําจักได้ดาํ เนิน
ต่อเนืองกันไปได้ไม่ติดขัด ปฏิบตั ิง่าย และสําเร็ จประโยชน์อนั สมบูรณ์
ตรงตามความมุ่งประสงค์ได้โดยสะดวกรวดเร็ วทันเหตุการณ์ ...”
ศรีนคริน 22 มิ.ย. 21 “… การรักษาความจริ งใจ ความจริ งใจเป็ น
อย่างไรเป็ นเรื องไม่ตอ้ งอธิ บายและไม่เป็ นปัญหา เพราะทราบกันอยูแ่ ละ
มีกนั อยู่ทวทุ
ั กคน ปัญหาอยูต่ รงทีว่า ความจริ งใจนัน เรามักมีกนั ไม่
ตลอด ไม่ชา้ ไม่นานก็หลงลืมละทิงกันเสี ยแล้ว เป็ นเหตุให้เกิดปัญหาได้
มากมาย เนืองมาจากความระแวงสงสัยเข้าใจผิดกันในวงงานทังปวง จึง
ต้องสอนกันให้ติดตามรักษาความจริ งใจ และให้ถือเป็ นวินยั ในชีวิต
ความมีใจจริ งทีขาดไม่ได้ในการทํางานมีสองประการ ประการ
ทีหนึงคือ ความจริ งใจต่อผูร้ ่ วมงาน ซึ งมีลกั ษณะประกอบด้วยความ
ซื อตรง เมตตา หวังดี พร้อมเสมอทีจะร่ วมมือช่วยเหลือและส่ งเสริ มกัน
ทุกขณะ ทังในฐานะผูม้ ีจุดประสงค์ทีดีร่วมกัน และในฐานะทีเป็ นเพือน
มนุษย์ร่วมชาติร่วมโลกกัน ประการทีสอง ได้แก่ความจริ งใจต่องาน มี
ลักษณะเป็ นการตังสัตย์อธิ ษฐานหรื อการตังใจจริ งทีจะทํางานให้เต็ม
กําลัง กล่าวคือ เมือได้พิจารณาด้วยปัญญาเป็ นทีแน่ชดั แล้ว ว่างานทีจะ
ทํานันเป็ นประโยชน์จริ ง ก็ตงสั
ั ตย์สญ
ั ญาแก่ตวั เอง ผูกพันบังคับตัวเอง
ให้กระทําจนเต็มกําลังความรู ้ความสามารถ ให้ได้ผลดีทีสุ ด ความจริ งใจ
สองประการนี พิจารณาดูแล้ว จะเห็นว่าเป็ นปัจจัยสําคัญทีจะป้องกัน
กําจัดปัญหาขัดแย้งและความย่อหย่อนล่าช้าได้สินเชิง วงงานใดมี
ผูร้ ่ วมงานทีรักษาความจริ งใจไว้ได้มนคง
ั ก็เป็ นอันเชือได้วา่ จะได้รับ
ผลสําเร็ จทีสมบูรณ์เต็มเปี ยมทุกเมือ …”

ลูกเสื อชาวบ้ าน 8 ส.ค. 21 “... ขอยําว่าสําคัญอยูท่ ีให้เข้าใจถึง
การปฏิบตั ิของแต่ละคน ใครไม่เข้าใจให้คิดดี ๆ ก่อน ใครคิดไม่ออกให้
ไปถามผูอ้ ืน ปรึ กษาหารื อนีก็เป็ นหลักของลูกเสื อชาวบ้าน ว่ามาฝึ กให้
ปรึ กษาหารื อกันเป็ น ให้รู้จกั กันทัวทุกคน เกิดปัญหาอะไรก็ปรึ กษาหารื อ
กัน ขจัดปัญหาอุปสรรคได้ เคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรจะทํา
อย่างไร ก็ตอ้ งตอบว่าปรึ กษาหารื อกันด้วยความตังใจจริ ง ด้วยการ
พิจารณาทีรอบคอบ ด้วยความซื อสัตย์สุจริ ตซื อตรง คําว่าซื อสัตย์สุจริ ต
ซื อตรงนี หมายถึงซื อตรงต่อกิจการหน้าทีและซื อตรงต่อตัวเอง
หมายความว่าให้รู้จริ งว่าอะไรดีอะไรถูก อะไรเป็ นประโยชน์ถึงจะทํา
ไม่ใช่คิดจะสนุก ๆ อะไรแล้วทําไปโดยไม่คิด ถ้าคิดโดยไม่คิดนี ใช้
ไม่ได้ ฉะนันก็ขอให้ลูกเสื อชาวบ้านรักษาความดีทีได้ฝึกเอาไว้ และเป็ น
ทีพึงของคนทีอาจจะยังไม่เห็นความดี โดยเมตตาและกรุ ณาจะเป็ น
ประโยชน์และได้บรรลุผลของการฝึ กลูกเสื อชาวบ้านอย่างเต็มเปี ยม จะ
นําสู่ ความเจริ ญรุ่ งเรื องและความผาสุ กทัวไปทังประเทศ ...”
แม่ โจ้ 10 ก.พ. 22 “… บัณฑิตทังหลายคงจะได้ออกไป
ปฏิบตั ิงานในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ กัน และเมือได้ปฏิบตั ิงานแล้วคงจะ
พบว่า งานของหน่วยงานเหล่านัน หลาย ๆ ส่ วนมักจะซําและซ้อนกันอยู่
ก่อให้เกิดความล่าช้าหรื อขลุกขลักขัดแย้ง ทําให้เสี ยประโยชน์ไปได้
มากมาย ฉะนัน เมือทราบอยูแ่ ล้วว่าจะประสบเหตุการณ์เช่นนี แต่ละคน
จึงควรต้องถือเป็ นหน้าทีทีจะต้องแก้ไข คือร่ วมใจร่ วมมือกันเปลียน
“การซําซ้อน” นันเสี ยใหม่ ให้เป็ น “การประสานและร่ วมมือ” เพราะ
เท่าทีสังเกตและพิจารณามาแล้วเห็นว่า ถ้าได้พยายามปรับปรุ งแก้ไขงาน
ส่ วนทีซําซ้อนกันให้ประสานกันแล้ว จะช่วยงานของทุกฝ่ ายดําเนิน
ก้าวหน้าไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ วมาก การทีจะให้งาน
ประสานกันนันมีหลักสําคัญอยูว่ า่ ทุกฝ่ ายจะต้องไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่ง
ประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ ายแต่ละคนต้องทํางานด้วยความ
บริ สุทธิ ใจ มุ่งหวังผลสําเร็ จในการงานเป็ นใหญ่ยิงกว่าสิ งอืน ความ
บริ สุทธิ ใจและความมุ่งหมายอันเทียงตรงเป็ นอย่างเดียวกันนัน จะทําให้
เข้าใจกันได้ ผูใ้ ดมีหน้าทีและความสามารถอย่างไรก็จะทําตามหน้าทีและ
ความสามารถอย่างนัน ให้ประสานสอดคล้องกันได้โดยอัตโนมัติ ความ
เจริ ญก้าวหน้าและความสําเร็ จก็จะบังเกิดตามมา …”
สามัคคี 10 เม.ย. 25 “… ความสามัคคีพร้อมเพรี ยงกันเป็ น
พืนฐานทีสําคัญยิงในการปฏิบตั ิบริ หารงานใหญ่ ๆ เช่นงานของแผ่นดิน.
และความสามัคคีนีจะเกิดมีขึนมันคงได้ ก็ดว้ ยบุคคลในหมู่ในคณะมี
คุณธรรมเป็ นเครื องยึดเหนียวผูกพันจิตใจของกันและกันไว้. คุณธรรม
เครื องยึดเหนียวจิตใจนันประการหนึงได้แก่การให้ คือให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือกัน ให้อภัยไม่ถือโทษกัน ให้คาํ แนะนําตักเตือนทีดีต่อกัน.
ประการทีสอง ได้แก่การมีวาจาดี คือพูดแต่คาํ สัจคําจริ งต่อกัน พูดให้
กําลังใจกัน พูดแนะนําประโยชน์กนั และพูดให้รักใคร่ ปรองดองกัน.
ประการทีสามได้แก่การทําประโยชน์ให้แก่กนั คือประพฤติปฏิบตั ิตน
ให้เกิดประโยชน์เกือกูล ทังแก่กนั และกัน และแก่หมู่คณะโดยส่ วนรวม.
ประการทีสี ได้แก่การวางตนได้สมําเสมออย่างเหมาะสม คือไม่ทาํ ตัวให้
่คณะ. หมู่คณะใดมี
ดีเด่นเกินกว่าผูอ้ ืน และไม่ดอ้ ยให้ตาทรามไปจากหมู
ํ
คุณธรรมเครื องยึดเหนียวกันไว้ดงั กล่าว หมู่คณะนันย่อมจะมีความเจริ ญ
มันคงขึนด้วยสามัคคีธรรม. ในโอกาสนี จึงใคร่ ขอให้ท่านทังหลายได้
นําเอาคุณธรรมทังสี ประการไปศึกษาพิจารณา สําหรับนําไปประพฤติ
ปฏิบตั ิต่อกันให้เกิดประโยชน์. ก็จะเป็ นทางหนึงทีจะช่วยเสริ มสร้าง
ความเป็ นปึ กแผ่นในชาติไทยของเราให้มนคงขึ
ั นได้เป็ นอย่างดี. …”

สุ รสี ห์รําลึก 21 มี.ค. 22 “... ชาติบา้ นเมืองจะอยูด่ ีกด็ ว้ ยทุกฝ่ าย
ทังทางทหาร พลเรื อน ทังทางด้านการปกครอง ด้านการศึกษา และอืน ๆ
ตลอดจนด้านพ่อค้า ประชาชน ได้มีความรู ้และสอดคล้องกันในทาง
ปฏิบตั ิในงานของแต่ละคน การทีแลกเปลียนความคิดความเห็นและ
ศึกษานี จึงเป็ นสิ งสําคัญ เพราะว่าถ้าเราจะรักษาความเป็ นอยูข่ องเรา ก็
จะต้องรู ้จกั ความเป็ นอยูข่ องไทยเราเสี ยก่อน เพราะถ้ารู ้จกั ความเป็ นอยู่
ของไทย ก็จะเกิดความซาบซึ ง จะเกิดความรู ้สึกว่าเรามีของดี เรามี
ประวัติศาสตร์ทีดีงาม และเรามีวิธีการดูแลรักษาในการทีจะรักษามรดกที
ตกทอดมาไว้อย่างดี วิธีการทีสําคัญก็พูดกันเสมอว่าต้องมีความสามัคคี
ความสามัคคีนนก็
ั หมายถึงความเห็นใจซึ งกันและกัน ทังในทางส่ วน
บุคคล ทังในด้านวิชาการ ต้องเห็นใจว่าแต่ละคนมีหน้าที มีความรู ้ ใน
วิชาการของแต่ละคน ถ้าดําเนินวิชาการนัน ๆ ไปตามลําพัง หรื อตามแนว
เดียวเท่านันเอง ก็จะไม่สามารถทีจะดําเนินได้โดยดี ด้วยประการสําคัญ 2
อย่างคือ ไม่เห็นใจผูอ้ ืน และไม่เห็นว่าวิชาการต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกัน
ถึงจะดําเนินไปได้ ถ้าคนหนึงคนใดทีปฏิบตั ิงานจนแล้ว แม้จะถูก
วิชาการของตน ก็อาจจะลืมว่าวิชาการของตนต้องพาดพิงถึงวิชาการของ
คนอืนด้วย ถ้าไม่พาดพิงหรื ออิงวิชาการของคนอืนด้วยย่อมจะต้องล้มลง
ไป เพราะว่างานของแต่ละคนและชีวิตของแต่ละคน ย่อมต้องอาศัยงาน
ของคนอืน จึงต้องมีคาํ ว่าสามัคคี ตามทีได้มีการอบรมการพบปะกัน ก็
นับว่าเป็ นสิ งทีถูกต้อง เพือรักษาความดีของเรา และรักษาความอยูร่ อด ...”
จุฬา 11 ก.ค. 24 “… การเสี ยสละทํางานทําดีเพือการสร้างสรรค์
ด้วยความรับผิดชอบเต็มทีนันช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิได้รับผลดีอย่างหนึง คือมี
ผูศ้ รัทธาเชือถือ และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวาง บุคคลเหล่านันเมือ
ศรัทธาเชือถือในตัวผูป้ ฏิบตั ิดีแล้ว ย่อมจะรับเอาความคิดจิตใจของผู ้
ปฏิบตั ิดี ทีนิยมยึดมันในความดี เข้าไว้ดว้ ยแล้วน้อมนํามาปฏิบตั ิชอบ
ปฏิบตั ิดีดว้ ยตนเอง ดังนี ก็จะมีผทู ้ ีศรัทธาในความดีเพิมขึนเป็ นลําดับ
เมือคนส่ วนใหญ่มีศรัทธาความเชือมันในคุณความดีร่วมกันและเสมอกัน
แล้ว ก็จะเกิดเป็ นความสามัคคีปรองดองเป็ นปึ กแผ่นขึน ความสามัคคี
เป็ นปึ กแผ่นนีคือกําลังอันแข็งกล้าทีสุ ดในแผ่นดิน ซึ งเมือเกิดขึนแล้วจะ
บันดาลให้คนในชาติมีสมานฉันท์ มุ่งมันทีจะร่ วมกําลังกันสร้างสรรค์
ความเจริ ญมันคงของบ้านเมือง ให้สมบูรณ์บริ บูรณ์ขึนทุกสถาน …”
ลูกเสื อ 12 ก.ค. 26 “... การมีวินยั มีความสามัคคี และรู ้จกั หน้าที
ถือกันว่าเป็ นคุณสมบัติสาํ คัญประจําตัวของคนทุกคน. แต่ในการสร้าง
เสริ มคุณสมบัติสามข้อนี จะต้องไม่ลืมว่า วินยั สามัคคี และหน้าทีนัน
เป็ นได้ทงในทางบวกและทางลบ
ั
ซึ งย่อมให้คุณหรื อให้โทษได้มากเท่า ๆ
กันทังสองทาง. เพราะฉะนัน เมือจะอบรมจําเป็ นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้
แน่ชดั ก่อนว่าเป็ นวินยั สามัคคี และหน้าทีทีดี คือปราศจากโทษ เป็ น
ประโยชน์ เป็ นธรรม ไม่เคลือบแฝงไว้ดว้ ยสิ งชัวร้าย เช่น วินยั ก็ตอ้ ง
ไม่ใช่วินยั เพือตน เพือหมู่คณะของตนเท่านัน ต้องเป็ นวินยั เพือคนทุก
คน เพือคนส่ วนใหญ่ เป็ นวินยั ทีถูกต้อง ทีเป็ นการสร้างสรรค์. ทํานอง
เดียวกัน การสามัคคีกนั ทําการหรื อทําหน้าทีอย่างใดอย่างหนึง ก็จะต้อง
เป็ นไปเพือประโยชน์เกือกูล มิใช่เพือการเพิมพูนประโยชน์เฉพาะพวก
ตน แล้วเบียดเบียนผูอ้ ืนให้เดือดร้อนเสี ยหาย. จึงเห็นได้วา่ การสร้างวินยั
สามัคคี และความรู ้จกั หน้าทีให้แก่เยาวชนต้องกระทําด้วยความเพ่งพินิจ
อย่างละเอียดถีถ้วนเป็ นพิเศษ มิฉะนันจะไม่บงั เกิดผลทีพึงประสงค์ หรื อ
ซําร้าย อาจกลับกลายเป็ นการทําลายอนาคตและความเจริ ญมันคงของชาติ
ไปก็ได้. ...”

วันเฉลิม 4 ธ.ค. 23 “… แต่ละคนตังใจจะทําหน้าทีของตนให้ดี
ตามทีตังหน้าทีไว้เป็ นของทีดีมาก และหวังทีจะทําให้ตนมีความสุ ข
สบาย โดยทีแต่ละคนก็มีอาชีพแตกต่างกัน แต่ละคนแต่ละบุคคลก็เป็ น
คนหนึง ๆ ก็ทาํ เพือความสุ ขของตน แต่จะยังไม่สมบูรณ์ ถ้าหากว่าแต่ละ
คนทําหน้าทีของตน และให้สอดคล้องกับงานอืน จิตใจของคนอืน ที
ประกอบขึนมาเป็ นหมู่สงั คมของประเทศไทย เรี ยกว่าชาวบ้านของ
ประเทศ หรื อจะเรี ยกว่าเป็ นประชากรก็ได้ จะเป็ นราษฎรหรื อเป็ นชาว
ไทยทังหมด ถ้าทําให้สอดคล้องกันหมด แต่ละคนทําหน้าทีของตน และ
ให้ตระหนักไว้วา่ หน้าทีนันจะไม่เบียดเบียนคนอืน จะสรุ ปอยูใ่ นคําว่า
สามัคคี คือสามัคคีนีจะต้องมีความฉลาดถึงจะสามัคคีได้ เพราะว่าบางที
เราหวังดีอยากทําดี ใคร ๆ ก็บอกว่าจะทําดี จะซื อสัตย์สุจริ ต แต่ถา้ ไม่มี
ความฉลาดแล้ว ไม่รู้วา่ ซื อสัตย์สุจริ ตคืออะไร ต้องพิจารณาว่าซื อสัตย์
สุ จริ ตคืออะไร ความซื อสัตย์สุจริ ตความดีความเผือแผ่นนั ต้องทําความ
ฉลาด ต้องตระหนัก ต้องพิจารณาว่าคืออะไร เราทําอะไรต้องรู ้วา่ ไม่
เบียดเบียนเพือนมนุษย์ ไม่เบียดเบียนเพือนร่ วมชาติ แล้วงานทีตนทําก็จะ
เป็ นงานทีดี งานทีสุ จริ ต งานทีเป็ นประโยชน์ ประโยชน์นี เป็ นประโยชน์
ทีตกแก่ชาติ ถ้าเราทํางานทีดี ด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต ด้วยความเผือแผ่
สอดคล้องกับหน่วยอืนกับผูอ้ ืน และให้เป็ นประโยชน์ทีเรี ยกว่าเป็ น
ประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์นนตกแก่
ั
ชาติ ชาตินีก็ประกอบด้วยบุคคล
นันเอง ชาติถา้ ไม่มีบุคคล ไม่มีพลเมือง ไม่มีชาวไทย ไม่มีคนไทย ก็ไม่มี
ชาติไทย หาไม่ได้ เพราะว่าจะกลายเป็ นผีนนเอง
ั ไม่เป็ นประเทศ ถ้าทุก
คนซึ งประกอบขึนมาเป็ นประเทศ ทําดี ประโยชน์ตกแก่ชาติ เมือ
ประโยชน์ตกแก่ชาติแล้วประโยชน์กต็ กแก่บุคคลนันเอง บุคคลทุกคนที
ถือตัวว่าเป็ นคนไทยก็จะได้มีความภูมิใจ และมีความสะดวก ความสบาย
ความก้าวหน้า ในการทีจะทําให้สอดคล้องนันยาก เป็ นสิ งทียาก ต้อง
ยอมรับว่ายาก และต้องคิดมาก ๆ แม้จะคิดมาก ๆ มีความฉลาดขึนมา มี
วิชาความรู ้ดีขึนมา แต่ละคนทําหน้าทีของตน ก็ยงั ยากทีจะทําให้
ประเทศชาตินีมันคงเจริ ญดังใจ แต่อย่างน้อยทีสุ ดก็จะทําให้ประเทศชาติ
อยูร่ อดได้ เพือพัฒนาขึนมาให้มนคงเจริ
ั
ญดังทีปรารถนา ถ้าหากว่าแต่ละ
คนนึกถึงตัวเองมากเกินไป หมายความว่านึกถึงตัวเองในทางทีว่า ตัวมี
ความรู ้อย่างนี ๆ จะต้องให้ความรู ้นีสําเร็ จไป คนอืนไม่เห็นด้วยก็ช่างเขา
คนอืนไม่เข้าใจช่างเขา คนอืนเสี ยประโยชน์ช่างเขา นันไม่ได้ เพราะถ้า
ประเทศชาติส่วนรวมเสี ยประโยชน์ ในทีสุ ดเราเองก็เสี ยประโยชน์ …”
สามัคคี 17 เม.ย. 30 “… ความสามัคคีนนั ในความเข้าใจ
โดยทัวไป มักจะหมายถึงความยึดเหนียวกันไว้ให้เป็ นปึ กแผ่นแน่นหนา.
ถ้าเป็ นเพียงเท่านัน ก็ดูจะไม่มีคุณค่า เพราะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อนั ใด.
ความสามัคคี ควรจะมีความหมายทีลึกซึ งกว่านันอีกด้วย เช่นควรจะ
หมายถึงความพร้อมเพรี ยงของทุกฝ่ ายทุกคนทีมีความสํานึกแน่ชดั ใน
ความรับผิดชอบ ทีจะพึงใช้ความรู ้ ความคิด ความสามารถ ตลอดจน
คุณสมบัติทุก ๆ ประการของตน ให้ประกอบพร้อมเข้าด้วยกัน และให้
เกือกูลส่ งเสริ มกัน เพือสร้างสรรค์สิงทีเป็ นสาระแก่นสารและทีเป็ น
ประโยชน์เป็ นความเจริ ญต่อส่ วนรวมและเพือนมนุษย์. โอกาสนี จึงใคร่
ขอให้ท่านทังหลายพยายามพิจารณาศึกษาความหมายของ สามัคคี
โดยนัยทีกล่าวให้เข้าใจ เพือจักได้รับไว้เป็ นพืนฐานความประพฤติ
ปฏิบตั ิของแต่ละคน ในการทีจะร่ วมกันทํางานสําคัญ ๆ ระดับสู งต่อไป
ในวันข้างหน้า. …”

นายพล 22 ต.ค. 28 “… ความเสี ยสละนีก็จะต้องเข้าใจว่า การ
เสี ยสละแม้แต่ชีวิตนัน ก็เป็ นส่ วนหนึงของคําว่า สละ ถ้าหากว่ามีความ
เสี ยสละให้ดา้ นต่าง ๆ ก็จะเป็ นผูท้ ีได้ปฏิบตั ิงานหน้าทีในการทีเป็ น
ทหารอย่างดี และเป็ นผลให้เกิดความมันคงถาวรของประเทศชาติได้แน่ ๆ
นอกจากการเสี ยสละแม้แต่ชีวิต การเสี ยสละนันก็จะเป็ นประโยชน์ต่อ
ความสามัคคี เพราะว่าคนเราทีจะอยูด่ ว้ ยกันก็ตอ้ งมีการสละ การสละนัน
ไม่ใช่สละชีวิต แต่วา่ เป็ นการสละอย่างทีเขาพูดถึงว่าสละทรัพย์กเ็ ป็ น
ส่ วนหนึง ก็หมายความว่าต้องร่ วมกันเพือทีจะสร้างสิ งทีเราจะต้องสร้าง
ร่ วมกัน นอกจากทรัพย์ก็มีสิงทีจะสละก็คือกําลังกายทีจะต้องใช้ หรื อ
กําลังความคิด มาถึงความสละความคิดนี ความจริ งถ้าสละไปเราก็ไม่ได้
เสี ยอะไร ถ้าสละชีวิตก็เสี ยชีวิต ถ้าสละทรัพย์เงินทองก็เสี ยเงินทองไป
แต่สละความคิดนันไม่ใช่สละ มันแบ่งออกไปแล้วก็ทาํ ให้เรารวยขึนด้วย
ซํา เพราะว่าถ้าแบ่งความคิดไปก็เท่ากับไปสร้างให้คนอืนมีความคิด แล้ว
ก็ทาํ ให้คนอืนทํางานได้ดีขึน ก็เป็ นการทําให้มีความคิดทีแข็งแรงขึน
เป็ นทวีคูณ แต่สละในทางความคิดนันก็ยงั มีในทางอืนด้วย ไม่ใช่
ความคิดทีสําหรับเป็ นความรู ้ ซึ งสละความรู ้นนก็
ั เป็ นการให้คนอืนเขามี
ความรู ้สูงขึน ทําให้มีกาํ ลังสําหรับส่ วนรวมเพิมขึนดังกล่าว ยังมีการสละ
อย่างอืน คือสละในจิตใจของตัว บางทีเรามีความคิดอย่างหนึง นึกว่า
ถูกต้อง แต่วา่ ไปเผชิญกับปัญหาบางอย่างก็จะต้องสละความคิดนัน คือ
ว่าเลิกคิด อันนีก็ตอ้ งอาศัยความเสี ยสละเหมือนกัน เพราะว่าถ้าเราคิด
อย่างหนึง แล้วไปเจอว่าความคิดนันอาจจะไม่ถูกต้อง ความคิดของคน
อืนดีกว่า เราต้องสละความคิดนัน เพราะว่าถ้าหากว่าทําตามความคิดเดิม
ซึ งเราต้องเผชิญสถานการณ์วา่ มันผิด ก็ตอ้ งเปลียน มิฉะนันเราเสี ย แล้วก็
ถ้าเราเสี ย ส่ วนรวมก็เสี ย ฉะนันการสละนันก็มีอีกอย่าง อย่างนีคือว่าสละ
ในสิ งทีอาจจะไม่ถูกต้อง แม้จะนึ กว่าสิ งทีไม่ถูกต้องนัน คิดอย่างนัน
ปฏิบตั ิอย่างนันจะมีผลดี ถ้ามาพิจารณาแล้วอย่างรอบคอบถ่องแท้ หรื อ
ฟังคนอืนเขาอธิ บาย ก็อาจจะทําให้ความคิดนันเป็ นผลไม่ดี ทังสําหรับ
ส่ วนรวมและทังสําหรับส่ วนตัว ฉะนัน จุดสําคัญของการสละ
ก็อยูต่ รงนีว่า ต้องสละความคิดทีไม่สร้างสรรค์ ความคิดทีอาจจะนึกว่า
สร้างสรรค์สาํ หรับตัวเองแต่วา่ ในทีสุ ดเป็ นความคิดทีทําลาย ฉะนันข้อ
ตรงนีทีสําคัญมาก ...”
จุฬา 12 ก.ค. 29 “… งานสิ งใดสาขาใดทีท่านจะออกไปปฏิบตั ินนั
ไม่มีสักสิ งเดียวทีจะสําเร็ จสมบูรณ์ได้ในตัวเอง หากจะต้องเกียวเนืองถึง
งานอืน ๆ อีกหลาย ๆ ด้าน. ทังนีเพราะงานต่าง ๆ นัน เมือพิจารณาดูแล้วจะ
เห็นว่า แท้จริ ง ย่อมเป็ นปัจจัยส่ งเสริ มเกือกูลกันอยูเ่ ป็ นส่ วนมาก และย่อม
ประกอบกันเข้าเป็ นงานส่ วนรวมอันเดียวกันของบ้านเมืองด้วย ดังนัน งาน
แต่ละชินแต่ละส่ วน จึงต้องปฏิบตั ิให้ประสานสอดคล้องกัน ทังให้สาํ เร็ จ
และให้พฒั นาไปพร้อม ๆ กัน โดยเท่าเทียมกัน เพือมิให้ส่วนหนึ งส่ วนใด
หยุดชะงักและพาให้ส่วนรวมรวนเรล่าช้าไปทังกระบวน. ท่านทังหลายควร
จักได้เตรี ยมตัวเตรี ยมใจให้พร้อม ทีจะปฏิบตั ิงานประสานกับบุคคลอืน
ฝ่ ายอืนอย่างขะมักเขม้นและฉลาดเหมาะสม. ในการนี ท่านจะต้องทํา
ความคิดและจิตใจให้เปิ ดกว้าง แต่หนักแน่น มีเหตุผล มีวิจารณญาณ.
พร้อมกันนัน ก็ตอ้ งมีความจริ งใจ เห็นใจ และเมตตาปรองดองกัน โดยถือ
ประโยชน์ส่วนรวมร่ วมกันเป็ นวัตถุประสงค์เอก. ทีสําคัญอีกข้อหนึ ง
จะต้องพยายามขจัดความดือรัน ถือตัว ความเห็นแก่ตวั เห็นแก่ประโยชน์
ส่ วนน้อยออกให้ได้ ไม่ปล่อยให้เข้ามาครอบงําทําลายความคิดจิตใจทีดีงาม
ของตน. แล้วท่านจะสามารถปฏิบตั ิการงานทุกอย่างได้ดว้ ยความราบรื น
เบิกบานใจ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสบผลสําเร็ จตามทีปรารภ
ปรารถนาทุกสิ งในทีสุ ด. …”

จุฬา 18 ก.ค. 30 “… หลักการสําคัญประการหนึ งทีจะส่ งเสริ มให้
ปฏิบตั ิงานสําเร็ จและเจริ ญก้าวหน้าได้แท้จริ ง คือการไม่ทาํ ตัวทําความคิด
ให้คบั แคบ หากให้มีเมตตาและไมตรี ยินดีประสานสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
โดยเฉพาะผูร้ ่ วมงานอย่างจริ งใจ. พร้อมกันนัน ก็เปิ ดตาเปิ ดใจให้กว้างขวาง
เพือศึกษาสังเกตการกระทําและความคิดอ่านของผูเ้ ข้ามาสัมพันธ์เกียวข้อง
ด้วยใจทีเป็ นกลาง และด้วยความคิดพิจารณาทีฉลาดรอบคอบ. ทีกําหนดให้
ทําดังนี ก็เพราะเห็นว่าวิทยาการทังปวงนันมีความเกียวเนืองและประกอบ
ส่ งเสริ มกันอยูเ่ ป็ นอันมาก. จึงจําเป็ นทีผูท้ าํ งานในระดับสู ง จะต้องศึกษา
ในวิทยาการของกันและกันให้เข้าใจ และให้มีความรอบรู ้ทีกว้างขวาง เพือ
จักได้มีทางทํางานให้ประสานกันโดยสอดคล้อง ทังให้ประโยชน์ของงานที
ทํา ประกอบเกือกูลกันขึนเป็ นประโยชน์อนั ยังยืนของชาติบา้ นเมือง. …”
จุฬา 12 ก.ค. 33 “… ความเป็ นบัณฑิต นอกจากจะหมายรู ้ได้ที
ความรู ้และความฉลาดสามารถของบุคคล ในการใช้วิทยาการให้เกิด
ประโยชน์แล้ว ยังสังเกตทราบได้ทีการกระทํา คําพูด และความคิด อีก
ทางหนึง. บัณฑิตนัน เมือจะทําจะพูดหรื อจะคิด ย่อมพยายามทําให้ดี พูด
ให้ดี คิดให้ดีเสมอ. ทําให้ดี หมายถึงทําด้วยความตังใจและจริ งใจ ให้เป็ น
การสร้างสรรค์แท้. ไม่วา่ การเล็กการใหญ่ ก็พยายามทําอย่างดีทีสุด
เพือให้บรรลุเป้าหมายและประโยชน์ของการทีทํานันโดยครบถ้วน ไม่ทาํ
โดยเพทุบาย หรื อมีเจตนาไม่บริ สุทธิ แอบแฝง. การพูดให้ดี หมายถึงการ
กล่าววาจาชอบให้เกิดประโยชน์ เช่น กล่าวในสิ งทีจะก่อให้เกิดความรู ้
ความฉลาด ความเจริ ญ ความดี ความสามัคคีปรองดอง ไม่กล่าวในสิ งที
ไม่รู้จริ ง ทีก่อให้เกิดความสับสน หรื อทีทําลายความดีงาม ความเจริ ญ
มันคง. การคิดให้ดีนนั หมายถึงการคิดด้วยความมีสติตงมั
ั น เป็ นกลาง
ไม่ถูกเหนียวนําด้วยอคติ หากอาศัยความถูกต้องด้วยหลักวิชา เหตุผล
ความเป็ นจริ ง และศีลธรรม จริ ยธรรม เป็ นพืนฐานเครื องวินิจฉัย เพือให้
ความคิดนันปราศจากพิษภัย เป็ นคุณเป็ นประโยชน์แท้จริ ง.
บัณฑิตทังหลายจะทํา จะพูด จะคิดสิ งใด ขอให้ทาํ ให้พูด ให้คิด
อย่างมีหลักการและความสังวรระวัง เพราะเชือว่าถ้าสามารถฝึ กหัดปฏิบตั ิ
ให้เคยชินเป็ นนิสยั จะช่วยให้สมัครสมานเข้าใจกันได้เป็ นอย่างดี ร่ วมงาน
ประสานประโยชน์กนั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และจะส่ งเสริ มให้แต่ละ
คนประสบความสําเร็ จรุ่ งโรจน์ในหน้าทีการงานได้เป็ นแน่นอน. …”
จุฬา 13 ก.ค. 33 “… วันนี จะได้พูดกับท่านถึงการแก้ปัญหาใน
การทํางาน. ในการปฏิบตั ิงานนัน ย่อมมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึนได้เสมอ เมือ
ปัญหาเกิดขึนต้องรี บแก้ไข อย่าทิงไว้ให้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก. ขอให้
ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางทีจะแก้ไขได้. ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ ก็
ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ด้วยความร่ วมมือปรองดอง
กัน. ปัญหาทีเกิดขึนนัน จักได้ไม่กลายเป็ นอุปสรรคขัดขวาง และบันทอน
ทําลายความเจริ ญและความสําเร็ จของการงาน. ตัวการทีจะทําให้แก้ปัญหา
ไม่ออก ทังทําให้ปัญหายุง่ ยากยิงขึนนัน คือจิตใจและความคิดทีถูกอคติ
ครอบงํา. คนเรา เมือมีอคติแล้ว มักมองไม่เห็นความจริ ง หรื อถึงจะเห็น ก็
ไม่ยอมรับ. และเมือไม่เห็นหรื อไม่ยอมรับความจริ งแล้ว ก็ทาํ ให้ไม่ทราบ
ต้นเหตุของปัญหา และแก้ปัญหาไม่ออก. ยิงไปกว่านัน ยังจะถูกอคติ
ซําเติมให้เข้าใจผิด แล้วก่อปัญหาให้ใหญ่โตซับซ้อนไม่สินสุ ด. วิธี
แก้ปัญหานัน ก่อนอืนจําเป็ นต้องทําใจให้มนคงเป็
ั
นกลางให้ได้ เพือให้
สามารถวิเคราะห์ปัญหา และพิจารณาหาเหตุให้ทราบแจ่มชัด. การเห็นเหตุ
ของปัญหาอย่างถูกต้องชัดเจน จะช่วยให้คิดเห็นทางแก้ไข และทราบว่า
การแก้ปัญหานัน ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะกระทําได้โดยลําพังตนเอง
หรื อต้องอาศัยความร่ วมมือช่วยเหลือจากผูใ้ ด ฝ่ ายใด อย่างไรบ้าง. …”

จุฬา 15 ก.ค. 32 “… เมือเข้ารับหน้าทีงานการแล้ว บัณฑิต
จะต้องทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนมากมาย. แต่ละคนจึงควรจะทราบให้แน่ชดั ว่า
คนทีร่ วมงานกันในหน่วยงานทังหลายนัน อาจแบ่งออกได้เป็ นสองกลุ่ม
ใหญ่ ๆ คือกลุ่มทีมีความรู ้ในเชิงทฤษฎีสูง กับกลุ่มทีมีความจัดเจน
ชํานาญ เพราะมีประสบการณ์ในทางปฏิบตั ิมาก. เมือมาทํางานร่ วมกัน
ทังสองฝ่ ายควรเล็งเห็นความสําคัญในกันและกัน และยอมรับว่าความรู ้
ความสามารถทีแต่ละคนมี เป็ นสิ งทีมีคุณค่า. ความเข้าใจชัดระหว่างกันนี
จะทําให้แต่ละคนยกย่องให้เกียรติกนั และยินดีทีจะเรี ยนรู ้จากกันและ
กัน เพือพัฒนาความสามารถของตนในการทํางานให้สูงขึน. เมือผูท้ าํ งาน
มีสมรรถนะสมบูรณ์ และปฏิบตั ิร่วมกันด้วยความเข้าใจอันดี ก็จะเกือกูล
ให้การงานทุกอย่างดําเนินไปได้โดยราบรื น มีประสิ ทธิ ภาพ และ
บรรลุผลอันพึงประสงค์ทุกส่ วน. ...”
จุฬา 3 ส.ค. 34 “… การทีบุคคลจะทํางานให้สาํ เร็ จลุล่วงได้โดย
ราบรื นนัน นอกจากจะอาศัยความรู ้ความสามารถของตนเองแล้ว ยังจะต้อง
ได้รับความร่ วมมือส่ งเสริ มจากผูอ้ ืน มีผรู ้ ่ วมงานเป็ นต้น ด้วย. ดังนัน
บัณฑิตควรพยายามอย่างยิง ทีจะประสานสัมพันธ์กบั ทุกฝ่ ายให้ได้อย่าง
แนบเนียน สอดคล้อง และกว้างขวาง. ในการนี ท่านจะต้องประพฤติ
ปฏิบตั ิต่อบุคคลทังปวงด้วยความสุ จริ ตจริ งใจ ต้องรู ้จกั ประมาณค่าของ
ตนเองอย่างถูกต้องเทียงตรง คือไม่ให้สูงเกินไป จนกลายเป็ นเย่อหยิง
จองหอง ทังไม่ให้ตาเกิ
ํ นไป จนทําให้ถูกสบประมาทเหยียดหยาม. ทางที
ถูก ควรวางตัวให้พอเหมาะพอสมกับฐานะหน้าที พร้อมกับรักษาความ
สุ ภาพอ่อนโยนไว้ให้เหนียวแน่นสมําเสมอ. นอกจากนัน ยังจะต้องมีความ
เสี ยสละ อดทน อดกลัน รู ้จกั เกรงใจ ให้อภัย และโอนอ่อนผ่อนตามกัน
และกันด้วยเหตุผล. ประการสําคัญทีสุ ด จะต้องหัดทําใจให้กว้าง รู ้จกั รับ
ฟังความคิดความเห็น แม้กระทังคําวิพากษ์วิจารณ์จากผูอ้ ืนอย่างฉลาด
เพราะการรู ้จกั รับฟังอย่างฉลาดนัน แท้จริ ง คือการระดมสติปัญญาและ
ประสบการณ์อนั หลากหลาย มาอํานวยประโยชน์ในการปฏิบตั ิบริ หารงาน
ให้ประสบความสําเร็ จทีสมบูรณ์นนเอง.
ั …”
วันเฉลิม 4 ธ.ค. 34 “... แต่ก่อนนีเมือ 40 หรื อ 50 ปี ก่อน
ประชากรของประเทศไทย มีประมาณ 18 ล้าน เดียวนีมีมากขึนสามเท่า
มีมากกว่า 54 ล้าน จวนจะ 60 ล้าน. การทีจะ “รู ้รักสามัคคี” ก็ลาํ บากมาก
เพราะคนมาก ๆ รู ้จกั กันทัวถึงไม่ค่อยได้. แต่ “รู ้รักสามัคคี” ควรจะ
ใช้ได้ เพราะหมายความว่า ทุกคนถือว่าตนเป็ นคนไทย มีอะไรเกิดขึนก็
ตาม ทุกคนรู ้วา่ ต้องมีความสามัคคี. “รู ”้ ก็คือ “ทราบ” ทราบความหมาย
ของสามัคคี “รัก” คือ “นิยม” นิยมความสามัคคี. เพราะเหตุใดคนไทยจึง
“รู ้รักสามัคคี” ก็เพราะคนไทยนีฉลาด ไม่ใช่ไม่ฉลาด. คนไทยนีฉลาด รู ้
ว่าถ้าหากเมืองไทยไม่ใช้ความสามัคคี ไม่เห็นอกเห็นใจกัน ไม่ใช้อะไร
ทีจะพอรับกันได้ พอทีจะใช้ได้ ก็คงจะไม่ได้ทาํ อะไร หมายความว่า ทํา
มาหากินก็ไม่ได้ทาํ มาหากิน เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีความสงบ.
จะต้อง “รู ้รักสามัคคี” หมายความว่า รู ้จกั การอะลุม้ อล่วยกัน แม้จะ
ไม่ใช่ถูกต้องเต็มที คือหมายความว่าไม่ถูกหลักวิชาเต็มที ก็จะต้องใช้
เพราะว่าถ้าไม่ใช้ ก็ไม่มีอะไรใช้. อาจมีสิงทีมีอยูแ่ ล้วทีจะใช้ไปได้
ชัวคราว คุณภาพอาจไม่ค่อยดีนกั ทุกสิ งทุกอย่างไม่มีอะไรทีดีร้อย
เปอร์เซนต์ แต่วา่ ต้องใช้อะไรทีพอใช้ได้ไป ไม่อย่างนันไม่มีวนั ทีจะมี
ชีวิตรอดได้. …”

จุฬา 11 ก.ค. 35 “…ความจริ งใจต่อผูอ้ ืนเป็ นคุณธรรมสําคัญ
มากสําหรับผูท้ ีต้องการความสําเร็จและความเจริ ญ เพราะช่วยให้สามารถ
ขจัดปัดเป่ าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง ปัญหาอันเกิดจากความ
กินแหนงแคลงใจและเอารัดเอาเปรี ยบกัน. นอกจากนัน ยังทําให้ได้รับ
ความเชือถือไว้วางใจ และความร่ วมมือสนับสนุนจากทุกคน ทุกฝ่ าย ที
ถือมันในเหตุผลและความดี. ผูม้ ีความจริ งใจจะทําการสิ งใด ก็มกั สําเร็ จ
ได้โดยราบรื น.
ความจริ งใจอย่างสําคัญยังมีอีกส่ วนหนึง ได้แก่ความจริ งใจต่อ
ตนเอง เช่นเมือได้ตงใจจะประพฤติ
ั
ปฏิบตั ิในความดีอย่างหนึงอย่างใด
แล้ว จะต้องติดตามรักษาความตังใจทีจะกระทําดังนันให้ได้ตลอดไป.
คนทีรักษาความจริ งใจต่อตนเองไว้ได้มนคง
ั จะไม่เป็ นคนสับปลับ
หากแต่เป็ นคนทีหนักแน่นเทียงตรง ทําอะไรตามกฎเกณฑ์ ตามระเบียบ
ตามเหตุผลและความถูกต้องเป็ นธรรม จึงเป็ นผูส้ ามารถสร้างสรรค์และ
สร้างสมความดีความเจริ ญให้งอกงามเพิมพูนยิง ๆ ขึนได้ ไม่มีวนั ถอย
หลัง. …”

เชียงใหม่ 24 ม.ค. 38 “… ในการทํางานนัน ท่านทังหลายคงจะต้อง
ปฏิบตั ิร่วมกับผูอ้ ืนฝ่ ายอืนเป็ นอันมาก จึงเป็ นธรรมดาอยูเ่ อง ทีจะต้องมี
ปัญหาข้อขัดแย้งเกิดขึนบ้าง. ปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนนัน น่าจะมาจากเหตุ
สําคัญประการหนึง ได้แก่การพูดจาไม่เข้าใจกัน. การพูดนีสําคัญมาก มีอยู่
สามลักษณะด้วยกันคือ พูดมาก พูดเร็ ว และพูดดี. การพูดมาก คนฟั งยาก ทํา
ให้สับสน จับเรื องจับประเด็นไม่ถูก. ส่ วนการพูดเร็ ว คนฟั งไม่ทนั ทําให้ไม่
เข้าใจเรื องชัด หรื อเข้าใจผิดได้. เมือพูดจาสื อสารกันไม่กระจ่าง ทําให้เข้าใจ
ได้ยาก จึงอาจก่อให้เกิดปั ญหาขึนได้เพราะเข้าใจเรื องไม่ตรงกัน. การพูดดี
หรื อดีดว้ ยเนือหาสาระ พอดีกบั กาละเทศะ เหมาะสมกับฐานะและบุคคล ไม่
มากหรื อน้อยเกินไป คนฟั งสบาย จับเรื องราวได้ชดั และถูกต้องตามความ
ประสงค์. เมือพูดจาสื อสารกันได้ไม่ติดขัด ก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกัน และ
สามารถร่ วมมือกันทํางานสร้างสรรค์ความสุ ขความเจริ ญให้เกิดขึนได้. ปัญหา
ต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึน หรื อหากจะเกิดขึนบ้าง ก็สามารถพูดจาทําความเข้าใจ
กันได้โดยไม่ยากนัก. การพูดดีจึงเป็ นประโยชน์อย่างยิงแก่ทุกคน ทีจะต้อง
อยูร่ ่ วมกัน ต้องสมาคมคบหากัน และทํางานร่ วมกันเป็ นหมู่เป็ นคณะ. …”

ทุนอานันทมหิดล 26 ส.ค. 35 “… ทุกปี ทีเคยมาก็ได้พูดอยูซ่ าซาก
ํ
ว่าผูท้ ีมีวิชาการก็ควรจะช่วยกัน แลกเปลียนความคิดความเห็นกัน เพือทีจะ
จัดให้สังคมให้ประเทศชาติมีความก้าวหน้ามีความสงบเรี ยบร้อย และก็คง
ต้องซําไปอีกหลายปี เพราะว่าจะเห็นได้วา่ แม้จะมีผทู ้ ีมีความรู ้ดีๆ ใน
ประเทศมากมาย แต่ประเทศก็ยงั มีความสับสนอลหม่านยิงขึน อาจเป็ น
เพราะว่าความรู ้มาก แต่ละคนก็จะแสดงความรู ้ แล้วก็เห็นช่องทางมาก จึงทํา
ให้ช่องทางต่างๆ นีชนกัน ไม่ค่อยยอมรับกัน เพราะเหตุวา่ แต่ละคนทีมี
วิชาการในแขนงหนึงก็นึกว่าแขนงของตัวใหญ่ทีสุ ด แขนงอืนก็
เช่นเดียวกัน เมือเป็ นเช่นนันก็จะมีการกระทบกระเทือนกัน แต่วา่ ถ้าได้
ศึกษาลึกซึ ง รวมทังศึกษาตามทีศึกษาในห้องเรี ยน และตามความคิดคําสัง
สอนของครู บาอาจารย์ แล้วก็มาคิดพิจารณาก็ควรจะลดการขัดกันได้มาก
เพราะว่าความเจริ ญความจริ งมีทางเดียว คือการทีจะไม่ให้มีการเบียดเบียน
กัน ความเจริ ญนันจะประกอบด้วยความอยูด่ ีกินดี สบาย และความแน่นอน
ว่าความสบายของตัวจะไม่หายไป ฉะนันถ้าหากว่าผูใ้ ดจะไปทางไหน ถ้ามี
อะไรมาขวาง ถ้าไปชนสิ งนันก็จะไปกระทบกัน ก็การจัดจราจรนี ทีจริ ง
สําคัญ ผูท้ ีมีความรู ้สูงถ้าหากว่าไม่ดูรอบด้านของตัว ย่อมจะไปชนกับคนที
เดินโดยทีไม่ดูรอบด้านแน่ละคือการจราจรไม่มี นีก็เป็ นหน้าทีของท่าน
ต้องจัดจราจรให้ดี คือดูรอบตัวแล้วก็หลบแล้วก็หลีกให้เรี ยบร้อย จึงจะไม่
มีการปะทะกัน ถ้าไม่เช่นนัน ถ้ามีการปะทะ ความเจริ ญทีเราต้องการก็
ไม่ได้ นันก็เป็ นจุดสําคัญ พูดแค่นีก็คงเข้าใจ เพราะว่าท่านทังหลายก็มี
ปัญหาเฉี ยบแหลมอยูแ่ ล้ว …”

วันเฉลิม 4 ธ.ค. 36 “…ถ้าทุกคนพูดเหมือนกัน เวลาพูดอะไรกัน
ขึนมา ก็พูดเหมือนกันหมด สัมมนาก็ไม่ตอ้ งสัมมนากัน ไม่ตอ้ งประชุมกัน
ไม่ตอ้ งชีแจง ทุกคนคิดเหมือนกัน ทําเหมือนกันหมด. อันนีซิ น่าเบือ. ทุก
คนเหมือนกันไม่มีอว้ นไม่มีผอม เหมือนกันหมด มันจะน่าดูไหม. ในทีนี ก็
มีคนอ้วนคนผอม ก็เป็ นสิ ทธิ ของเขา แล้วเขาก็มีความสุ ขของเขาได้. ฉะนัน
สามัคคีหรื อการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่า คนหนึ งพูดอย่างหนึง
คนอืนต้องพูดเหมือนกันหมด. ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย. ต้องมีความ
แตกต่างกัน แต่ตอ้ งทํางานให้สอดคล้องกัน. แม้จะขัดกันบ้าง ก็ตอ้ ง
สอดคล้องกัน ถ้าไม่สอดคล้องกัน พัง.
ยกตัวอย่างทางวิศวกรรม. อย่างรถยนต์คนั หนึง ทุกส่ วนของ
รถยนต์ตอ้ งทํางานสอดคล้องกัน. ถ้าไม่ทาํ งานสอดคล้องกัน รถก็พงั และ
ใช้รถยนต์ไม่ได้. ถ้าล้อหน้าเดินหน้า ล้อหลัง เดินถอยหลัง รถก็แล่นไป
ไม่ได้. ต้องให้ลอ้ หมุนสอดคล้องกัน. แต่จะให้พวงมาลัยซึ งเป็ นสิ งทีหมุน
หมุน เหมือนกับล้อ เรารู ้สึกว่า จะขับรถไม่ได้. ทุกสิ งต้องมีหน้าทีของตัว.
พวงมาลัยต้องหมุนไปทาง แล้วก็หมุนกลับมาอีกทางถึงจะเหมาะสม เขามี
หน้าทีอย่างนัน. เครื องยนต์ก็หมุนเร็ วเท่านัน ๆ ล้อหมุนด้วยความเร็ ว
เท่านัน ๆ. ถ้าเครื องยนต์กบั ล้อหมุน ด้วยความเร็ วเท่ากัน ก็จะทําให้รถไม่
มีกาํ ลัง. อย่างเวลาออกรถต้องใส่ เกียร์หนึง ต้องทด คือ เครื องก็ตอ้ งหมุน
เร็ วกว่าล้อ ไม่อย่างนันไม่พอ. ทุกส่ วนมีความแตกต่างกันในหน้าที มี
ความแตกต่างในทิศทาง.
คนก็เหมือนกัน ถ้าหากว่า คนหนึ งมีหน้าทีอย่างหนึ งอย่างใด
ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมีหน้าทีเหมือนกัน แต่กต็ อ้ งสอดคล้องกัน
เพือให้งานส่ วนรวมนันดําเนิ นไปได้ดี. ถ้าอยูใ่ นหมู่คณะเดียวกัน หรื อใน
คณะทํางานเดียวกัน ก็จะต้องให้สอดคล้องกัน เพือให้งานทีทํานันมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งทีสุ ดเท่าทีจะเป็ นไปได้. แต่ถา้ หากว่ามาทะเลาะกัน มาเถียง
กันโดยหลัก หรื อพืนฐาน หลักความคิดนัน แตกต่างกัน ก็คุยกันไม่ได้ พูด
กันไม่ได้. อย่ามาพูดกันดีกว่า เพราะว่าถ้าทรรศนะของคนหนึ งมีอย่างหนึ ง
และทรรศนะของอีกคนหนึ งมีอีกอย่างหนึ ง โดยไม่พยายามปรองดองกัน โดย
ไม่พยายามทีจะหาทางออกทีเหมาะสม. ยิงพูดก็ยิงยุ่ง ยิงทําให้คนอืนทีไม่รู้อิ
โหน่อิเหน่ดูแล้วขวัญเสี ย. เดียวนีพูดกัน เถียงกันอย่าง ทําให้ประชาชนทัวไป
ขวัญเสี ย. ไม่ทราบว่าเอาอะไรกันแน่ พืนฐานของความคิดนัน มันคนละอย่าง
ทีเดียว. แล้วมาเถียงกัน มันเข้ากันไม่ได้ มันคนละเรื อง. พูดอย่างทีเขาเรี ยกกัน
ว่า “พูดคนละเรื องเดียวกัน.” ไอ้คาํ “พูดคนละเรื องเดียวกัน” นี เหมือนว่าเป็ น
เรื องเดียวกัน แต่พูดกันคนละเรื อง มันไม่มีทางออก ไม่มีผล. …”

วันข้ าราชการ 1 เม.ย. 36 ข้าราชการมีหน้าทีสําคัญส่ วนหนึง ที
จะต้องประพฤติปฏิบตั ิต่อบุคคลทังปวงด้วยความสุ จริ ตจริ งใจ วางตัวให้
พอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหน่ง พร้อมกับรักษาความสุ ภาพอ่อนโยน
ไว้ให้เหนียวแน่นสมําเสมอ. นอกจากนัน ยังจะต้องมีความเสี ยสละ
อดทน รู ้จกั เกรงใจ ให้อภัย ทังโอนอ่อนผ่อนตามกันและกันด้วยเหตุผล.
และสําคัญทีสุ ดจะต้องหัดทําใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู ้จกั รับฟัง
ความคิดความเห็นแม้กระทังคําวิพากษ์วิจารณ์จากผูอ้ ืนอย่างฉลาด เพราะ
การรู ้จกั รับฟังอย่างฉลาดนัน แท้จริ งคือการระดมสติปัญญาและ
ประสบการณ์อนั หลายหลาก มาอํานวยประโยชน์ในการปฏิบตั ิ
บริ หารงานให้ประสบความสําเร็ จทีสมบูรณ์นนเอง.
ั

วันข้ าราชการ 1 เม.ย. 37 ข้าราชการเป็ นผูม้ ีหน้าทีการงาน
กว้างขวาง ต้องเกียวข้องกับคนจํานวนมาก และการเกียวข้องประสาน
ประโยชน์กนั นันต้องอาศัยมิตรจิตและความเข้าใจอันดีต่อกันเป็ น
พืนฐาน. ผูฉ้ ลาดจึงควรปรับปรุ งการกระทําความคิดของตัวให้สุจริ ตผ่อง
ใส พยายามสร้างเสริ มความเข้าใจและความรู ้สึกทีดีต่อผูอ้ ืนให้สมบูรณ์
ทังพึงระลึกอยูเ่ สมอด้วยว่า ผูอ้ ืนเขาก็มีความมุ่งหวังทีจะสร้างสรรค์ความ
ดีความเจริ ญเช่นเดียวกันกับเรา. ถ้าหากทุกฝ่ ายทุกคนมีความเข้าใจดีต่อ
กัน การร่ วมมือประสานงานย่อมจะเป็ นไปได้โดยสะดวก และจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิงแก่การแก้ปัญหาของบ้านเมือง.
จุฬา 14 ก.ค. 2537 “… การประกอบกิจการงานร่ วมกับผูอ้ ืนนัน
ทีจะให้เป็ นไปโดยราบรื นเรี ยบร้อยทังหมด ย่อมเป็ นไปได้ยาก. เพราะคน
จํานวนมากย่อมมีความคิดทีแตกต่างกันไป ตามพืนฐานภูมิรู้และภูมิ
ธรรมของแต่ละคน. ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในการทํางาน ก็อาจเกิดขึน
ได้เสมอ. เมือมีปัญหาเกิดขึน ทุกคนชอบทีจะทําความคิดความเห็นให้
สอดคล้องกัน ร่ วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขด้วยเหตุและผลตามเป็ นจริ ง
บนพืนฐานอันเดียวกัน ก็จะเห็นแนวทางปฏิบตั ิแก้ไขได้อย่างเทียงตรง
ถูกต้องและเหมาะสม. หากต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างอ้างเหตุผลทีอาศัย
พืนฐานแตกต่างกัน ก็อาจเกิดถกเถียงโต้แย้งกัน โดยไม่มีขอ้ ยุติ. ปัญหา
ต่าง ๆ ก็ไม่มีทางออกและได้รับการปฏิบตั ิแก้ไข เป็ นผลให้งานทีทํา
ติดขัดล่าช้า หรื อไม่สามารถจะดําเนินการต่อไปได้สาํ เร็ จ. เหตุและผลนี
จึงเป็ นประโยชน์โดยตรงในการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็ นสิ งทีจะ
ส่ งเสริ มความสามารถของบุคคลให้สูงขึน คือสามารถทํางานทียาก ทีมี
ความสําคัญสู งได้. บัณฑิตจึงควรจะได้ฝึกฝนตนเองให้เป็ นผูม้ ีเหตุและ
ผลในทุกเรื องทุกกรณี โดยเคร่ งครัด ด้วยการหัดคิดให้เป็ นระเบียบ
ขันตอน ฝึ กจับประเด็นของเรื องต่าง ๆ ให้ได้โดยถูกต้อง และรู ้จกั ลําดับ
เหตุและผลทีต่อเนืองกันให้ได้แน่ชดั ทังรู ้จกั ใช้ถอ้ ยคําสื อความหมายได้
ถูกต้องตามลําดับ และรวบรัดชัดเจน ครันลงมือปฏิบตั ิ ต้องปฏิบตั ิให้
จริ งให้ต่อเนืองเป็ นกระบวนการตามแนวทางทีกําหนดไว้ ให้งานทุก
อย่างก้าวหน้าไปจนบรรลุเป้าหมายโดยสมบูรณ์. ถ้าทุกคนทําได้ดงั นี ก็
จะช่วยให้สิงทีคิด กิจทีทํา คําทีพูด สัมฤทธิ ผลทีเป็ นประโยชน์แท้จริ ง
ทังแก่ตนเองและชาติบา้ นเมือง. …”
เชียงใหม่ 24 ม.ค. 38 “… ในการทํางานนัน ท่านทังหลายคง
จะต้องปฏิบตั ิร่วมกับผูอ้ ืนฝ่ ายอืนเป็ นอันมาก จึงเป็ นธรรมดาอยูเ่ อง ที
จะต้องมีปัญหาข้อขัดแย้งเกิดขึนบ้าง. ปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนนัน น่าจะมา
จากเหตุสาํ คัญประการหนึง ได้แก่ การพูดจาไม่เข้าใจกัน. การพูดนีสําคัญ
มาก มีอยูส่ ามลักษณะด้วยกัน คือ พูดมาก พูดเร็ ว และพูดดี. การพูดมาก
คนฟังยาก ทําให้สบั สน จับเรื องจับประเด็นไม่ถูก. ส่ วนการพูดเร็ ว คน
ฟังไม่ทนั ทําให้ไม่เข้าใจเรื องชัด หรื อเข้าใจผิดได้. เมือพูดจาสื อสารกัน
ไม่กระจ่าง ทําให้เข้าใจได้ยาก จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาขึนได้เพราะเข้าใจ
เรื องไม่ตรงกัน. การพูดดี หรื อดีดว้ ยเนือหาสาระ พอดีกบั กาละเทศะ
เหมาะสมกับฐานะและบุคคล ไม่มากหรื อน้อยเกินไป คนฟังสบาย จับ
เรื องราวได้ชดั และถูกต้องตามความประสงค์. เมือพูดจาสื อสารกันได้ไม่
ติดขัด ก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกัน และสามารถร่ วมมือกันทํางาน
สร้างสรรค์ความสุ ข ความเจริ ญให้เกิดขึนได้. ปัญหาต่าง ๆ ก็จะไม่
เกิดขึน หรื อหากจะเกิดขึนบ้าง ก็สามารถพูดจาทําความเข้าใจกันได้โดย
ไม่ยากนัก. การพูดดีจึงเป็ นประโยชน์อย่างยิงแก่ทุกคน ทีจะต้องอยู่
ร่ วมกัน ต้องสมาคมคบหากัน และทํางานร่ วมกันเป็ นหมู่เป็ นคณะ. …”

จุฬา 12 ก.ค. 39 “… ผูป้ ฏิบตั ิดนตรี นนั แม้จะใช้เครื องดนตรี
ต่างชนิด แต่ในการปฏิบตั ิร่วมกัน จะต้องเทียบเสี ยงให้ตรงกัน และ
ประสมประสานให้สอดคล้องพอเหมาะพอดีกนั . เพลงทีทําจึงจะได้รส
กลมกล่อม ฟังไพเราะนุ่มนวล. ผูป้ ฏิบตั ิงานก็เช่นเดียวกัน จะต้องคิดให้
เห็นว่างานทีตนทํานัน เป็ นเพียงงานส่ วนหนึงของส่ วนรวม และงานทุก
ด้านทุกสาขา ย่อมสัมพันธ์เกียวเนืองกัน เป็ นปัจจัยส่ งเสริ มเกือกูลกัน
และประกอบกันขึนเป็ นงานส่ วนรวมของบ้านเมือง ซึ งต้องเจริ ญพัฒนา
ไปพร้อม ๆ กัน และให้ทนั เทียมกัน. ถ้างานส่ วนใดส่ วนหนึงชะงักล่าช้า
อาจพาให้ส่วนอืนเรรวนไปทังกระบวนได้. ดังนัน นอกจากจะปฏิบตั ิ
ภาระหน้าทีของตนให้ดีทีสุ ดแล้ว แต่ละคนจะต้องพยายามทํางานของตน
ให้ประสานกับงานอืน ฝ่ ายอืน และบุคคลอืน พร้อมทังระมัดระวัง
ปฏิบตั ิการให้สอดคล้องสนับสนุนกันให้ตลอดด้วย งานทุก ๆ ส่ วนจึงจะ
ดําเนินไปพร้อมเสมอกัน และทําความเจริ ญให้เกิดแก่บา้ นเมือง ส่ วนรวม
และบุคคลได้สมบูรณ์. …”
จุฬา 13 ก.ค. 39 “… ในการปฏิบตั ิร่วมกันนัน ดนตรี แต่ละชิน
แต่ละอย่างจะต้องเทียบเสี ยงให้รู้ทีสู งทีตํา แล้วจะต้องอยูใ่ นกรอบคือทาง
เพลง ท่วงทํานอง และจังหวะอย่างเคร่ งครัด. การปฏิบตั ิดนตรี ร่วมกันจึง
จะพรักพร้อม ไม่ติดขัดหรื อหยุดชะงักรวนเร. การทํางานร่ วมกันและการ
อยูร่ ่ วมกันเป็ นสังคม ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก จําเป็ นต้องมีกรอบคือ
กฎระเบียบให้ทุกคนถือปฏิบตั ิ อย่างในการทํางานร่ วมกัน หากต่างคน
ต่างทําตามใจชอบ โดยไม่คาํ นึงถึงระเบียบวินยั . งานทีทํานันก็ยากยิงที
จะบรรลุผลสําเร็ จตรงตามเวลาและเป้าหมายได้. กฎระเบียบจึงเป็ นเครื อง
กํากับประคับประคองให้งานดําเนินไปอย่างราบรื นและประสบ
ความสําเร็ จอย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง ทังทําให้บุคคลอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้
โดยปรกติสุข. …”
วันเฉลิม 4 ธ.ค. 39 “... ความดีคืออะไรทีทําให้เรามีความสงบ
ความสุ ขใจแท้ ๆ เป็ นผลดี คนทีไม่ดีเรี ยกว่าคนเลว คําว่าเลวนีก็ยาวกว่า
หน่อย คนเลวก็ไม่รู้จะวิเคราะห์วา่ อะไร
คนดีทาํ ให้คนอืนดีได้ หมายความว่าคนดีทาํ ให้เกิดความดีใน
สังคม คนอืนก็ดีไปด้วย ความเลวนันจะทําให้คนดีเป็ นคนเลวก็ยาก แต่
เป็ นไปได้ ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะให้คนเลวมาทําให้คนดีเป็ นคน
เลวยาก สําคัญอยูท่ ีความเข้มแข็งของคนดี คนเลวมิได้อยากให้คนอืนเลว
เพราะว่าถ้าคนอืนเลว คนเลวนันแหละจะเดือดร้อน เขารู ้ดีวา่ ถ้าคนเลวทํา
ให้คนอืนเลว ก็หมายความว่าคนนันจะเบียดเบียนตัวเขาเอง ก็คือ
เบียดเบียนคนทีเลวทําให้ยิงแย่เข้า ไม่มีใครอยาก ...”
มหิดล 4 ก.ค. 40 “… การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมี
จรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนันจะบัญญัติเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หรื อไม่กต็ าม แต่กเ็ ป็ นสิ งทียึดถือกันว่าเป็ นความดีงาม ทีคนในอาชีพ
นันพึงประพฤติปฏิบตั ิ. หากผูใ้ ดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ทังแก่บุคคล หมู่คณะ และส่ วนรวมได้. เหตุนี ผูป้ ฏิบตั ิงานในทุกสาขา
อาชีพ นอกจากจะต้องมีความรู ้ในสาขาของตนอย่างลึกซึ ง จัดเจน และ
ศึกษาให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอแล้ว ยังจะต้องยึดมันในจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของตน ทังข้อทีควรปฏิบตั ิและไม่พึงปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดด้วย จึงจะ
สามารถประพฤติตนปฏิบตั ิงานให้ประสบความสําเร็ จ ได้รับความเชือถือ
ยกย่องในเกียรติ ในศักดิศรี และในความสามารถด้วยประการทังปวง. …”

วันข้ าราชการ 1 เม.ย. 40 งานของชาตินนเป็
ั นงานทีกว้างขวาง
ประกอบด้วยงานทุกด้านทุกระดับอันสัมพันธ์เกียวเนืองถึงกันหมด โดย
แต่ละอย่างต่างต้องอาศัยและเกือกูลสนับสนุนกันอย่างสอดคล้องพอเหมาะ
พอดี จึงจะสัมฤทธิ ผลทีทําให้ชาติบา้ นเมืองมันคงและเจริ ญก้าวหน้าไปได้.
ดังนัน ข้าราชการผูป้ ฏิบตั ิบริ หารงานของแผ่นดิน จึงต้องพยายามปฏิบตั ิ
ตนปฏิบตั ิงานให้สมั พันธ์ประสานกับบุคคลอืนฝ่ ายอืนให้ได้.
จุฬา 9 ก.ค. 40 “… ความเป็ นบัณฑิต นอกจากจะหมายรู ้ได้ที
ความรู ้ความฉลาดสามารถในหลักวิชาแล้ว ยังสังเกตทราบได้ทีความคิด
คําพูด และการกระทํา อีกทางหนึง. ความคิดนันสําคัญมาก ถือได้วา่ เป็ น
แม่บทใหญ่ของคําพูดและการกระทําทังปวง. กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี คิด
ถูกต้อง ทังตามหลักวิชาและคุณธรรม คําพูดและการกระทําก็เป็ นไป
ในทางทีดีทีเจริ ญ. แต่ถา้ คิดไม่ดีไม่ถูกต้อง คําพูดและการกระทําก็อาจ
ก่อให้เกิดความเสื อมเสี ยหาย ทังแก่ตวั เองและส่ วนรวมได้. ด้วยเหตุนี
ก่อนทีบุคคลจะพูดจะทําสิ งใด จําเป็ นต้องหยุดคิดเสี ยก่อนว่า กิจทีจะทํา
คําทีจะพูดนัน ผิดหรื อถูก เป็ นคุณประโยชน์หรื อเป็ นโทษเสี ยหาย เป็ น
สิ งทีควรพูด ควรกระทํา หรื อควรงดเว้น. เมือคิดพิจารณาได้ดงั นี ก็จะ
สามารถยับยังคําพูดทีไม่สมควร หยุดยังการกระทําทีไม่ถูกต้อง พูดและ
ทําแต่สิงทีจะสัมฤทธิ ผลเป็ นคุณ เป็ นประโยชน์ และเป็ นความเจริ ญ.
บัณฑิตจึงควรฝึ กหัดปฏิบตั ิตนให้เป็ นคนคิดก่อนพูด คิดก่อนทํา จนเป็ น
ปรกตินิสยั จึงจะได้ชือว่าประพฤติปฏิบตั ิตนสมกับความเป็ นบัณฑิต ที
คนเขายกย่องเชือถือ. …”
จุฬา 10 ก.ค. 40 “… คําพูดทีกล่าวออกไป หลังจากทีได้
พิจารณาไตร่ ตรองอย่างกว้างขวางและรอบคอบแล้ว ย่อมถือเป็ นสัจวาจา
ทีแสดงถึงความตังใจจริ งทีบุคคลตังไว้แก่ตวั และผูอ้ ืน. ผูพ้ ูดจึงผูกพัน
บังคับตัวเองให้มนอยู
ั ใ่ นสัจวาจานัน. สิ งใดทีพูดว่าจะทําหรื อจะงดเว้น
ต้องทําให้ได้โดยเคร่ งครัดและครบถ้วน. หาไม่จะกลายเป็ นคนกลับกลอก
ไม่มีความมันคงในคําพูดและการกระทํา ทําให้ไม่มีผไู ้ ว้วางใจ ไม่อาจทํา
ให้งานให้ตนเองประสบผลสําเร็ จทีดีได้. ผูห้ นักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร
ทําอย่างนัน จึงจะได้รับความสําเร็ จ พร้อมทังความศรัทธาเชือถือ และ
ความยกย่องสรรเสริ ญจากคนทุกฝ่ าย. การพูดแล้วทํา คือพูดจริ งทําจริ ง จึง
เป็ นปัจจัยสําคัญในการส่ งเสริ มเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้าง
เสริ มความดี ความเจริ ญ ให้เกิดขึนทังแก่บุคคลและส่ วนรวม. …”
ขอนแก่ น 17 ธ.ค. 41 “… เมือสําเร็ จและออกไปปฏิบตั ิหน้าทีการ
งานด้วยตนเอง บางคนอาจรู ้สึกว้าเหว่อยูบ่ า้ ง ทีไม่มีครู บาอาจารย์คอย
ประคับประคองชีแนะ. ความจริ งข้อนีมิใช่เรื องทีควรวิตกกังวลให้มาก
เกินไป เพราะงานทีท่านจะไปทํานันปรกติมิใช่งานทีจะทําคนเดียว หาก
จะต้องร่ วมมือกับผูอ้ ืนฝ่ ายอืนอีกมาก. บรรดาผูร้ ่ วมงานเหล่านัน ย่อมมีทงั
ผูม้ ีความรู ้ความสามารถมากกว่า และผูม้ ีความรู ้ดอ้ ยกว่าแต่มากด้วย
ประสบการณ์ ซึ งถือได้วา่ เป็ นผูม้ ีอาวุโส ทีท่านจะนับถือเป็ นครู ในอันทีจะ
เรี ยนรู ้และขอคําปรึ กษาได้เป็ นอย่างดี. อีกอย่างหนึง การทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ืนนัน ทีจะให้เป็ นไปโดยราบรื น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งย่อมเป็ นไป
ได้ยาก เพราะคนจํานวนมากย่อมมีความคิดความต้องการทีแตกต่างกันไป
มากบ้าง น้อยบ้าง. ท่านจะต้องรู ้จกั อดทนและอดกลัน ใช้ปัญญา ไม่ใช้
อารมณ์ ปรึ กษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่า
ความคิดทีแตกต่างกันนัน มิใช่เหตุทีจะทําให้เป็ นข้อขัดแย้งโต้เถียงเพือเอา
แพ้เอาชนะกัน แต่เป็ นเหตุสาํ คัญทีจะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้งทังใน
วิถีทางและวิธีการปฏิบตั ิงาน. …”

วันเฉลิมฯ 4 ธ.ค. 40 “... ยังไม่ได้พูดถึงคําทีเคยพูดทุกครัง คือต้อง
สามัคคีกนั . ต้องไม่ปัดขากันมากเกินไป. แต่วา่ ไม่ได้หมายความว่า จะต้อง
ทําแบบทีบางคนนึ กจะทํา. จะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทํางาน ทํางานตาม
หน้าที. เมือทํางานตามหน้าทีแล้ว ก็ตอ้ งหวังดีต่อผูอ้ ืน. นีเป็ นหลักทีสําคัญ.
ต้องทํางานด้วยการเห็นอกเห็นใจกัน และทําด้วยความขยันหมันเพียร. ...”
วันเฉลิมฯ 4 ธ.ค. 41 “... การทีได้ทาํ ความเจริ ญหรื อความสุ ขแก่
ประชาชาติและประชาชนนัน มิได้เป็ นงานของผูห้ นึงผูใ้ ดทีจะปฏิบตั ิได้
ต้องร่ วมมือกัน. ผูใ้ ดมีความรู ้ทางใดก็ควรจะใช้ความรู ้ความสามารถนัน
เพือสร้างความมันคง. ถ้ามีหลายคนทีมีความรู ้อย่างเดียวกัน ก็ตอ้ ง
ร่ วมมือกัน. บางคนมีความรู ้เหมือนกันแต่ความเห็นต่างกัน ดังนีก็จะต้อง
ปรึ กษากันมากกว่าทีจะเถียงกัน. คําว่าปรึ กษากับคําว่าเถียงนีต่างกัน. คํา
ว่าเถียงใช้แต่อารมณ์ คําว่าปรึ กษาใช้ปัญญา. ถ้าสามารถทีจะใช้ปัญญา
ปรึ กษากัน จะได้คาํ ตอบ เพราะว่าความจริ งนันมีอนั เดียว. ความเท็จมี
หลาย หรื อทางทีผิดมีมากมาย แต่ความจริ งทางทีดี ส่ วนมาก เป็ นทาง
เดียวทีจะสามารถนําพาสู่ความสําเร็ จ. ...”
วันข้ าราชการ 1 เม.ย. 42 ความเจริ ญของประเทศชาติเป็ นความ
เจริ ญส่ วนรวม ซึ งเกิดจากผลงานหรื อผลของการกระทําของคนทังชาติ.
ข้าราชการผูป้ ฏิบตั ิบริ หารงานของแผ่นดิน ควรจะได้คาํ นึงในข้อนี ให้
มาก พิจารณาให้เห็นความสําคัญของผูอ้ ืน ให้รู้จกั นับถือผูอ้ ืน ใช้ความมี
เหตุผลและความร่ วมมือกัน ในการปฏิบตั ิบริ หารงานทังปวง เพือ
สร้างสรรค์ความเจริ ญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของ
เราให้ดาํ รงมันคงอยูต่ ลอดไป.
วปอ 14 พ.ย. 45 “… ท่านทังหลายล้วนแต่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
บริ หารงานระดับสู งของหน่วยงานต่าง ๆ การประพฤติปฏิบตั ิของท่าน
ทังในทางส่ วนตัว ทังในทางหน้าทีการงาน จึงมีความสําคัญอย่างมาก
เพราะผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเขามองว่า ท่านเป็ นผูใ้ หญ่ เป็ นผูน้ าํ . ถ้าท่าน
ประพฤติดี และปฏิบตั ิงานในหน้าทีด้วยความเข้มแข็งรับผิดชอบ ก็จะ
เกิดเป็ นการนําทีดี เป็ นตัวอย่างทีดี และเมือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาประพฤติ
ปฏิบตั ิตาม ก็จะบันดาลผลให้ทงหน่
ั วยงานเกิดสมรรถภาพอันเข้มแข็ง
แข็งแกร่ ง สามารถปฏิบตั ิ ภารกิจให้บรรลุผลเลิศได้ทุกกรณี . จึงขอให้ทุก
คนได้ตระหนักในหัวข้อนีให้มาก และมุ่งประพฤติตวั ปฏิบตั ิงานตามที
ได้พิจารณาเห็นชัดแล้วว่า ดีจริ ง ถูกต้อง เทียงตรง ตามเหตุผลและความ
เป็ นธรรม ให้ต่อเนืองยังยืนตลอดไป. …”
วันข้ าราชการ 1 เม.ย. 46 ข้าราชการไม่วา่ จะอยูใ่ นตําแหน่งใด
ระดับไหน มีหน้าทีอย่างไร ล้วนแต่มีส่วนสําคัญอยูใ่ นงานของแผ่นดิน
ทังสิ น ทุกคนทุกฝ่ ายจึงไม่ควรจะถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องยกย่องนับ
ถือให้เกียรติกนั สมัครสมานร่ วมมือร่ วมความคิดกันให้การปฏิบตั ิ
บริ หารงานของแผ่นดินดําเนินไปอย่างมีเอกภาพ และได้ผลทีพึงประสงค์
สมบูรณ์พร้อมทุกส่ วน
วันข้ าราชการ 1 เม.ย. 48 ข้าราชการผูป้ ฏิบตั ิบริ หารงานของ
แผ่นดิน จะต้องรู ้ตระหนักแน่ในการสละ อันได้แก่การสละสําคัญสอง
ประการ คือสละเพือประโยชน์ส่วนรวมทียิงใหญ่และเหนื อกว่าประโยชน์
ส่ วนตัวประการหนึง กับสละความคิดจิตใจทีตําทรามต่าง ๆ อีกประการ
หนึง จึงจะเป็ นทีเชือถือไว้วางใจของคนทังปวง และสามารถดํารงตําแหน่ง
หน้าทีอย่างมีเกียรติมีศกั ดิศรี และมีความเจริ ญมันคงตลอดไป.

ครองราช 60 ปี 9 มิ.ย. 49 “... คุณธรรมซึ งเป็ นทีตังของความรัก
ความสามัคคี ทีทําให้คนไทยเราสามารถร่ วมมือร่ วมใจกันรักษาและ
พัฒนาชาติบา้ นเมืองให้เจริ ญรุ่ งเรื องสื บต่อกันมาได้ตลอดรอดฝัง.
ประการแรก คือการทีทุกคนคิด พูด ทํา ด้วยความเมตตามุ่งดีมงุ่ เจริ ญต่อ
กัน. ประการทีสอง คือการทีแต่ละคนต่างช่วยเหลือเกือกูลกัน
ประสานงานประสานประโยชน์กนั ให้งานทีทําสําเร็ จผล ทังแก่ตน แก่
ผูอ้ ืน และแก่ประเทศชาติ. ประการทีสาม คือการทีทุกคนประพฤติปฏิบตั ิ
ตนอยูใ่ นความสุ จริ ต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียม
เสมอกัน. ประการทีสี คือการทีต่างคนต่างพยายามทําความคิดความเห็น
ของตนให้ถูกต้องเทียงตรงและมันคงอยูใ่ นเหตุในผล. หากความคิดจิตใจ
และการประพฤติปฏิบตั ิทีลงรอยเดียวกันในทางทีดีทีเจริ ญนี ยังมีพร้อม
มูลอยูใ่ นกายในใจของคนไทย ก็มนใจได้
ั
วา่ ประเทศชาติไทยจะดํารง
มันคงอยูต่ ลอดไปได้. ...”
วปอ 10 พ.ค. 50 “… ผูท้ ีผ่านหลักสู ตรการศึกษาจากสถาบันการ
รักษาความมันคงชันสู งมาแล้ว จัดว่าเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถสู ง ทัง
ในหลักวิชาและกระบวนการปฏิบตั ิ. ท่านทังหลายจึงควรตังใจให้แน่น
แน่ ในอันทีจะร่ วมกันปฏิบตั ิบริ หารงานทุกอย่างให้สอดคล้องเกือกูลกัน
โดยเต็มกําลังความรู ้ความสามารถ. อีกประการหนึง ในฐานะทีท่านเป็ น
ผูใ้ หญ่ เป็ นผูน้ าํ ของหน่วยงาน การประพฤติตวั ปฏิบตั ิงานของท่าน ย่อม
มีความสําคัญอย่างมาก. ถ้าท่านประพฤติดี ปฏิบตั ิงานในหน้าทีด้วย
ความเข้มแข็งรับผิดชอบ ก็จะเกิดเป็ นการนําทีดี เป็ นตัวอย่างทีดี ให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ประพฤติปฏิบตั ิตาม. สิ งทีแต่ละคนแต่ละหน่วยงาน
ปฏิบตั ิ ก็จะประกอบส่ งเสริ มกัน ให้งานส่ วนรวมของชาติดาํ เนินไปสู่
เป้าหมายทีพึงประสงค์ คือความมันคงปลอดภัยของบ้านเมืองและความ
วัฒนาผาสุ กของประชาชน. ...”
วันข้ าราชการ 1 เม.ย. 55 งานราชการทุกอย่าง ไม่วา่ เล็กหรื อ
ใหญ่ ง่ายหรื อยาก ย่อมมีความสําคัญอยูใ่ นงานของแผ่นดินด้วยกันทังสิ น
อีกทังงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกียวเนืองกัน เป็ นปัจจัยเกือกูล
ส่ งเสริ มกันและกันอยู.่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่ าย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือ
ตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความสําคัญของกันและกัน แล้ว
ร่ วมงานประสานสัมพันธ์กนั ด้วยความเป็ นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจ
กัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน. งานของแผ่นดินทุกส่ วน จักได้
ดําเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ทีพึงประสงค์ คือ
ความเจริ ญมันคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริ ง.

ร้ อยตํารวจ 25 ก.พ. 52 “... นายตํารวจนันเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ มีเกียรติ
และมีความรับผิดชอบสู ง เพราะเป็ นทังกําลังและผูน้ าํ ในการพิทกั ษ์
คุม้ ครอง พร้อมทังเสริ มสร้างความสงบสุ ข ความเรี ยบร้อย และความ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชน. การทีจะปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวให้สาํ เร็ จด้วยดีได้
นอกจากนายตํารวจจะต้องมีขีดความรู ้ความสามารถสู งแล้ว ยังต้องได้รับ
ความร่ วมมือจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นอย่างดีดว้ ย. เพราะฉะนัน นายตํารวจ
ทุกคนจึงต้องประพฤติตนปฏิบตั ิงานให้เป็ นแบบอย่างทีดี และต้องสร้าง
ขวัญกําลังใจให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างทัวถึง ด้วยการแบ่งปันอํานาจ
ความรับผิดชอบ และความดีความชอบทีมี ตามสมควรแก่ตาํ แหน่งหน้าที
ความรู ้ความสามารถ และผลสําเร็ จของงาน. เมือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาศรัทธา
เชือถือในผูน้ าํ และมันใจว่างานทีทําจะไม่เหน็ดเหนื อยสู ญเปล่า ก็จะให้
ความร่ วมมือโดยเต็มใจ และตังใจปฏิบตั ิหน้าทีโดยเต็มกําลัง. งานทุกส่ วน
ของตํารวจก็จะดําเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตํารวจแต่ละคนก็จะ
เจริ ญก้าวหน้าในหน้าทีการงาน ประชาชนก็จะอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข และ
ประเทศชาติกจ็ ะมีความมันคงได้อย่างแน่นอน. ...”
วันข้ าราชการ 1 เม.ย. 56 งานของแผ่นดินนัน เป็ นงานส่ วนรวม
มีผลทีกว้างขวาง เกียวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกคนทุกฝ่ าย. เมือเป็ น
งานส่ วนรวมและมีผลเกียวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ อัน
เนืองมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็ยอ่ มเกิดมีขึนบ้างเป็ นปรกติ
ธรรมดา. ข้าราชการผูป้ ฏิบตั ิบริ หารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุก
ฝ่ ายทีเกียวข้อง จึงต้องมีใจทีหนักแน่นและเปิ ดกว้างรับฟังความคิดเห็น
ทีแตกต่างแม้กระทังคําวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ ใช้ปัญญาและเหตุผล
เป็ นเครื องปฏิบตั ิวินิจฉัย โดยถือว่าความคิดเห็นและคําวิพากษ์วิจารณ์
นัน คือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อนั หลากหลายจากทุกคน
ทุกฝ่ าย เพือประโยชน์แก่การปฏิบตั ิบริ หารงานและการแก้ไขปัญหาต่าง
ๆ ให้งานทุกส่ วนทุกด้านของแผ่นดินสําเร็ จผลเป็ นความเจริ ญมันคงแก่
ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริ ง.
วันข้าราชการ 1 เม.ย. 58 งานราชการนัน คืองานของแผ่นดิน มีผล
เกียวเนืองถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน. งานทุกอย่างจึง
ต้องมีผปู ้ ฎิบตั ิและมีผรู ้ ับช่วง เพือให้งานดําเนิ นต่อเนื องไปไม่ขาดสาย.
ดังนัน ผูป้ ฏิบตั ิบริ หารงานราชการทุกฝ่ ายทุกระดับ จึงไม่ควรยกเอาเรื อง
ใครเป็ นผูท้ าํ มาก่อน หรื อใครเป็ นผูร้ ับช่วงงาน ขึนเป็ นข้อสําคัญนัก
จะต้องถือประโยชน์ทีจะเกิดจากงานเป็ นหลักใหญ่ แล้วร่ วมกันคิดร่ วมกัน
ทํา ด้วยความอุตสาหะเสี ยสละ และด้วยความสุ จริ ตจริ งใจ. งานทุกอย่างจึง
จะดําเนิ นไปได้อย่างราบรื น ไม่ติดขัด และสําเร็ จผลเป็ นประโยชน์ได้
แท้จริ งและยังยืนตลอดไป.

