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การทํางาน
ความจริงงานทุกอยางถาทําดวยน้ําใจ ยอมมีทางสําเร็จไดผลดี เมื่อพบอุปสรรคใด ๆ อยา
เพิ่งทอแทจะหมดกําลังใจงาย ๆ จงตั้งใจใหคิดดี จะแกไขผอนคลายอุปสรรคตางๆ ดวยเหตุผลและ
หลักวิชาไตรตรองดวยความสุขุมรอบคอบและเยือกเย็น งานจะลุลวงไปดวยดีการทํางานดวยน้ําใจ
รักตองหวังผลงานนั้นเปนสําคัญ
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๐๖)
การทํางานอยางใหมีคุณภาพ ใหไดผลสมบูรณ จะทําอยางไรเบื้องตน ตองทําความเห็นให
ถูกตองในงานที่ทําเสียกอนโดยใชปญญาไตรตรองใหเหตุผลที่แท ผลที่แท ที่ถูกตองตามเปาหมายที่
พึ ง มุ ง หวั ง แล ว วางแผนการอั น แน น อนที่ จ ะดํ า เนิ น การต อ ไปด ว ยหลั ก วิ ช า ด ว ยความร ว มมื อ
ปรองดองกัน และสําคัญที่สุด ตองมีความพากเพียรไมยอหยอนในอันที่จะกระทําตอไปจนกวาจะ
เปนผลสําเร็จ
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๑๖)
อั น การทํ า งานนั้ น กล า วโดยสรุ ป ขึ้ น อยู กั บ ความสามารถสองอย า งเป น สํ า คั ญ คื อ
ความสามารถในการใชวิชาการอยางหนึ่ง กับความสามารถ ในการสัมพันธติดตอและประสานกับ
ผูอื่น ไมวาจะในวงงานเดียวกันหรือตางวงงานกัน อีกอยางหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ ยอมดําเนินควบคู
ไปดวยกันและจําเปนที่จะตองกระทําดวยจิตใจที่ใสสะอาดปราศจากอคติตองกระทําดวยความ
คิดเห็นที่อิสระเปนกลาง ถูกตองตามหลักเหตุผล จึงจะมีความกระจางแจมแจงเกิดขึ้น
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา)
การทํางานใดก็ตาม แตละคนควรศึกษางานและสภาพทั่วไปใหทั่วถึงกอน เพื่อจะไดทราบ
วา จะรวมงานนั้น ๆ อยางไร เพราะโดยทั่วไป สภาพการณและอุปกรณตาง ๆ มักไมเหมือนที่
คาดหมายไว จะตองทราบวา สภาพของผูทํางานในระยะศึกษากับผูทํางานในระยะปฏิบัติงาน จริง ๆ
ยอมแตกตางกัน จําเปนตองใชไหวพริบดัดแปลงตัวเองใหเขากับสภาพในปจจุบัน
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๙
กุมภาพันธ ๒๕๑๙)
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การทําลาย/การสรางสรรค
การลมเลิกการทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้นยอมทําความปนปวนและ
แตกราวใหเกิดขึ้นทั่วไปซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตของประเทศชาติ กลาวคือการทําลายนั้น จะ
ทําใหมีความตอเนื่องของโครงการตาง ๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมา
รวมงานเปนประโยชนในที่สุด
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : ๑๘
สิงหาคม ๒๕๑๕)
การสรางสรรคที่แทจริงนาจะทําดวยวิธีการอันละมุนละมอม ทั้งดวยความรูความสุขุม
รอบคอบ ประกอบดวยเหตุผลใหทุกฝายทุกคนไดรวมมือแกไขสิ่งที่ควรแกไข สงเสริมสิ่งที่ควร
สงเสริม พรอมกับสรางสิ่งที่ควรใหมใหมีขึ้นบริบูรณตามที่ตองการ
(พระบรมราโชวาทในพิธีพรราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : ๑๗
สิงหาคม ๒๕๑๕)
พวกเราก็เหมือนกัน แตละคนมีหนาที่ อาจจะมีสวนในการทําใหถวงความกาวหนาของกาย
ใหญ คือ ประเทศชาติได บางคนทํางานในทางสรางสรรค ก็สรางสรรคไดมาก คนเดียวสรางสรรค
ไดมาก แตคนเดียวถาทํางานในทางทําลายคนเดียวนั้นก็อาจจะทําลายไดเหมือนกัน แตวาโดยที่ชาติ
ประกอบดวยบุคคลจํานวนมาก ก็อาจจะมองไมคอยเห็นแตตองขอรับรองวาแตละคนที่ทําดี คือ
อะไร ที่เรียกวาดี ที่สรางสรรคเวนจากสิ่งที่ไมดี ที่ทุจริต ที่ทําลายนั้น ชวยสวนรวมไดเปนอยางมาก
แมอาจจะไมเห็นก็ได
(พระราชดํารัชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๒๑)

การประกอบอาชีพ
ขอใหทุกคนจงรําลึกถึงอุดมคติของวิชาชีพที่มุงหวัง จะบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชน
เหนือสิ่งอื่นใด และรักษามรรยาทของการประกอบอาชีพโดยเครงครัด จงหมั่นฝกฝนตนเองให
ทันสมัยในวิทยาการประกอบโรคศิลปะอยูเสมอ
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร ๑ เมษายน ๒๓๙๘)
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การผลิต/การขยาย/การบริโภค
การสงเสริมที่สําคัญอยางหนึ่ง ที่กําลังเรงกระทําอยูขณะนี้ คือ การเพิ่ม ผลผลิต โดยถือวา
ผลผลิตเปนที่มาของรายไดการผลิตนั้น ทุกคนคงเห็นไดไมยาก มีความเกี่ยวพันถึงความตองการ
ตลาดการจําหนาย วิธีจัดกิจการ ตลอดจนถึงการนํารายได หรือผลประโยชนจากการผลิตมาใชสอย
บริโภคดวย ดังนั้น การเพิ่มผลผลิตที่ถูกตองจึงมิใชการใชวิชาการทางการเกษตรเพื่อเพิ่มปริมาณ
การผลิตแตเพียงอยางเดียว แตหากตองเปนการใชวิชาการทางการเกษตรประกอบกับวิชาการดาน
อื่น ๆ ชวยใหผูผลิตไดรับผลประโยชนตอบแทนแรงงานความคิด และทุนของเขาที่ใชไปในการ
ผลิตอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ทั้งใหสามารถนําผลตอบแทนนั้นมาใชสอยปรับปรุงฐานะความเปนอยู
ใหมั่นคงขึ้นดวย
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๑๑)

ที่ พู ด กลั บ ไปกลั บ มาในเรื่ อ งการค า การบริ โ ภค การผลิ ต และการขาย นี้ ก็ นึ ก ว า ท า น
ทั้งหลายกําลังกลุมใจในวิกฤตการณตั้งแตคนที่มีเงินนอยจนกระทั่งคนที่มีเงินมาก ลวนเดือดรอน
แตถาสามารถที่จะเปลี่ยนไปทําใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไมตองทั้งหมดแมแคครึ่งก็ไม
อาจต อ ง อาจจะสั ก เศษหนึ่ ง ส ว นสี่ ก็ ส ามารถอยูไ ด การแก ไ ขอาจจะต อ งใช เ วลา ไม ใ ช ง า ย ๆ
โดยมากคนก็ใจรอนเพราะเดือดรอนแตวาถาทําตั้งแตเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแกไขไดที่จริงในที่นี้ก็มี
นักเศรษฐกิจตาง ๆ ก็ควรจะเขาใจที่พูดดังนี้
(พระราชดํารัชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)

เมื่อตั้งโรงสี ปลูกขาวเองบาง และไปซื้อขาวจากเกษตรกรบาง นํามาสีและขายในราคาที่
เหมาะสมเปนรูปสหกรณ ที่ทําที่สวนจิตรฯ นี้ไมไดใชขาวที่ปลูกในสวนจิตรฯเพราะวาขาวที่ปลูก
ในสวนจิตรฯเอาไปทําพิธีแรกนาขวัญ ขาวที่โรงสีนี้ เปนขาวที่ไปซื้อจากเกษตรกรโดยตรงโดยให
ราคาที่เหมาะสม เกษตรกรก็มีความสุข เพราะขายขาวในราคาที่เหมาะสม และผูบริโภคก็ซื้อไดใน
ราคาถูก เพราะวาไมตองมีการขนสงมากเกินไป ไมตองมีคนกลางมากเกินไป ตกลงทั้งผูผลิตทั้ง
ผูบริโภคก็มีความสุข โดยเฉพาะคนภาคอีสาน เขาบอกวา ตองปลูกตนขาวหอมมะลิเพื่อจะขายอันนี้
ถูกตอง ขาวหอมมะลิขายไดดี แตเมื่อขายแลวจะบริโภคเองตองซื้อตองซื้อจากใครทุกคนก็ปลูกขาว
หอมมะลิ ในภาคอีสานสวนมากเขาชอบบริโภคขาวเหนียว ซึ่งใครจะเปนคนปลูกขาวเหนียวเพราะ
ประกาศโฆษณาวาคนที่ปลูกขาวเหนียวเปนคนโง อันนี้เปนสิ่งสําคัญ เลยไดสนับสนุนบอกวา ให
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(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)
ถาทําอะไรที่แหม อยากใหดีที่สุด มีรถคันนี้วิ่งได ๓๐๐ กม./ชม. ไปหาถนนที่ไหน แลน
๓๐๐ กม./ชม. หรือวิ่งไดเร็วมั่ง วิ่งได ๓๐๐ ไมถึงถึงที่ เคาก็เลยไมวิ่ง ๓๐๐ ถามเคาวิ่งเทาไหร เคาวิ่ง
๑๔๐ – ๑๕๐ มันก็มากแลว ๑๔๐ – ๑๕๐ วันกอนนี้มีคนเคาแลนรถจากกรุงเทพไปหัวหิน รถเล็กกวา
คันนี้อีก ก็วิ่ง ๑๕๐ กม./ชม. ใชน้ํามันเติมกอฮอรนของสวนจิตรนี่ก็ใชไดคือทดลองดู วิ่งไดเครื่อง
ก็ไมเสีย และก็วิ่งไดเร็ว กินน้ํามันก็ไมมากกวาเดิมและทําใหตรงขามเครื่องดีขึ้น สะอาด ไมมีมลพิษ
กาซกอฮอรนี่ทํามาหลายปแลว ๑๐ ปได ก็ใชได แตวาที่ยังไมเผยแพรมาก เพราะเหตุวาถาทํากอฮอร
นี่จะตองเสียภาษี เสียภาษีลงทายน้ํามันกาดกอฮอรนี่จะแพงกวา แพงกวาน้ํามัน ๑๗ บาท จึงยังไม
บอกวาควรจะใช แตถาใชได ไมจําเปนที่จะเก็บภาษีมากนักแตเคากลัวกันวา ถาไมเก็บภาษีมาก
เดี๋ยวแทนที่จะใสรถจะใส จะดื่ม จะบริโภค คือคําวาบริโภคนะเอาน้ํามันกาดกอฮอรหรือกอฮอร ใส
ในรถ ก็เปนการบริโภคเหมือนกัน แตการบริโภคนั้นก็ไดผลวารถมันแลน ก็บริโภคการคมนาคม
แตวาบริโภคใสในปาก ก็เปนการบริโภคเหมือนกัน บริโภคใสในปากแลวก็ไปใสในรถ บริโภคใส
ในรถใหแลนไปมีหวังไมก็ถึงที่เหมือนกันฉะนั้นก็เลยยังไมแนะนําใหใชกอฮอรเปนบริโภค เปน
เชื้อเพลิงใสในปากแตวาถาสมมุติวา กอฮอรที่ทําแลวก็บริโภคโดยใสในรถแลวแลนไดก็ไมตองเก็บ
ภาษีใหมันแพง แตวานักเศรษฐกิจทานบอกวากอฮอรตองเก็บภาษี ถาไมเก็บภาษีไมใชกอฮอร แลวก็
ยังไมเขาใจไมคอยเขาใจเศรษฐศาสตร แตยังไงทานก็คิด แลวขอสําคัญที่สุดกอฮอรนี้ก็ดีจริง ๆ
สามารถที่จะผลิตในประเทศ ผลิตในประเทศก็ไมตองเสียเงินตราตางประเทศ
(พระราชดํารัชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓)
ก็ตองสรางเขื่อนใหเก็บน้ําดีขึ้น อยางมากที่สุดขึ้น ๒ เมตรกวา ๆ นับวาจะดีไดน้ําเพิ่มเติม ๙
ลาน ลบ.ม.นับวาไมเลว ไมมาก สูที่อื่นไมไดแตดีกวาไมมีจริง ความจริงควรมีอยางนี้ทั่วตลอด ให
สามารถเก็บน้ํา ปองกันไมใหน้ําทวมตอนหนาฝน ไมใหน้ําแลง ใหมีน้ําใชสําหรับการกสิกรรม
บริโภค เดี๋ยวนี้ทั่วโลกบนวาขาดน้ํา ๆ ระหวางที่บนขาดน้ํา มีคนเขาตายเพราะถูกน้ําทวม ตายไป
เกือบ ๑๐ คนแลว ทําไมเพราะเขาไมไดทําโครงการระบายน้ําที่ถูกตอง
(พระราชดํารัชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖)
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การลงทุน
การลงทุนอยางมากนั้นบอกใหเขาทราบวา ไมคอยเห็นดวย เพราะวาเคยทําโรงงานเล็ก ๆ ที่
ทางภาคเหนือ ใชเงิน ๓ แสนบาท เพื่อที่จะเอาผลิตผลของชาวบานขาวเขามาใสกระปองแลวขาย ก็
ไดผลเปนโรงงานเล็ก ๆ บอกวาที่เขาลงทุนเปนลาน รูสึกวาเสี่ยง เขาบอกวาตองทําอยางนั้น เขาก็
ลงทุน ทําไปทํามา สัปปะรดที่อําเภอบานบึงทาง ชลบุรีก็มีไมพอ เมื่อมีไมพอก็ไปสั่งสัปปะรดมา
จากปรานบุรี สัปปะรดจากปรานบุรีตองขนสงมา ก็ตองเสียคาใชจายมาก ทําไปทํามาโรงงานก็ลม
อยางนี้ก็แสดงใหเห็นวา ทําโครงการอะไร ก็ตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวาอัตภาพ หรือ
กับสิ่งแวดลอม
(พระราชดํารัชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)

การศึกษา
ท า นทั้ ง หลายคงจะตระหนั ก อยู แ ล ว ว า การศึ ก ษาเล า เรี ย น เป น เรื่ อ งที่ ไ ม มี สิ่ ง สุ ด ผู
ปรารถนาความเจริญในการประกอบกิจการงาน จะตองหมั่นเอาใจใสแสวงหาความรูใหเพิ่มพูนอยู
เสมอ มิฉะนั้นจะกลายเปนผูที่ลาสมัยสมรรถภาพไป
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๓
กุมภาพันธ ๒๕๐๔)
การประกอบกิจการงานหรือการดําเนินชีวิต จะใชวิชาการที่ไดศึกษามาแลวเทานั้นยังไม
เพียงพอ จําเปนจะตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมใหทันกับเหตุการณอยูเสมอ
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕
ตุลาคม ๒๕๐๕)
การใหการศึกษาเปนงานที่ละเอียด ซับซอน และกวางขวางมากจะตองกระทําโดยอาศัย
ความรู ความสังเกตจดจํา และความฉลาดรอบคอบอยางสูง ทั้งตองอาศัยความเสียสละอดทน
ความเพียงพยายามความสุจริ ต และความเมตตาอันกวางขวางดวยพร อม จึงจะสําเร็จผลที่พึง
ประสงคได
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม ๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๙)
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ตองพัฒนาอาชีพความเปนอยูของประชาชนเปนอาชีพไมใชเพียงแตปลูกผัก ถั่ว งาให
หลานเฝา แตเปนเรื่องของความอยูดีกินดีความรูการศึกษาที่กลาววา ตองชวยใหการศึกษาดีขึ้น
เพราะถ า การศึ ก ษาไม ดี คนไม ส ามารถทํ า งาน การศึ ก ษาต อ งได ทุ ก ระดั บ ถ า พู ด ถึ ง ระดั บ สู ง
หมายความวา นักวิทยาศาสตรขั้นสูง ถาไมมีการเรียนขั้นประถม อนุบาล ไมมีทางที่จะใหคนไทย
ขึ้นไปเรียนขั้นสูง หรือเรียนขั้นสูงไมดี ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไมดี เพราะขั้นสูงนั้นตองมีรากฐานจากขั้น
ต่ําถาไมมีก็เรียนขั้นสูงไมรูเรื่อง
(พระราชดํารัชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖)

กูเงิน
มีเงินเดือนเทาไร จะตองใชภายในเงินเดือน การทําแชรนี้เทากับเปนการกูเงิน การกูเงินนี้
นํามาใชในสิ่งที่ไมทํารายไดนั้นไมดี อันนี้เปนขอสําคัญ เพราะวาถากูเงินและทําใหมีรายได ก็เทากับ
จะใชหนี้ไดไมตองติดหนี้ ไมตองเดือดรอน ไมตองเสียเกียรติ
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)
กูเงินนั้น เงินจะตองใหเกิดประโยชน มิใชกูสําหรับไปเลนไปทําอะไรที่ไมเกิดประโยชน
(พระราชดํารัชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)

เกษตรกรรม
เศรษฐกิจของประเทศไทยเราขึ้นอยูกับการเกษตรเปนสวนใหญ ฉะนั้นทานตองระลึกถึงภาระอัน
สําคัญยิ่งนี้อยูเสมอ และชวยกันฟนฟูเกษตรกรรมของประเทศใหเจริญกาวหนาโดยรวดเร็ว
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๑๘
เมษายน ๒๕๐๓)
ทานจะทํางานอะไรก็ตาม ขอใหระลึกไววา งานเกษตรกรรมนี้กวางขวางมาก ตั้งแตการ
ผลิตรวมทั้งการคนควาเพื่อการผลิต การจัดกิจการ จนกระทั่ง การจําหนายผลผลิต แตละคนจง
พยายามทํางานใหสุดความสามารถ ความรูความชํานาญของตัว และรวมมือกันทุก ๆ ฝายการเกษตร
จึงกาวหนาเปนผลดีถึงสวนรวมได
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๙
กรกฎาคม ๒๕๐๗)
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ขาดทุน
ถายอมขาดทุน คือ ยอมเสีย ๑๐ ลานบาทตั้งแตตน ก็สามารถที่จะไดกําไร คือประชาชนจะ
ไดผลดีตั้งแตปแรก ทางวิชาเศรษฐศาสตรแท ๆ ก็เปนอยางนี้ไดเหมือนกัน มติหรือคติพจนที่วา
ขาดทุนทําใหมีกําไรได นั้นก็เปนอันพิสูจนแลวขาดทุนเปนการไดกําไรของเรา หรือการขาดทุนของ
เราเปนการไดกําไรของเรา การขาดทุนของเราเปนการไดกําไรของเรา หรือเราขาดทุนเราได กําไร
(Our loss is our gain.) เราจึงอธิบายวา ในการกระทําใด ๆ ถาเรายอมลงทุนลงแรงไปก็เหมือนไดเสีย
เปลา แตในที่สุด เรากลับจะไดรับผลดี ทั้งทางตรงทางออม เรื่องนี้ตรงกับงานของรัฐบาลโดยแทถา
หากวาอยากใหประชาชนอยูดีกินดีรับตองลงทุน ตองสรางโครงการซึ่งตองใชเงินจํานวนเปนรอย
เปนพันเปนหมื่นลาน ถาทําไปก็เปน “loss” เปนการเสียเปนการขาดทุน เปนการจายคือรัฐบาลตอง
ตั้งงบประมาณรายจาย ซึ่งมาจากเงินของประชาชนแตวาถาโครงการดี ในไมชาประชาชนก็จะได
กําไร จะไดผลราษฎรจะอยูดีกินดีขึ้น จะไดประโยชนไป สวนรับบาลไมไดอะไร
(พระราชดํารัชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔)

ความเจริญ/ความเจริญของประเทศ
สมัยนี้เปนสมัยพัฒนาประเทศ เรากําลังรวมกันดําเนินโครงการพัฒนาตาง ๆ อยางเรงรีบ
และไดรับผลดีจากโครงการเหลานั้นแลว อยางนาพอใจหลายประการ ความเจริญของประเทศนั้น
หมายถึงความเจริญของประชาชนเปนสวนรวม สม่ําเสมอทั้งประเทศ
(พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รและอนุ ป ริ ญ ญาบั ต รของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๐)
ทั่วประเทศ มีสิ่งที่ทําแลวบกพรอง ถาบกพรอง จนกระทั่งทําใหที่ตรงนั้นเจริญขึ้นไมได แต
ก็ ก็เจริญไดพอสมควร ก็เพราะวามีคนไปชวยแตก็ยังไงก็ตาม ก็ไดใหนักเรียนไดเห็นวา ในที่ที่
แรนแคนมันไมเจริญขึ้นมาไดอยางที่ควรจะเกิดเจริญได เพราะวาไปทําอะไร ที่ไมถูกตองไมถูกหลัก
วิชา อันนี้อะไรก็ตาม ทั้งนี้ก็อยากให เด็กเขาไดทราบ ไดเห็นก็เขาใจวา เขารู เขาไดเห็น และก็ไดเกิด
ความรูขึ้นมาและเขาจะตองหาความรูเองตอไป ไมใชวาจะไปบอก เราตองทําอยางนั้น ๆ แลวก็เขาก็
ทํา แลวก็ไดผล แตนี่เขาใหเห็นกับตัว ตัวเขาเองไดเห็นวา ในภูมิประเทศที่ แรนแคน มันทําได
เพิ่มขึ้น เพิ่มความเจริญได แตวาที่ที่คนไมคอยอยากทํา มันก็เจริญไมได หรือเจริญชา ถาเจริญชาก็
เทากับถอยหลัง ทั่วประเทศก็เปนอยางนี้
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔)
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เรื่องของความคิดที่ขัดกัน มีคนละมาตรฐาน เขาเรียกภาษาอังกฤษวา double standard
double ก็สองอยาง standard ก็เกณฑ เกณฑหรือมาตรฐาน มาตรฐานที่มี ๒ อยาง คือหมายความวา
เราคิดวาสําหรับตัวเราอะไรดี แลวก็บอก แตวาไปพูดกับอีกคน ไปพูดอีกอยางวา อันนั้นเปนดี
สําหรับเขา เปน double standard อยางสําหรับเราคนไทยถือวา ทําอะไรอยางนะดี แตเราไปบอกวา
ของ ของตางประเทศเขาพูดอยางนั้น เขาไมดีเนี่ยเรามี double standard ไอคําวา double standard
เนี่ย มันทําให ทําใหความเจริญไมเกิดขึ้น แตวาอาจจะนึกวาความเจริญเกิดขึ้นได เพราะวาเราไปตม
เขาได เราไป เราไปหลอกเขาได แตความจริง double standard นี้มีทั่ว ทั่วไป ทั่วโลก ไมใชเมืองไทย
เมืองไทยไมเคยกอนหนานี้ไมมีเทาไหร double standard ตางประเทศมีมากกวาแตวาเดี๋ยวนี้เมื่อ
อยางที่วาพูดภาษาฝรั่ง เราก็ตองมีบาง
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔)

ความซื่อสัตยสุจริต/ความเพียร
ขาพเจาใครขอใหทานทั้งหลายจงมั่นอยูในความซื่อสัตยสุจริตถือเอาประโยชนสวนรวม
เปนที่ตั้ง เพราะคุณธรรมอันนี้เปนมูลฐานอันสําคัญที่ยังเจริญ และความเปนปกแผนแกสังคม เปน
บอเกิดแหงความกลมเกลียว ความซื่อสัตยที่วานี้ หมายถึง ความสุจริตซื่อตรงตอหนาที่การงานตอ
ตนเองและตอผูอื่นที่เกี่ยวของมีเจตนาบริสุทธิ์ไมเอารัดเอาเปรียบ สําหรับทานที่ใชวิชากฎหมายยอม
กินความถึงการรักษาความเปนธรรม ไมบิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมาย เพื่อประโยชนของ
ตนเองดวยความซื่อสัตยสุจริตจะเปนเสมือนหนึ่งเกราะคุมภัยแกทานตลอดไปดังบทพระราชนิพนธ
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่วา “สุจริตคือเกราะบังสารทพอง”
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๓
พฤษภาคม ๒๔๙๖)

ทานทั้งหลายที่สําเร็จการศึกษาและจะไดออกไปประกอบการงานเริ่มตนชีวิตใหมของทาน
นั้น ขาพเจาขอฝากคติไวเปนเครื่องกํากับใจมีคุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญ ซึ่งทานตองปฏิบัติอยาง
เครงครัดอยูเสมอ คือ ความสัตยสุจริต ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูได ก็ยอมอาศัยความสัตย
สุจริตเปนพื้นฐาน ทานทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดีหรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี ขอให
มั่นอยูในธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชนและสุจริตตอหนาที่ ทานจึง
จะเปนผูที่ควรแกการสรรเสริญของมวลชนทั่วไป ขาพเจาขอแสดงความยินดีตอทานทั้งหลาย ใน
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(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มิถุนายน ๒๔๙๗)

๑๒

ทานจะตองสุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชนและสุจริตตอหนาที่นอกจากความรูและความ
สุจริตประจําตัวแลวทานควรมีหรือตั้งจุดมุงหมายใหแนวแนในการงานที่จะกระทํานั้น แลวใช
ความคิดไตรตรองวาจะทําอยางไรบางที่ดําเนินอยูนั้นจึงจะเจริญกาวหนาและการใชความคิดที่
ฟุงซานซึ่งประเทศชาติไมพึงปรารถนา
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๗
กรกฎาคม ๒๔๙๘)
กอนที่แตละคนจะออกไปประกอบการงาน ดําเนินชีวิตตอไป ใครขอใหไตรตรองใหเขาใจโดยแจง
ชัดแลววา การที่ศึกษาสําเร็จไดนี้ ตัวทานเองตองพากเพียรบากบั่นอยางหนักยิ่งมาโดยตลอด ทั้งได
อาศัยครู อาจารย สถานศึกษาและปจจัยอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งนับวาเปนการชวยเหลือที่ทานไดรับจาก
ผูอื่น คือ ประชาชนเปนสวนรวม เมื่อไดบากบั่นสรางความสําเร็จดวยไดดวยตัวเองมาไดชั้นหนึ่ง
แลว ขอใหมุงมั่นสรางความสําเร็จในชีวิตตอไป อยาใหเสียทีที่ไดทําความเพียรพยายามมา ในสวน
ที่ไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากผูอื่นนั้นก็สมควรอยางยิ่งที่ไดตอบแทน
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๙
มกราคม ๒๕๑๓)
ในฐานะที่ เ ป น ครู บ าอาจารย ห รือ หั ว หน า งานในวั น ข า งหน า จํ า เป น ต อ งมี ค วามสุ จ ริ ต
ยุติธรรม ทําตัวใหเปนตัวอยางและเปนที่พึ่งของผูอยูใตบังคับบัญชา ไมยอมพายแพแกความโลภ
ความลืมตัว ความริษยาแตกราวกั น ตองมุงมั่นใหประโยชนอัน ยั่งยืนไพศาลของสวนรวมเปน
เปาหมาย จึงจะไดชื่อวา จะประสบความสําเร็จและชื่อเสียงเกียรติคุณทุก ๆ ประการดังที่ปรารถนา
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๖)
บัดนี้ไดขมขูทานทั้งหลายอยางรุนแรงแลว วาทานตองตายทุกคนแตทําไมทานหัวเราะ? ก็
เพราะวาทุกคนจะปลอดภัยถามีความมั่นใจจริง ๆ วาเราตองมีความซื่อสัตย มีความตั้งใจที่แนวแน
ทําอะไรไมใชทําสําหรับไดชื่อเสียงสวนตัว หรือไดอํานาจ แตทําเพื่อรักษาสวนรวม คือ สวนรวมที่
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(พระราชดํารัชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)
ในที่นี้ ขาพเจามีความประสงคจะชี้ใหเห็นวา คนเราจะแสวงหา แตวิชาการฝายเดียวไมได
ผูมีวิชาการจําเปนตองมีคุณสมบัติในตัวเองนอกจากวิชาความรูดวย จึงจะนําตนนําชาติใหรอดและ
เจริญไดคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น ที่สําคัญไดแก ความรูจากผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่ว
กลัวบาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็นแกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบ
ผูอื่น ความไมมักงาย หยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญเปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร พยายาม
ฝกหัดประกอบการงานทุกอยางดวยตนเองดวยความตั้งใจ ไมละเลย ไมทอดทิ้ง คุณสมบัติเหลานี้
เปนองคประกอบที่สําคัญ ที่จะทําใหการศึกษาสมบูรณเปนประโยชนจริง เปนสิ่งซึ่งครูจะตอง
ปลูกฝงใหเจริญขึ้นในตัวนักเรียนใหครบถวน เพื่อใหเด็กเติบโตขึ้นเปนคนเต็มคน เปนคนที่สามารถ
สรางประโยชนใหแกตนเองและประเทศชาติได
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๐)
เชนบอกวาจะทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต ก็เห็นไดวา ความซื่อสัตยสุจริตนี้ คือไมโกง
คือไมคอรัปชั่น คือไมขโมยไมทุจริตนี่ก็พูดไดงายๆแตปฏิบัติไดหรือเปลา เพราะบางอยางมัน
ไมใชขโมยบางอยางไมใชคอรัปชั่น บางอยางไมใชทุจริตแท แตวาเปนการทําใหคนอื่นเขาทุจริต
ได หรือเปนการกระทําที่แสดงออกมาขางนอกวาไมทุจริต แตวาเปนการทําใหคนอื่นเขาทุจริตได
หรือเปนการกระทําที่แสดงออกมาขางนอกวาไมทุจริต แตก็ขางในก็อาจจะทุจริตก็ได หรือขางใน
ไมทุจริต แตขางนอกทุจริตได การปฏิญาณตนนั้นจึงตองทราบและซึ้งและซาบซึ้ง
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๒๑)
คุณธรรมทั้งหาประการนี้ พิจารณาใหดีแลว จะเห็นวาตางก็เปนเหตุเปนผลตอเนื่องอาศัย
กันและเกื้อกูลสงเสริมซึ่งกันและกันอยูทั้งหมดเชน ศรัทธาความเชื่อถือซึ่งเปนตนเหตุใหเกิดความ
พากเพียรขวนขวายนั้น จะตองอาศัยความยั้งคิดและปญญาเปนเครื่องพิจารณาวินิจฉัย ปญญา
ความรูชัด จะเกิดมีไดก็ตองอาศัยความตั้งใจเพงพินิจดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองสรางเสริมคุณธรรม
ทุกๆ ขอใหครบใหเปนฐานอันแผกวาง สําหรับรองรับการงานไดทั่วถึงมั่นคง จึงจะสามารถ
ทํางานสําเร็จผลเลิศไดโดยสมบูรณ บริบูรณและเปนประโยชนชวยตัวชวยผูอื่นและสวนรวมได
ดวย
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(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง : ๑๓
ธันวาคม ๒๕๒๒)

ความตั้งใจ
เมื่อทานตั้งใจดี มีแผนงานดี มีหลักวิชา มีเหตุผล มีสติรอบคอบในงานที่ทําแลว จะเกิด
ความทราบตระหนักดวยตนเองขึ้นวา งานที่ทํานั้นจะไดผลดีแนนอน แมอาจยังไมปรากฏผลใน
ปจจุบัน ทันตาเห็นก็แนใจไดวาจะสําเร็จลุลวงดวยดีในเวลาตอไป
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๑๖)
ประเทศไทยนี่ ทําไมยังอยูได ก็เพราะพวกเราทุกคนสรางความดี คือปฏิบัติ ในสิ่งที่สุจริต
โดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดี อาจมีผิดพลาดบางแตวาไมไดตั้งใจผิดพลาด ตั้งใจทําดี
(พระราชดํารัชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)
ที่พูดมาทั้งหมดนี้ ฟงแลว อาจจะนากลุมใจ แตถาดูอีกแงหนึ่งก็อาจจะนาสบายใจ นาสบาย
ใจ เพราะดูไดวา ถาเราปฏิบัติอยางเรียกวาตรงไปตรงมา ดวยความตั้งอกตั้งใจสักนิดหนึ่ง บอกวาสัก
นิด-ก็พอ ไมตองตั้งอกตั้งใจอยางเครงเครียดมากเกินไป แตใหสม่ําเสมอสม่ําเสมอนี้ก็แบบเดียวกับที่
พูดถึงพอเพียงสม่ําเสมอในทุกอยางพอเพียงในทุกอยาง
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

ความปกแผน
แตในสิ่งที่ถือเปนความเดือดรอน ในสิ่งที่ไมดี ตองหาความดีไดเสมอ ขาพเจาดีใจที่ทาน
ตองแออัดในที่นี้ ความจริงรูวาเดือดรอน แตดีใจที่รูวาพวกเราใกลกันอยางไร ใหรูวาคนทั้งหลาย
ที่มาอยูในที่นี้ แมมีอาชีพ มีวัย มีการงาน มีความคิดที่ตางกันทั้งนั้น แตลวนมีความตั้งใจอยางเดียว
เพื่อความเปนปกแผนของแผนดิน ถึงมาอัดแอกันดวยความปกแผน
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)
ขาพเจาไดทําอะไรที่ถูกใจทาน คือ รักษาความเปนอยูของประเทศชาติใหอยูดีใหปลอดภัย
ไมใชหนาที่ของขาพเจาคนเดียวเปนหนาที่ของทุกคน ใครอยากไดความปกแผน ใครอยากไดความ
ปลอดภัย ตองทําใหเกิดความปกแผน ใหเกิดความปลอดภัย
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๑๙)
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ความเปนตัวของตัวเอง
ความเปลี่ยนแปลงต าง ๆ ที่เ กิดขึ้นอยางไมเคยมี มากอนในบานเมืองของเรา ทําใหเกิด
ความรูสึกวาประเทศไทยและคนไทยกําลังเสื่อมลงกําลังจะถูกกลืนหายไปกับอิทธิพลแหงความ
เสื่อมในโลกปจจุบัน ความรูสึกเชนนี้ไมตรงกับความจริงนัก เพราะคนไทยเรามีความเปนตัวของ
ตัวเอง มีสมบัติทั้งทางวัตถุและจิตใจอยาง อุดมสมบูรณมาแตเดิมเปนการยากที่จะถูกกลืนหรือถูก
ทําลายอยางที่คิดกัน
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : ๕
สิงหาคม ๒๕๑๔)

ความพอใจ/ความไมพอใจ
คนที่อยูขางหนา ก็อาจจะไปอยูขางนอกได คนที่อยูขางหนาก็อาจอยากไปอยูขางหลัง คนที่
อยูขางหลังก็อาจอยากไปอยูขางหนา ไมมีความพอใจสักนิดเดียว แตก็ตองจัดระเบียบอะไรอยาง
หนึ่งอยางใด เพื่อใหความปรารถนาของแตละคนไดผลพอสมควรจึงจัดอยางนี้
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา :๔ ธันวาคม ๒๕๑๙)
ความไมพอใจนี้เปนของไมดี มีความไมพอใจที่ไหนความเดือดรอนก็จะเกิดที่นั่นจึงแสดง
ออกมาเปนขอสังเกตวา คนเราความพอใจแท ๆ จะมีไมได เพราะวาถาคนเรามีความพอใจแท คน
นั้นพูดไมจริง เพราะวาไมมีใครที่มีความพอใจแท ๆแมจะเปนพระ จะเรียกวาจะมีความพอใจแท ๆ
ก็ไมไดแมจะเปนพระอรหันตมีความสําเร็จ ไมใชความพอใจ มีความสําเร็จวา ไมตองพอใจแลว
ฉะนั้นคนที่มีความพอใจไมพอใจนี้ ก็ลําบากที่จะมีความพอใจจริง ๆ แมแตคนเดียว ทุกคนก็มีความ
พอใจลําบาก นี่เปนความคิดที่เกิดขึ้นอยางนั้น จึงมาคิดวาถาใครในที่นี้ เกิดมีความไมพอใจขึ้นมาก็
ขอบอกวาขออภัย แตวาถายากมีวิธีที่ดีที่สุดสําหรับทําใหพอใจก็คือระงับความไมพอใจ จะระงับ
ความไมพอใจของแตละคนไดอยางไร? คิดใหดี ๆ เรามาในวันนี้มาทําอะไร? ก็ไดสําเร็จประโยชน
แลว คือไดมาและไดกลาวใหพรโดยวิธีการมีผูรับมอบฉันทะเปนผูกลาวอยางนี้ก็เปนวิธีอยางหนึ่งที่
จะทําใหระงับความไมพอใจถาระงับความไมพอใจแลว ก็จะเกิดความพอใจพอสมควรขอนี้เปน
ขอสังเกตอยางหนึ่ง
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๑๙)
ในประเทศชาติ ถากัดกันมาก เกินไป เคย เคยบอก เคยพูดวาคนกัดกัน คนบอกวาทารุณพูด
อยางนี้ พูดหนักเกินไป ความจริง หมามันกัดกัน แตคนก็กัดกันเหมือนกัน ก็เลยที่เคยบอก คนกัดกัน
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(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓)

ความรับผิดชอบ/รับผิด/รับชอบ
สําคัญที่สุด ตองเขาใจความหมายของคําวา “ความรับผิดชอบ” ใหถูกตอง ขอใหเขาใจวา
“รับผิด” ไมใชการรับโทษหรือถูกลงโทษ “รับชอบ” ไมใชรางวัลหรือคําชมเชย การรูจักรับผิด หรือ
ยอมรับวาอะไรผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น มีประโยชนทําใหบุคคลรูจัก
พิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริงเปนทางที่จะชวยแกไขความผิดได และใหรูวา
จะตองปฏิบัติแกไขใหม สวนการรูจักรับชอบหรือรูวาอะไรถูก อันไดแกถูกตามความมุงหมายถูก
ตามหลักวิชา ถูกตามวิธีการนั้น มีประโยชนทําใหทราบแจงวาจะทํางานใหเสร็จสมบูรณไดอยางไร
จักไดถือปฏิบัติตอไปความรับผิดชอบ คือ หนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะหลีกเลี่ยงละเลย ไมได
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๑๙)
นายกฯสั่งใหรองนายกฯ รองนายกฯก็เปนซีอีโอ นายกฯก็เปนซีอีโอก็เปนซุปเปอรนายกฯ
บอกวาเปนผูชนะ กลายเปนฆาหมดเลย แตแทจริงลูกนองก็ตองรับผิดชอบ ซีอีโอไมรับผิดชอบ
อะไรเลย ต อ งให ร องนายกฯรั บ ผิ ด ชอบมี ๗ คนใช ไ หม รองนายกฯรั บ ผิ ด ชอบมี ๗ คน เขา
รับผิดชอบเขาก็ผลักใหรับมนตรีรับผิดชอบ รัฐมนตรีก็บอกไมรับผิดชอบ ตองเปนรัฐมนตรีชวยวา
การ รั ฐ มนตรี ช ว ยโยนให ผู ช ว ยรั ฐ มนตรี รั บ ผิ ด ชอบ นายกฯบอกว า ปลั ด กระทรวง ไม ต อ ง
รับผิดชอบก็ใหรองปลัด รองปลัดก็ใหอธิบดี แบบนี้เปนการบอกวาไมมีใครรับผิดชอบลงทายให
ประชาชนซีอีโอทุกคนรับผิดชอบหมดไมรูจะทําอยางไร
การปกครองสมัยนี้แปลกดี ใหประชาชนรับผิดชอบ คนที่เดือดรอนคือขาพเจาเองเดือดรอน ทาน
รองนายกฯบอกว า ทรงเป น ซู เ ปอร ซี อี โ อใช คํ า อะไรจํ า ไม ไ ด ลงท า นเราก็ รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง หมด
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แถวหนามีนักกฎหมายที่บอกวาไมตองรับผิดชอบอะไรเลย ใครจะรับผิดชอบนี่ลําบากอยางนี้ เชื่อวา
ทานพูดเลน ทานรับผิดชอบในที่สุดทานรับผิดชอบ ๒,๕๐๐ คน ทานจะไปถามผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติวา จําแนกออกอยางไร ประกาศใหประชาชนทราบใหชาวตางประเทศทราบ ไมไดกี่คนที่
ทานรับผิดชอบที่ตํารวจ ทหารที่ยิงไดฆาเอง ไมเทาไร ไมถึงรอย
(พระราชดํารัชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖)

ความรู/สติ
ผูที่ควรแกนามวา “บัณฑิต” นั้น นอกจากความรูความสามารถแลวยังตองเปนผูที่มีจิตใจสูง
มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะ อดทน อดกลั้น ประพฤติแตในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตนใหสมเกิยรติ เปน
ผูที่ควรแกการนับถือเปนแบบอยาง
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๖
มิถุนายน ๒๔๙๔)
ในการประกอบการงานนั้น ถาทานจะถือบัดนี้ทานเปนบัณฑิตมีปริญญาบัตรแลว ควร
จะตองไดรับความไววางใจ และเชื่อถือโดยทันที ดังนั้น ก็เปนความผิดที่ผิด ที่ถูกนั้นทานจะตองลง
มือทํางาน ใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนแกการงาน แสดงความสามารถเสียกอนในการนี้ ทาน
จงพิจารณาหยั่งถึงสิ่งที่ควรและไมควร และมีใจหนักแนนสุจริต อดทน มีความอุตสาหะหมั่นเพียร
ในการงาน และรักษาระเบียบวินัยเปนบรรทัดฐาน เพื่อไดมาซึ่งความเชื่อถือและไววางใจและเมื่อ
นั้นแหละคาของปริญญาบัตร จึงจะบังเกิดขึ้น
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : ๒๕
มิถุนายน ๒๔๙๖)
อนึ่ง ขาพเจาขอเตือนวา แมทานจะไดเรียนสําเร็จตามหลักสูตรจนไดปริญญาแลวก็ดี ขอให
เขาใจวา นี่เปนเพียงขั้นตอนของการศึกษาเทานั้น ทานจงพยายามศึกษาและฝกฝนตนเองตอไป
เพราะสรรพวิทยาการดานสาขาวิทยาศาสตรทั้งหลายนั้นการทดลองคนควาชวยใหไดความรูใหม ๆ
ขึ้นมาอยูเสมอ ถาทานไมศึกษาเพิ่มเติมไว ตอไป ไมชาทานก็จะลาสมัย
(พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รและอนุ ป ริ ญ ญาบั ต รของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๙ กรกฎาคม ๒๔๙๖)
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ในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากจะตองใชความรูความสามารถ
แลว ยังตองเปนผูมีจิตใจสูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติตนแตในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตน
ใหเกิยรติเปนผูควรแกการนับถือ
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : ๑๔
กรกฎาคม ๒๔๙๘)
คนเรานั้นจะวาไปก็เปนสัตวชนิดหนึ่งในบรรดาสัตวทั้งหลาย แตมีการแตกตางกันหลาย
ประการประการที่สําคัญที่สุดก็คือความรู เปนสิ่งที่สําคัญที่คนจะตองนําไปใชในทางที่ชอบ
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : ๓
กรกฎาคม ๒๕๐๑)
ขอใหบัณฑิตใหมระลึกไววา วิชาความรูที่มีอยูกับตัวนั้นจะเกิดประโยชนได ก็ตอเมื่อรูจัก
ประสานงาน คือรูจักติดตอกับผูอื่น บัณฑิตดวยกัน กับผูที่ทํางานอยูกอนและชวยเหลือผูที่จะมา
ภายหลังดวยก็จะชวยทําใหสามารถทํางานดวยกันไดโดยราบรื่น บังเกิดผลดีแกประเทศชาติเปน
สวนรวม
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒
กรกฎาคม ๒๕๐๗)

วิ ช าความรู นั้ น ถ า ใช ใ นทางดี ด ว ยความรู เ ท า กั น ก็ จ ะช ว ยป อ งกั น ประเทศชาติ ใ ห พ น
ภยันตรายจากศัตรู และสามารถชวยการพัฒนาบานเมืองใหกับความเจริญของโลกในปจจุบันได แต
ถาใชดวยความหลงแลว ก็จะเปนอันตรายแกตัวเอง และแกชาติบานเมืองอยางรายกาจที่สุด จึงขอให
บัณฑิตทุกคนสังวรระวังไวในการที่จะออกประกอบการงานตอไปในกาลเวลาขางหนา
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๐
สิงหาคม ๒๕๐๗)
ความรูนั้นเปนหลักของการงาน ผูที่จะทํางานอยางใดจําเปนตองมีความรูในเรื่องนั้นกอน
เปนเบื้องตน สวนความคิดเปนเครื่องชวยความรู คือ ชวยใหใชความรูไดถูกตอง เชน จะใชอยางไร
ที่ไหน เมื่อใด เมื่อมีความรูสําหรับงาน มีความคิดสําหรับพิจารณาใชความรูใหถูกตองแลว ยอม
ทํางานไดผลสมบูรณดี ยากที่จะผิดพลาดความรูกับความคิดจึงไมควรแยกจากกัน
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(พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รและอนุ ป ริ ญ ญาบั ต รจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๘)

ทานทั้งหลายที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันแหงนี้ เปนผูเชื่อไดวามีความรู ความสามารถสูง จึงเปนที่
หวั ง ของคนไทยทั้ ง ชาติ รวมทั้ ง ของข า พเจ า ด ว ย ที่ จ ะได อ าศั ย ความรู ค วามคิ ด สติ ป ญ ญาและ
ความสามารถ ในอันที่จะนําพาประเทศชาติใหกาวไปสูความมั่นคง และความสมบูรณพูนสุข
(พระบรมราโชวาทในพิ ธีพ ระราชทานปริญญาบัตรของสถาบัน บั ณ ฑิ ตพัฒนาบริห าร
ศาสตร ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๓)
เมื่อมีความรูความคิดอยู ควรจะนํามาเชื่อมโยงกันเขาใหพรอมเพรียงประสมประสาน
ปรับปรุงความรูความคิดนั้น ดวยความคิดพิจารณาแลวนําออกใชใหไดผลจุดใดเสื่อม ก็แกไข
เปลี่ยนแปลงที่จุดนั้น ทุกสิ่งทุกอยางจะดีขึ้นเปนลําดับ
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๔
สิงหาคม ๒๕๑๔)
ความคิดริเริ่มจะเกิดขึ้นเอง โดยไมอาศัยรากฐานความรูเดิมไมไดเปนอันขาด
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๙)
บัณฑิตทั้งหลายเปนผูมีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงาน ในการสรางเสริมความรู
ความคิ ด และศรั ท ธา สมควรอย า งยิ่ ง ที่ จ ะรั บ เป น ภาระ ในอั น ที่ จ ะใช ส ติ ป ญ ญาความรู
ความสามารถ ประสมประสานกันโดยพรอมเพรียง ทั้งในการปฏิบัติงานดานตางๆ ของชาติ และ
ในการปลูกฝงความคิดความเชื่อที่ถูกตอง ใหเกิดมีในประชาชาติไทยอยางกวางขวางหนักแนน
ขาพเจาไดพูดกับบัณฑิตใหนําเอาความรูความสามารถที่มีอยูออกไปใชปฏิบัติงานดานการศึกษาให
เกิดประโยชนแกชาติบานเมืองจริงๆ ดวยความจุดประสงคที่จะสั่งสอนถายทอดความรูความฉลาด
ในทางที่ถูกที่สรางสรรคแกเยาวชน ใหอนุชนรุนหลังสามารถสรางตนสวนรวมใหมั่งคงและตั้งตัว
ไดดวยความเจริญและกาวหนา
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๔ กันยายน ๒๕๑๘)
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การสรางความรูพื้นฐานทางวิชาการใหแกนักศึกษา ใหไดเรียนรูลักษณะ กลไก ตลอดจน
วิวัฒนาการ คือความเปลี่ยนแปลงของแตละวิชาโดยแจมแจงทั่วถึงนั้น จะเปนพื้นฐานที่มั่นคง
สําหรับการปฏิบัติงาน คือจะชวยใหสามารถนําวิชาการไปใชโดยถูกตองเหมาะสมกับงาน กับ
ปญหา สถานการณ และความจําเปน ทําใหบรรลุผลอันพึงประสงคไดเต็มที่
(พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รและอนุ ป ริ ญ ญาบั ต รของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๓ ตุลาคม ๒๕๑๘)
การที่บัณฑิตจะใชความรูความสามารถของตัวกระทําการงานใดๆ ในภายหนา จะตองทํา
ความคิดจิตใจของตนเองใหเที่ยงตรง พนจากอํานาจอคติเสียเปนเบื้องตนกอนแลวจึงนําความคิดที่
เที่ยงตรงนั้นมาพิจารณาการกระทําของตนเอง ดวยหลักเหตุผลใหถูกตอง และดวยความเพียร
พยายามอันไมขาดสาย ความสําเร็จ ความเจริญกาวหนาและอนาคตที่แจมใสจึงจะมาถึงทานไดสม
ตามที่ตั้งใจปรารถนา
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๑๙)
ความบังคับตนเองนั้นเกิดขึ้นไดจากความรูสึกระลึกไดวาอะไรเปนอะไรหรือเรียกสั้นๆ วา
“สติ” กลาวคือ กอนที่บุคคลจะทํา จะพูด หรือแมแตจะคิดเรื่องตางๆ สติหรือความรูสึกระลึกได
นั้นจะทําใหหยุดคิดวาสิ่งที่จะทํานั้นผิดชอบชั่วดีอยางไร จะมีผลเสียหายหรือจะเปนประโยชน
อยางไรตอไปในระยะยาว เมื่อบุคคลคิดได ก็สามารถตัดสินการกระทําของตนไดถูกตอง แลวก็จะ
กระทําแตเฉพาะสิ่งที่สุจริตที่มีประโยชนอันยั่งยืน ไมกระทําสิ่งที่จะเปนความผิดเสียหายทั้งแกตน
และสวนรวมความมีสตินั้น จะชวยใหสามารถศึกษาทุกสิ่งทุกอยางไดอยางละเอียดประณีต คือเมื่อ
จะศึกษาสิ่งใดก็จะพิจารณากลั่นกรองสิ่งที่มิใชความถูกตองแทจริงออกเสียกอน เพื่อใหไดมาแต
เนื้อแท ที่ปราศจากโทษบัณฑิตทั้งปวงผูหวังความมั่นคงปลอดภัยทั้งของตนของ ชาติบานเมืองเมื่อ
จะทําการงานใดๆ ที่สําคัญควรอยางยิ่งที่จะหยุดคิด สักหนอยกอนทุกครั้ง แลวทานจะไมตอง
ประสบกับความผิดหวังและผิดพลาดในชีวิต
(พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รของมหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง๗
กรกฎาคม ๒๕๒๐)
การสรางความสําเร็จในกิจกรรมงานทุกอยาง ทุกระดับ รวมทั้งความสําเร็จในชีวิตของแต
ละคนดวยนั้น ตองอาศัยปจจัยสําคัญประกอบกันถึงสามสวน สวนที่หนึ่ง คือ ความรูและความ
ชํานาญทางวิชาการซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานหรือเปนเครื่องมือปฏิบัติงานแทๆ สวนที่สองคือความ
ละเอียดถี่ถวน ความตั้งใจ และความอุตสาหพยายามซึ่งเปนเครื่องชวยใหทําการไดไมผิดพลาด
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( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๒
ธันวาคม ๑๕๒๐ )
คําวาโครางการนี้โกวาเปนโครงการแตก็โครงการนี้ก็ไดเห็นวา ทั่วประเทศมีสิ่งที่ทําแลว
บกพรองถาบกพรองจนกระทั่งทําใหที่ตรงนั้นเจริญขึ้นไมไดแตก็ก็เจริญไดพอสมควรก็เพราะวามี
คนไปชวย แตก็ยังไงก็ตามก็ไดใหนักเรียนไดเห็นวา ในที่ที่แรนแคน มันไมเจริญขึ้นมาไดอยางที่
ควรจะเกิดเจริญไดเพราะวาไปทําอะไรที่ไมถูกตองไมถูกหลักวิชาอันนี้ อะไรก็ตาม ทั้งนี้ก็อยางให
เด็กเขาไดทราบ ไดเห็น ก็เขาใจวา เขารูเขาไดเห็น และก็ไดเกิดความรูขึ้นมา และเขาจะตองหา
ความรูเองตอไปไมใชวาจะไปบอกเราตองทําอยางนั้นๆ แลวก็เขาก็ทํา แลวก็ไดผลแตนี่เขาใหเห็น
กับตัว ตัวเขาเองไดเห็นวา ในภูมิประเทศที่แรนแคนมันทําได เพิ่มขึ้น เพิ่มความเจริญได แตวาที่
ที่คนไมคอยอยางทํา มันก็เจริญไมได หรือเจริญชา ถาเจริญชา ก็เทากับวาถอยหลัง ทั่วประเทศก็
เปนอยางนี้
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔)
นายทหารคนนั้นก็เรียนจากนายรอยพระจุลจอมเกลา สอนอะไรก็ดีเหมือนกัน แตไมได
สอนทําระเบิด แตมีรากฐานความคิดที่แหวกแนวถามีความคิดตั้งแตเด็ก ก็สนใจที่จะพัฒนาอะไรๆ
ไดมาก ถามีความคิดสูง ยิ่งดี ที่ในหลวงพูดเร็วๆ นี้ พวกนักเรียนไปแขงขันโอลิมปกไมใชวิ่งหรือ
กีฬา แตโอลิมปกวิขาการครั้งหลังนี้ไป นับวาดีขึ้นไดเหรียญทองมาเพิ่มเติม แตกอนไมได อันนี้
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พี่สาวสนใจมากมา
บ น วา นั ก เรี ย นมี ค วามรู ไ มพ อ เพราะฐานรากไม พ อ ไมดี และฐานรากมาจากไหน มาจาก
โรงเรียนตั้งแตอนุบาล ประถม มัธยมถึงขั้นอุดมศึกษา ตองพัฒนาใหดี และพัฒนาวิธีความคิด วิธี
คิดใหมีความซุกซนในความรู เมื่อซุกซนก็อยากเรียนรูในสิ่งที่เปนประโยชน อันนี้เปนสิ่งสําคัญ
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖)
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ความสามัคคี
สามัคคีที่สําคัญที่สุดคืออะไร ก็คือ สามัคคีในชาติ มาใชวาความสามัคคีในคณะไมดี แต
ตองระวัง ถาสามัคคีกัน แตวาไปกาวกายหรือไปทําใหผูอื่นเดือดรอน ในสามัคคีก็เปนความผิด ถา
สามัคคีในสถาบันไปทําใหคนอื่นเสียหายหรือเดือดรอนก็ไมดีเพราะทําใหเสียหายตอสามัคคีของ
ชาติ
( พระบรมราโชวาทในพิ ธีพ ระราชทานปริญญาบั ต รของจุฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลัย ๓
เมษายน ๒๕๐๓)
สามัคคีกัน ปรองดองกัน นี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกวาใหสามัคคีปรองดอง
กันชวยเหลือเพื่อประเทศชาติแตแปลวาอะไรก็ไมรู ถาคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้ เรียกรองพื้นที่
สําหรับยืนเกินจําเปน โดยอางความสุขสวนตัว คนอื่นก็ตองประทวงเราทั้งหลายอยูไดก็เพราะวามี
ความสามัคคีปรองดองกันที่เปนสิ่งสําคัญที่สุดเพราะวา ตามที่ไดกลาวเมื่อตะกี้วา แตละคนจะตั้งอยู
ในความสามัคคี ชวยรวมแรงกัน เพื่อปฏิบัติงานที่เปนประโยชนเปนประโยชนตออะไร ตอนนี้ก็
บอกวา เปนประโยชนติ่สวนรวม หรือตอชาติบานเมือง เชื่อวาทานทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดย
แท ไมใชดีบางไมดีบาง วาตั้งใจที่จะเขาหากัน รวมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อสวนรวม เพื่อประเทศชาติ
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)
คําวา “สามัคคี” นี้ขอวิเคราะหศัพทวาเปนการกระทําของแตละคน ทําความดีเวนความไมดี
มีความเขาใจซึ่งกันและกันของแตละบุคคลอยางนี้ถาชาติสามัคคีชาติก็ไมแตกสลาย คุมไวติด คําวา
คุมนี้อาจจะไมชอบกันเพราะเหมือนควบคุม เหมือนคุมขัง แตคุมหมายความวาอยูติด อยูเปนชาติได
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๔ ธันวาคม ๒๕๒๑)
อีกอยางหนึ่งที่จะแกไขสถานการณตางๆ ได ก็พูดไดแลว ทานก็คงไดฟงแลว ไดพูดเมื่อ
วานนี้เองในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองคตอนแรกพูดไดวา คนไทยเรา ที่รักษาเอกราช
อธิปไตยไวไดก็โดยอาศัยการที่ “รูจักความสามัคคีและรูจักทําหนาที่ของแตละฝายใหประสาน
สงเสริมกัน” ความจริงเขียนไววา “รูรักสามัคคี” การที่จะรูจักสามัคคี ก็ลําบากมาก เพราะคนมาก ๆ
รูจักกันทั่วถึงไมคอยไดแตรูรักสามัคคี ควรจะใชไดเพราะหมายความวา ทุกคนถือวาตนเปนคนไทย
มีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ทุกคนรูวาตองมีความสามัคคีรู ก็คือ ทราบ ทราบความหมายของสามัคคี รัก คือ
นิยม นิยมความสามัคคี เพราะเหตุใดคนไทยจึง รูรักสามัคคี ก็เพราะคนไทยนี้ฉลาดไมใชไมฉลาด
คนไทยนี้ฉลาดรูวา ถาหากเมืองไทยไมใชความสามัคคี ไมเห็นอกเห็นใจ ไมใชอะไรที่จะพอรับกัน
ไดพอที่จะใชได ก็คงจะไมไดอะไร หมายความวา ทํามาหากินไมด้ํามาหากิน เพราะวาไมมีอุปกรณ
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(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๔ ธันวาคม ๒๕๓๔)
ยังไมไดพูดคําที่เคยพูดทุกครั้ง คือ ตองสามัคคีกัน ตองไมปดขากันมากเกินไป แตวาไมได
หมายความวา จะตองทําแบบที่บางคนนึกจะทําจะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางานตามหนาที่แลวก็
ต อ งหวั ง ดี ต อ ผู อื่ น นี้ เ ป น หลั ก ที่ สํ า คั ญ ต อ งทํ า งานด ว ย การเห็ น อกเห็ น ใจกั น และทํ า ด ว ยความ
ขยันหมั่นเพียร
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)

ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มาอวยพรทานทุกคน ๆ คน ทั้งขอขอบใจทานเปนอยางมาก
ที่มีมิตรไมตรีจิตรวมมือ สนับสนุนขาพเจาในภาระทั้งปวงดวยดีตลอดมา ในรอบปที่ผานไปมี
เหตุการณหลายอยางเกิดขึ้นในบานเมืองเรา ที่สําคัญควรแกการชื่นชม เปนพิเศษ ก็คือการที่นักกีฬา
ของเรา ไดเหรียญทอง และเหรียญทองแดง ในการแขงขันกีฬาโอลิมปก ตกถึงปลายป ก็มีเหตุการณ
ที่นาเศราสลดใจ คือเกิดอุทกภัยครั้งใหญที่ภาคใต เปนผลใหชีวิตและทรัพยสิน ของประชาชนตอง
สูญเสียไปมิใชนอย แตภัยพิบัติครั้งนี้ ก็ทําใหไดเห็นน้ําใจและความสามัคคีของคนไทย อยางเดนชัด
อีกครั้งหนึ่ง เราตางพรอมใจ และเต็มใจชวยเหลือกันและกันทันทีโดยเต็มกําลังและเสียสละขอนี้จะ
เปนเครื่องยืนยันไดเปนอยางดี ถึงความสามัคคี และความเมตตาปรารถนาดีตอกัน ที่ยังมีบริบูรณ อยู
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(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓)
กอนลงมานี้ มิไดตั้งใจจะมาพูดเรื่อง เรื่องพัฒนา ตั้งใจจะมาพูดถึงเรื่องเรื่องความหายนะ ซึง่
ปจจุบันนี้ ทุกคนทราบดีวา ประเทศดูเหมือนวาจะหายนะ ไมใช พัฒนะ เพราะวา เดี๋ยวนี้อะไรๆดูจะ
เสื่ อ มลงทางนายกฯดู นั่ ง ทํ า หน า มุ ย รู สึ ก รู สึ ก ไม พ อใจที่ บ อกว า ประเทศหายนะแต ค วามจริ ง
เพราะวา ทําอะไรมันดูมีปญหาทั้งนั้น แตสําหรับทานนายกฯนะไมมี นายกฯ Happy แตวา Happy
ขางนอก ดูทาทาง Happy แตขางในไมสบายใจ ก็วาไมรูจะทํายังไง เพราะวาไมกาวหนาแตยังไง
การกาวหนานั้น นายกฯก็ไดใหสูตรไวแลววา ทํายังไงใหกาวหนา คือ จะตองสามัคคีกัน รวมกันทํา
แลวถารวมกันทํามันกาวหนาได แตถาไมรวมกันทํา ไม ไมมีทางกาวหนา
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔)
คําวา ปรองดอง คําวา สามัคคี สําคัญมาก ตองมาหาทางที่ ที่มารวมปรองดองได แตวาที่
เปนอยางนี้ คน ๒ คน ความคิดไมเหมือนกัน มิไมเหมือน มีใหเหมือนกันไมได คน คนแตละคนมี
ความคิด ตางกันมีแนวชีวิตคนละอยาง ไดเรียนรูมาคนละอยาง ไดมีประสบการณมาคนละอยาง แต
วาถามา มาสัมมนากันนะ เชิงปฏิบัติการ ก็จะสําเร็จได
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔)
การกาวหนานั้นนายกฯ ก็ไดใหสูตรไวแลววาจะทํายังไงใหกาวหนา คือ จะตองสามัคคีกัน รวมกัน
ทํา มันกาวหนาได แตถาไมรวมกันทํา ไม ไมมีทางกาวหนา
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสสันเฉลิมพระชนมพรรษา๔ ธันวาคม ๒๕๔๔)

ความสุข
ทํางานเพื่ออะไร ก็ทําเพื่อความสุข ทุกคนตองการความสุขแตวาถาความสุขเปนของ
เฉพาะบุคคล ก็เปนความสุขที่โง
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)
ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวย
ความเปนธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทําไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยง
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(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรกฎาคม ๒๕๑๘)

๑๐

ถาเขาใจกันไดแลว คนในเมืองไทย ๖๐ เทาไหร ๖๒ ลานถึงปานนี้ก็กวาแลว ก็สามารถ
ที่จะปรองดองกัน สรางความมั่นคงใน ในประเทศ คนอื่นก็ชั่งมันละ ชาวตางประเทศ ชาวบาน
ตางประเทศ เขาก็ เขาๆ ออกๆ เขาๆ ออกๆ ทุกนาทีก็เขามา แตวาสวนรวมของคนที่ถือวาเปน
คนเจาของประเทศ อยาใหขัดแยงกัน แลวก็ยอมรับวาถูกบานไมถูกบาง ก็มีความสุข
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๔ ธันวาคม ๒๕๔๔)
แลวอยางนี้ที่บอกวามาถวายพระพร สําหรับสวนตัวนี้เรา เราก็เห็นแกตัว เห็นแกตัววา
อยากมีความสุข ไมใชไมอยากมี อยากมีความสุข แตใครมาทะเลาะกันตอหนา คนนี้ไมดี คนนี้
ไมดี แลวขาพเจาดี ทานจึงจะไมดี ก็อยางนี้ไมมีความสุข คนที่บอกวาทานไมดี คนนั้นก็ไมมี
ความสุข คนที่ถูกวาทานไมดี คนนั้นก็ไมมีความสุขอยากยอมรับขาพเจามีดี และขาพเจามีไมดี
ทานมีดี ทานมีไมดี แลวก็พูดชวยกันแกไขวา ทานไมดีตรงไหน ชวยกัน คิด คิดออกไหม ออ!
ใชขาพเจามีไมดีตรงนี้ตองแกไข ทุกคนก็สบาย ทุกคนก็มีความสุขขาพเจาเองก็มี ความสุข เปน
อยางนั้น ที่มาใหพรก็ไดผล แตไดผลวาพระเจาอยูหัวมีความสุข ใชคําพระเจาอยูหัวมีความสุข ก็
ไมรูดูทาทางมันแปลกเพราะวาเขาวาพระเจาอยูหัวมีความสุขไมได ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเขาวา
พระเจาแผนดินมีความสุขเสมอ เพราะวาใครๆ บอกวา มีความสุข มีความสุขเหมือนพระเจา
แผนดิน Happy as a King ก็ไมจริง แตวาถาทานทุกคน ทําวา ทานทําถูก ทานก็รูวาทําถูก ทาน
ทําผิดก็รูทําผิด อีกคนบอกอีกคนทําผิดทําถูก ก็รูกันแลว The King จะ happy as a King ได
อั น นี้ น ะได อ ย า งนั้ น ก็ เ ป น อั น ว า ถ า หากว า ท า นทํ า อย า งนั้ น ได ท า นก็ มี ค วามสํ า เร็ จ เกิ ด
ความสําเร็จในกิจการ ถือวาวันนี้ก็เปนกิจการอยางหนึ่ง
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๔ ธันวาคม ๒๕๔๔)
ยังไงก็ขอบใจทานทั้งหลายที่มา แลวก็มาใหพร แลวมาครึกครื้นกันขอใหมีสุขภาพอนามัย
ที่แข็งแรง อยางเครียดเกินไป คือ วาเครียดแลวก็สุขภาพไมดี ก็ใหสุขภาพดีๆ งานใหเรียบรอย
ไดสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจตางๆ โดยที่ไมทะเลาะกันมากเกินไป คือ สังเกตดูหมูนี้คนหนึ่งพูด
อยาง คนหนึ่งพูดอีกอยาง มันทะเลาะกัน ทะเลาะกันไมมีประโยชนคิดแตดีๆ แลวก็บานเมืองก็จะ
เรี ย บร อ ย ถ า บ า นเมื อ งเรี ย บร อ ย ทุ ก คนก็ มี ค วามสุ ข ก็ ข อให ทุ ก คนทํ า งานทํ า การทํ า อะไรมี่
ความสําเร็จเรียบรอยทุกคนมีความสุข บานเมืองเจริญ ก็ขอใหไดมีความสําเร็จทุกประการ
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(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๔ ธันวาคม ๒๕๔๕)

คิด/คิดดี ทําดี
อันการคิดโดยอิสระนั้น ทุกวันนี้ คนบางสวนมักเขาใจวาคือ การคิดใหผิดแปลกแตกตาง
จากคนอื่นๆ ความเขาใจเชนนั้นยังไมถูกแทจุดประสงคสําคัญโดยตรงของการคิด คือคิดใหออก
คิดใหเห็นชัดแจงวาอะไรเปนอะไร สมมุติวาจะคิดหาทางปฏิบัติสําหรับการหนึ่งการใด ก็ตองคิด
ใหแยบคาย อยางละเอียดรอบคอบ ประกอบดวยเหตุผลจนเห็นแจงถึงจุดมุงหมายอันถูกตอง
เที่ยงตรงของการที่จะทํานั้นรวมทั้งวิถีทางปฏิบัติครบทุกขั้นตอนดวย
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิ ทยาลัย ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๑๗)
ถาเราคิดดี ทําดี ไมใชแตปากนะ ทําอยางดีจริงๆ คือสรางสมสิ่งที่ดีดวยการปฏิบัติในสิ่งที่
เรียกวาดี หมายความวา ไมเบียดเบียนผูอื่นสรางสรรคทําใหมีความเจริญ ทั้งวัตถุทั้งจิตใจ แลวไม
ตองกลัว
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)
ซึ่งกอนลงมานี้ มิไดตั้งใจจะมาพูดเรื่อง เรื่องพัฒนา ตั้งใจจะมาพูดถึงเรื่อง เรื่องความ
หายนะ ซึ่งปจจุบันนี้ ทุกคนทราบดีวา ประเทศดูเหมือนวา จะหายนะไมใชพัฒนะ ไมใชวัฒนะ
เพราะวา เดี๋ยวนี้อะไรๆ ดูจะเสื่อมลง ทางนายกฯ ดูนั่งทําหนามุย รูสึก รูสึกไมพอใจที่บอกวา
ประเทศหายนะ แตเปนความจริง เพราะวา ทําอะไรมันดูมีปญหาทั้งนั้นแตสําหรับทานนายกฯ นะ
ไมมี นายกฯ Happy

ทฤษฏีใหม
แมแตกิจการที่นายกฯไดพูดถึงทฤษฏีใหมเรื่องอะไรพวกนี้ก็ตองมีผูสนับสนุนเพราะวา
ชาวบ า นหรื อ เกษตรกรอาจจะไม มี ทุ น พอสํ า หรั บ เริ ม โครงการแตถ า สนั บ สนุ น แล ว คื อ เอกชน
สนับสนุนก็ไดทางราชการสนับสนุนดวยเงินที่สนับสนุนเปนเงินที่ทํางานเงินทํางานนี้ก็หมายความ
ว า มี ผ ลขึ้ น มามี ผ ลขึ้ น มาต อ เกษตรกรและมี ผ ลต อ ประเทศชาติ ใ นส ว นรวม เศรษฐกิ จ ของ
ประเทศชาติก็จะไมฝดเคืองและอยางนี้ก็ทําไดเร็วพอใช
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เรานึกวาถาทําที่พักโรงพยาบาลก็อาจยังไมมีประโยชนในทันทีจึงตกลงทําโครงการสาธิต
“ทฤษฏี ใ หม ” ในที่ ที่ เ หลื อ ส ว นหนึ่ ง จะทํ า การเพาะปลู ก แบบชาวบ า นชาวบ า นไม ไ ด ส ง เสริ ม
หมายความวาใชน้ําฝนใชธรรมชาติอีกสวนหนึ่งจะทําแบบ“ทฤษฏีใหม”โดยขุสระและแบงเปนสวน
ที่จะปลูกขาวและปลูกไมยืนตนกับปลูกพืชไร พืชสวน“ทฤษฏีใหม”กอนที่เกิดเปน“ทฤษฏีใหม”
ตามที่เรียกวา“ทฤษฏีใหม”ในพระราชดําริ คือการพัฒนาทางการเกษตรโดยเพาะปลูกหลายอยางใน
ที่เดียวกันหรือผลัดปลูกหมุนเวียนกันอยางเชนเขาปลูกขาวหลังจากฤดูขาวก็ปลูกถั่วอยางนี้เมื่อเปน
ทฤษฎีใหมแลวก็มาเขาเรืองเศรษฐกิจพอเพียง คนที่ทํางานนี้ตองไมฟุงซานไมฟุงเฟอไดเขียนไว
ในทฤฎีนั้นวาลําบากเพราะผูที่ปฏิบัติตองมีความเพียรและอดทน
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมสองอยางนี้นําความเจริญแกประเทศไดแตตองมีความ
เพียรแลวตองอดทนตองไมใจรอนตองไมพูดมากตองไมทะเลาะกันถาทําโดยเขาใจกันเชื่อวาทุกคน
มีความพอใจ
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)

เทคโนโลยี/ประหยัด
การสรางความเจริญกาวหนาทุกดานทุกระดับตองใชเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญ เพื่อความ
รวดเร็วและถูกตองมั่นคง บัณฑิตที่เรียนสําเร็จออกไปจึงนับวาจะไดเปนกําลังเปนหลักในงาน
พัฒนาประเทศพัฒนาชุมชนในทุกๆวงการการใชเทคโนโลยีนั้นยอมกระทําไดหลายแงมุม แงหนึ่งที่
ควรเพงเล็งเปนพิเศษก็คือใชใหเกิดประโยชนในดานพิเศษก็คือใชใหเกิดประโยชนในดานประหยัด
เพราะการประหยัดเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่งในที่ทุกแหงและในทุกกาลทุกเมื่อที่ปรากฏแลว
เทคโนโลยีชวยใหประหยัดไดอยางดีเลิศ ในการสรางเครื่องมืออิเลคโตรนิคส แตกอนเครื่องมือ
อิเลคโตรนิคสทําไดยากยิ่งและมีราคาสูงมาก คนสวนนอยเทานั้นที่ไดรับประโยชนจากเครื่องมือ
ดังกลาว แต ปจ จุบันเทคโนโลยี ชวยให สรางและผลิตไดโดยงายและสะดวกดว ย ราคาต่ําอยาง
เครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอรเวลานี้ใชกันไดอยางแพรหลายทําใหคนทั่วไปไดรับประโยชนในดาน
ขาวสารและการบันเทิงโดยทั่งถึงในดานอื่น ๆ เชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม แมจะเปนเพียงงาน
ระดับชาวบานเทคโนโลยีก็อาจชวยไดเปนอยางดี ยกตัวอยาง เชนการทํายางพาราถาทําตามแบบ
พื้นบาน ซึ่งทํากันตามีตามเกิด ขาดความระมัดระวังในความสะอาดเรียบรอยก็มักไดยางแผนที่มี
คุณภาพต่ําทําใหขายไมไดเต็มราคา แตถานําเทคโนโลยีอยางงาย ๆ มาใช ใหมีการใชกรรมวิธีที่
ถูกตองและแนนอนสม่ําเสมอ ก็จะไดยางแผนที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ขายไดเต็มราคา การใชความ
ระมัดระวัง และกรรมวิธีที่ละเอียดแนนอนเพียงเล็กนอย โดยมิทําใหตองสิ้นเปลืองเกินกวาปกติแลว
ได ผ ลประโยชน เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น เช น นี้ นั บ ว า เป น การประหยั ด ด ว ยอย า งหนึ่ ง ซึ่ ง เป น ประโยชน แ ก
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(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๑ )
เทคโนโลยีนั้น โดยหลักการคือการทําใหสิ่งที่มีอยูใหเกิดเปนสิ่งที่นํามาใชประโยชนได
ดังนั้น เทคโนโลยีที่ดี ที่สมบูรณแบบ จึงควรจะสรางสิ่งที่จะใชประโยชนไดอยางคุมคา และมีความ
สูญเปลาหรือความเสียหายเกิดขึ้นนอยที่สุด แมแตสิ่งที่เปนของเสีย เปนของที่เหลือทิ้งแลวก็ควรจะ
ไดใช เทคโนโลยีแปรสภาพใหเปนของใชได โดยทางตรงกันขามเทคโนโลยีใดที่ใชการไดไมคุมคา
กอใหเกิดความสูญเปลาและความเสียหายไดมาก จัดวาเปนเทคโนโลยีที่บกพรองไมสมควรนํามาใช
ว า ในกรณี ใ ด ท า นทั้ ง หลายจะเป น ผู ใ ช เ ทคโนโลยี ใ นการสร า งสรรค ต า ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาสภาพ
บานเมืองและฐานะความเปนอยูของประชาชนตอไป ควรหัดเปนคนชางสังเกตในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง นอกจาก เทคโนโลยีที่ใหญโตระดับสูงสําหรับใชในงานใหญ ๆ ที่ตองการผลมาก ๆ
แลว แตละคนควรจะคํานึงถึงและคนคิดเทคโนโลยีอยางงายๆ ควบคูกันไป เพื่อชวยใหกิจการที่ใช
ทุนรอนนอยมีโอกาสมาใชไดโดยสะดวกและไดผลดวย กอนที่ทานทั้งหลายจะออกไปมีหนาที่การ
งานชวยบานเมืองและประชาชนนี้ จึงใครจะขอใหตั้งใจใหแนวแนที่จะนําเอาวิชาความสามารถของ
ตัวไปใชดวยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ และดวยความฉลาดรอบคอบใหสอดคลอง กับสภาพการณทุก
อยางโดยถูกตองเหมาะสม ไมวาจะกระทํารวมกับผูอื่นหรือกระทําโดยลําพังตนเอง บานเมืองเราจัก
ไดอยูรอดและวัฒนาสภาพตลอดไป
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๒ )

นักวิชาการ
เราจึงตองการนักวิชาการทุก ๆ สาขา เพื่อที่จะมาวางโครงการที่รอบคอบและไขสิ่งที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายนั้น ชวยกันใหความรูความคิดที่ถูกตองตามหลัดวิชาแกราษฎร แนะนํา
วิธีการทํางาน อาชีพ ใหรูจักแกไขอุปสรรคขัดของ หรือเปลี่ยนการงานใหเหมาะสมเปนประโยชน
ดีกวาเกาบําเพ็ญตนเปนนักวิชาการที่ดี เปนนักปฏิบัติที่สามารถ ใชวิชาความรูพรอมทั้งความคิด
สติปญญา ใหประโยชนเกื้อกูลประชาชนและประเทศชาติโดยตรง
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( พระบรมราโชวาทในพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๒ )
นักวิชาการผูรูหลักวิชาในศาสตรตางๆ ซึ่งเปนปจจัยในการพัฒนาความเจริญทุก ๆ ดานนั้น
มีอยูในบานเมืองเรามากพอสมควร นักวิชาการเหลานี้จึงเปนที่หวังของประชาชนวา จะเปนผูที่รับ
เอาภาระเรื่องการพัฒนาประเทศไปชวยกันทํา ใหประเทศไทยของเรานี้ “เปนอยู” พรอมทั้ง “วิ
วัฒนา” ไปไดเปนอยางดี การพัฒนาเพื่อวัตถุประสงคดังหกลาวจะสัมฤทธิ์ผลเพียงใดหรือไมนั้น
เห็นวาขึ้นอยูกับความคิดเห็นและวิธีการทํางานของนักวิชาการ เปนสําคัญในทัศนะของคนทั่วไปคง
จะวาดภาพและหวังกันวา นักวิชาการ จะทํางานดวยความหวังดี และบริสุทธิ์ใจตองาน ตอสวนรวม
ตอชาติบานเมือง และตอกันและกันดวย ยิ่งกวานั้น นอกจากมีความหวังดีและบริสุทธิ์ใจดังกลาว
แลวคงจะมีความสุขุมรอบคอบและระวังสังวร ในการที่จะไมปลอยใหติดอยูกับทฤษฎีของตนเอง
มากเกินไปดวยอํานาจคติ ความหลง ความเอาชนะและความเห็นแกตัว จนมองขามความจริงความ
ถูกตองไปหมด เพราะการทําเชนนั้นไมอาจทําใหงานดําเนินไปในทางถูกทางเจริญได
( พระบรมราโชวาทในพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของสถาบัน บัณ ฑิตพัฒนบริห าร
ศาสตร ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐ )

บารมี
มรดกนี้ คําที่ถูกตอง คือเปน “บารมี” ไดสรางบารมีตั้งแตโบราณกาลมา สะสมมาเรื่องทํา
ในสิ่งที่ถูกตอง เมืองไทยถึงยังอยูไดแตวาถาเราไมทําตอบารมีก็สลายไป เราอยาไปเบิกบารมีที่
บานเมืองที่ประเทศไดสรางสมเอาไว ตั้งแตบรรพบุรุษของเราใหเกินไป เราตองทําบาง หรือเพิ่มพูน
ใหประเทศชาติ มีอนาคตที่แนนอน
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ )

แบบคนจน
ตองแบบคนจน เราไมเปนประเทศร่ํารวย เรามีพอสมควร พออยูไดแตไมเปนประเทศที่
กาวหนาอยางมาก เราไมอยากจะเปนประเทศกาวหนาอยางมาก เพราะถาเราเปนประเทศกาวหนา
อยางมาก ก็จะมีแตถอยหลัง ประเทศเลานั้น ที่เปนประเทศที่มีอุตสาหกรรมกาวหนา จะมีแตถอย
หลัง และถอยหลังอยางนากลัว แตถาเรามีการบริหารที่เรียกวา แบบคนจน แบบที่ไมติดกับตํารามาก
เกินไปทําอยางมีสามัคคีนี่แหละ คือเมตตากัน ก็อยูไดตลอดไป คนที่ทํางานตามวิชาการจะตองพึ่ง
ตํารา เทื่อพลิกไปถึงหนาสุดทายแลว ในหนาสุดทายนั้นเขาบอก “อนาคตยังมี” แตไมบอกวาใหทํา
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( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ )

ประโยชน/ประโยชนสวนรวม/ประโยชนสวนตัว
ในวงสังคมนั้นเลา ทานจะตองรักษามารยาทอันดีงามสําหรับสุภาพชน รูจักสัมมาคาราวะ
ไมแข็งกระดาง มีความออนโยนแตไมออนแอ พรอมจะเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อสวนรวม
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬามหาวิทยาลัย ๒๕ มิถุนายน
๒๔๙๖ )
ขอใหใชวิชาความรูที่ไดศึกษาเลาเรียนมาใหเกิดประโยชนแกตน และสวนรวมยิ่งตลอดไป
อยานิ่งเฉย เฉื่อยชาหยุดอยูกับที่กับขอใหติดตามวิวัฒนาการตาง ๆ ของบานเมืองและของโลก ให
เปนผูมีหูตาสวางอยูเสมอ หากปฏิบัติไดดังนี้ก็จะรับแตผลดีและทั้งจะเปนแบบอยางแกอนุชนรุน
หลังตอไปอีกดวย
(พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รและอนุ ป ริ ญ ญาบั ต รของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๑ )
ความสําเร็จประสงคในอุดมการณรวมเรียกวา ประโยชน ประโยชน ทั้งปวงนี้ ทุกคนตาง
ควรมีเสรีภาพที่จะแสวงและที่จะไดรับแตการแสวงหาและรับเอาประโยชนนั้นจําตองมีหลักการ
สําหรับปฏิบัติเพื่อปองกันกําจัดเหตุที่จะนําไปสูความยุงยากและความเสียหายทั้งมวลบุคคลจําตอง
เรียนรูและสํ านึกไดเสมอวา เสรีภาพของแต ละคนจํากัดอยูดว ยเสรีภ าพของผูอื่น การแสวงหา
ประโยชนได ๆ ถาละเมิดและกาวกายกัน จะกลายเปนการเบียดเบียนซึ่งมีอันตรายมาก
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๗ )
การกระทําที่สรางสรรคนั้น คือการกระทําที่ไดผลประโยชนแกทุก ๆฝาย ไดเต็มเปยมตรง
จุดประสงคไมมีการสูญเสียเปลาหรือหากจะเสีย ก็เสียนอยที่สุด การที่จะกระทําใหไดเชนนั้น บุคคล
จําเปนตองอาศัยความมีสติพิจารณา ใหเห็นถึงเหตุผลที่แท คือแกนแทหรือหลักการของเรื่องตางๆ
จับเหตุจับผลอันตอเนื่องกันทั้งหมดใหถูกตอง คือจัดระเบียบการของเรื่องใหดี
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( พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รและอนุ ป ริ ญ ญาบั ต รของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ )
ผูที่สําเร็จการศึกษาแลวทุกคนควรจะไดมองเห็น และควรที่จะไดนอมนํามาเปนคติในการ
ดําเนินชีวิตแลการงานตอไป โดยทําความตั้งใจและความเพียรใหมั่นคง ในอันที่จะปรับปรุงตนเอง
ในการทํางานใหมีคุณภาพและประสิทธิ์ภาพ และที่สําคัญที่สุด ควรจะไดพยายามหาทางนําความคิด
วิทยาการซึ่งอุตสาหฝกฝนศึกษามาไดดวยยากนั้นมาใชใหเปนประโยชนแกสวนรวมใหไดมากที่สุด
เทาที่ จะทําไดเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติบานเมืองของเรา
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๑๘ )
ใชแลว ตองทําเพื่อประโยชนสวนรวม ก็เพราะเหตุวาประโยชนสวนรวมนี้ เปนประโยชน
สว นตัว แต ละคนต องการให ประโยชนสว นตัว สํา เร็จ คือมีความพอใจนี้ เอง แตวาถา ไมคิด ถึง
ประโยชนสวนรวม ก็ไมไดประโยชนสวนตัว เพราะวาถาสวนรวมไมไดรับประโยชนสวนตัวพัง
แนนอนนี่เปนขอสําคัญฉะนั้นความรูสึกหรือขอสังเกตอันนี้เปนจุดสําคัญมาก ที่จะตองทําความ
เขาใจกับตัวเองวา ประโยชนสวนตัวนั้น คือประโยชนสวนรวมหรือจะวาประโยชนสวนรวมนัน้ คือ
ประโยชนสวนตัวพูดกลับกันได คําพูดบางคํากลับกันไมไดแตคําพูดนี้กลับไดแระโยชนสวนรวม
คือประโยชนสวนตัว ประโยชนสวนตัว คือ ประโยชนสวนรวม ขอนี้ก็เปนขอสังเกตอยางหนึ่ง
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ )
แตทุกคนที่มีสวนไดหนา ทั้งนั้น รวมทั้งเอกชนตาง ๆ ที่เขาทํา คือ มีงานที่จะตองทํา ทํางาน
เพื่องานใหไดผลสําเร็จ วิธีการบางอยางก็ตองมีการปรึกษาหารือกันบาง ถาทําไดดีมันชวยประหยัด
แลวก็สามารถที่จะทําโครงการทําการปกครองที่เปนประโยชนกับสวนรวม ไมอยากพูดวาเปน
ประโยชนตอประชาชนเพราะเอะอะอะไรก็ประชาชน ประชนชนเขาอยางนั้นเขาอยางนี้ที่จริง
ประชาชนเขาคอยใหคนที่มีความรูมากกวาไมใชรัฐบาล ผูที่มีความรู ผูที่มีใจเอื้อเฟอใหชวยเปนการ
ชวยซึ่งกันและกัน เพราะเราก็ประชาชนเหมือนกัน เปนนายก ฯ เปนผูนําฝายคาน จะปฏิเสธไมไดวา
เปนประชาชนคนไทย
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ )
ในปใหมนี้ ขอใหทานทั้งหลาย จงรักษาความสามัคคี และจิตใจอันดีนี้ ไวใหมั่นคง แลว
พยายามเรงรัดปฏิบัติสรรพกิจการงาน ใหประสานสอดคลอง และเกื้อกูลกัน ดวยสุจริตบริสุทธิ์ใจ
และดวยความไมประมาท โดยยึดเอาประเทศชาติ และประโยชนของสวนรวมเปนจุดหมายสูงสุด
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( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ )
ยังไงก็ขอบใจทานทั้งหลายที่มา แลวก็ใหพร แลวมาครึกครื้นกัน ขอใหมีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง อยาเครียดเกินไป คือ วาเครียดแลวก็สุขภาพไมดี ก็ใหสุขภาพดี ๆ งานใหเรียบรอย ได
สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจตาง ๆโดยที่ไมทะเลาะกันมากเกินไป คือ สังเกตหมูนี้คนหนึ่งพูดอยาง
คนหนึ่ งพูด อี ก อย าง มั น ทะเลาะกั น ทะเลาะกัน ไมมีประโยชน คิด แตดี ๆ แล ว ก็บา นเมื องก็จ ะ
เรียบรอย ถาบานเมืองเรียบรอย ทุกคนก็มีความสุข ก็ขอใหทานทุกคนทํางาน ทําการ ทําอะไรมี
ความสําเร็จเรียบรอย ทุกคนทีความสุข บานเมืองเจริญ ก็ขอใหไดมีความสําเร็จทุกประการ
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ )

เมืองไทยประหลาด วิธีปกครอง อยางไรก็ตาม นายกฯ รับผิดชอบทุกอยาง ถารับผิดชอบ
ทุกอยาง ตองยอมรับการตําหนิ ถาจะรับผิดชอบทุกอยาง บอกวาผมสั่งคนเดียว ถางั้นก็ชี้คนเดียว ก็
รับผิดชอบชี้คนเดียวเปนของธรรมดา แตถาทําดีเรียบรอยทุกคนไดรับประโยชนหมดทุกคนตังเองก็
ไดรับประโยชนทําอะไรรับผิดชอบสิ่งที่ทําดี ก็โก
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ )

พอเพียง
อันนี้เคยบอกวา ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของ
ตัว จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ จะตองมีความพอเพียง
พอสมควรบางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได แตขาย ในที่ไมหางไกลเทาไหร
ไมตองเสียคาขนสงมากนัก
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ )
คนอื่นเขาตองมีการเศรษฐกิจ ที่ตองมีการแลกเปลี่ยน เรียกวา เปนเศรษฐกิจการคา ไมใช
เศรษฐกิจความพอเพียงเลยรูสึกวาไมหรูหราแตเมืองไทยเปนประเทศที่มีบุญอยูวา ผลิตใหพอเพียง
ได
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ )
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เศรษฐกิจแบบคาขาย ภาษาฝรั่งเขาเรียกวา “Trade Economy “ไมใช “แบบพอเพียง” ซึ่งฝรั่ง
เรียก “Self Sufficient Economy” คือเศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตัวเอง เราก็อยูได ไมตองเดือดรอน
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ )
ความสะดวกจะสามารถสรางอะไรไดมาก นี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสําคัญวาตองรูจักขั้นตอน
ถานึกจะทําอะไรใหเร็วเกินไปไมพอเพียงถาไมเร็ว ชาไปก็ไมพอเพียง ตองรูจักกาวหนา โดยไมทํา
ใหคนเดือดรอน อันนี้เศรษฐกิจคงไดศึกษามาแลว เราพูดมาแลว ๑๐ ป ตองปฏิบัติดวย
ที่ประหลาดที่สุดเริ่มที่สระบุรี มงคลชัยพัฒนา เริ่มตน ๑๕ ป แลวกอนถึงอายุ ๖๐ ไปสราง
แลว กอนมีมูลนิธิชัยพัฒนาดวยซ้ํา ไมใชเงินงบประมาณ ใชเงินในศาลาดุสิดาลัย มีเพื่อนฝูงถามเอม
ไหมไปซื้ อ ที่ ๑,๐๐ๆข๒,๐๐๐ บาท ไปจั ด การที่ ต รงนั้ น ๑๕ ไร เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเริ่ ม ตรงนั้ น
จนกระทั่งไปทั่งประเทศ จนรัฐบาลสนใจ ไมใชรัฐบาล เปนพวกที่นักเศรษฐกิจเกงๆ สนใจเดี๋ยวนี้
ไมตองโฆษณาแลวนักเศรษฐกิจที่มีความรูความเขาใจ เมื่อเขาใจแลวก็สบายใจ มาถวายพระพรก็
สบายใจ อันนี้ที่พูดที่ทําอะไร เขาใจเปนพรที่ดีที่สุด ก็พอใจเรื่องอื่น ที่ไมใชเรื่องขาว เรื่องปกครอง
ทั้งหลาย ดานวิชาการมันก็พอเพียงเหมือนกันพูดถึงรัฐศาสตร เศรษฐศาสตรก็มีรัฐศาสตรพอเพียง
เหมือนกัน ไมงั้นจะทําใหเละเทะไปหมด ที่พูดนี่ตะลิ่มใหเขาใจวา ใหพอเพียงไมใชเศรษฐกิจ เปน
ความคิด ใหสามารถทําอะไรอยูได แมแตกองทัพทําอะไรพอเพียงเยอะแยะ ชวยหลายอยาง ทําได
อยางทหารเรือ เรือ ต. ๙๑ เศรษฐกิจพอเพียง เดี๋ยวนี้ ต.๙๑ พังแลวรับราชการมาพอสมควร
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ )

พอมีพอกิน/พออยูพอกิน/พอกินพอใช/พอประมาณ
การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมีพอกินพอใช ของ
ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอนโดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองคามหลักวิชา
เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอสมควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะ
เศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๒๐ ธนวา
คม ๒๕๑๖ )

ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองทําตามลําดับขั้น เริ่มดวยการสรางพื้นฐาน คือความมี
กินมีใชของประชาชนกอนดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐาน
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ฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาระดับสูงขึ้นตอไปได
โดยแนนอน สวนการถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญ ใหคอยเปนไปตามลําดับดวยความรอบคอบ
ระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลว
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๑๗ )
ทั้งนี้ คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขาจะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมี
สิ่งที่สมัยใหม แตเราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพอออยูพอ
กิน มีความสงบและทํางานตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน
ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถา
เรารักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดไดฉะนั้นถาทุกทานซึ่งถือวา เปนผูที่มีความคิด
และมีอิทธิพล มีพลังที่จะทําใหผูอื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกัน ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดี
พอสมควร ขอย้ํา พอควร พออยูพอกิน มีความสงบสุข ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบีตินี้จากเรา ไปได
ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่มีคุณคาอยูตลอดเวลา
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ )
การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน นั้น
หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ )

แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนพอมีพอกินก็ ใชได ยิ่งถาประเทศพอมีพอกิน
ก็ยิ่งดีมีความหมายกวางออกไปอีกไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับใชเองเทานั้น แตมีความหมาย
พอมีพอกิน มีความหมายวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอยไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยางอาจจะดู
ฟุมเฟอย แตถาใหมีความสุข ถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรจะทํา สมควรที่จะปฏิบัติคือ คําวา
พอก็เพียงพอนี้ก็พอดังนั้นเอง คนเราถาพอในความตองการก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็
เบียดเบียนคนอื่ นนอย ถาทุประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิด วา ทําอะไรตอง
พอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะ
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( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ )
เศรษฐกิจพอเพียงเขาตีความวาเปนเศรษฐกิจชุมชน คือหมายความวา ใหพอเพียงในหมูบ า น
หรือในทองที่ใหสามารถที่จะพอมีพอกิจมันเริ่มดวย “พอมี พอกิน” พอมีพอกินไดพูดหลายป ๑๐
กวาปมาแลวใหพอมีพอกิน แตวาใหเปนพอมีพอกินมันเริ่มตนของเศรษฐกิจ เมื่อปที่แลวบอกวาถา
พอมีพอกิน self-sufficiency คือ พอมีพอกิน ของตัวเองนั้นมันเปนเศรษฐกิจสมัยหิน มันไมใชวา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนสมัยหิน สมัยหินเปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แตวาคอย ๆ พัฒนาขึ้นมา
ก็ตองมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการชวยระหวางหมูบานหรือระหวางอําเภอ จังหวัด ประเทศ ก็ตองมี
การแลกเปลี่ยน มีการไมพอเพียงกัน ถึงบอกวาถามีเศรษฐกิจ เพียงเศษ ๑ สวน ๔ ก็จะพอแลว จะ
ใชได เพราะถามีเศรษฐกิจพอเพียงเศษ ๑ สวน ๔ ถาสมสุติวาปนี้ไฟดับ ถาไมมีเศรษฐกิจพอเพียง
ไฟดับ ไฟฟาหลวง หรือไฟฟาฝายผลิตก็ดับหมด จะทําอยางไร ที่ตองใชไฟฟาก็ตองแยไป
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ )

พึ่งตนเอง
Self-+sufficiency นั้นหมายความวาผลิตอะไรมีพอที่จะใชไมตองไปขอซื้อคนอื่นอยูไดดวย
ตนเอง (พึ่งตนเอง)
บางคนแปลจากภาษาฝรั่งเศสวาใหยืนบนขาตัวเองคําวายืนบนขาตนเองนี้มีคนบางคนพูดวาชอบกล
ใครจะมายืนบนขาคนอื่นมายืนบนขาเราเราก็โกรธแตตัวเองยืนบนขาตัวเองก็ตองเสียหลักหกลม
หรือลมลงอันนี้ก็จะเปนความคิดที่อาจจะเฟองไปหนอย แตวาเปนตามที่เขาเรียกวายืนบนขาของ
ตัวเอง (ซึ่งแปลวาพึ่งตนเอง) หมายความวาสองขาของเรานี่ยืนบนพื้นใหอยูไดไมหกลมไมตองไป
ขอยืนขาคนอื่นมาใชสําหรับยืน

ภาษา/ประเพณี
ภาษาเปนสมบัติของชาติที่ควรรักษาและสงเสริม ภาษานั้นเปนอุปกรณสําคัญอีกอยางหนึ่ง
ก็คือ ประเพณี ประเพณีนั้นหมายถึงวาแบบแผนหรือขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติตอกันมาการสิ่งใดที่
ริเริ่มแลวไดรับความนิยมถือปฏิบัติตามกันตอไปจัดวาเปนประเพณีคนเราจะดําเนินชีวิตก็ตองมี
แบบแผนเปนหลักเราจึงตองมีประเพณีเปนแนวปฏิบัติ
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓)
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เมตตา
ถามีความคิดอยางนี้วาคนอื่นเขาก็สรางเหมือนกันคนอื่นเขาก็ทําเหมือนกันแลวก็เมตตาซึ่ง
กันและกันรูจักรักกันรูจักวาตรงไหนเปนความดีและนึกวาประเทศไทยของเราเต็มไปดวยความดี
และนึกวาประเทศไทยของเราจะมีความมั่นคงและพวกเราในที่สุดก็มีความสุข ความสบาย มีเกียรติ
สามารถมีชีวิตที่รุงเรือง
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๑๙ )

ยั้งคิด / อดทน
ขอใหทุกคนจงดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ โดยอาศัยความรูที่รับมาประกอบดวยความยั้ง
คิดชั่งใจและศีลธรรมอันดีงามเพื่อความเจริญกาวหนาของตนและประเทศชาติ
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๑๘
กันยายน ๒๕๐๔ )
ความอดทนอดกลั้นคือขันติ ซึ้งทุกคนรูจักดีและมีอยูในตัวแลว ขันตินั้นเมื่อนํามาใชใน
เรื่องการปฏิบัติงานมองดูเผินๆมักพาใหเห็นวาเปนเครื่องถวงความกาวหนา เพราะทําใหเกิดการ
หยุดชะงักเปนเหตุใหทํางานไมสําเร็จ หรือสําเร็จชาลง แตถาพิจารณาลึกลงไปใหถูกใหถวนแลวจะ
เปนดังนั้นเลย ความรูจักอดทนและอดกลั้นไมยอมตังยอมใจใหวูวามไปตามเหตุการณ ตามอคติและ
อารมณที่ชอบใจหรือไมชอบใจนั้น ทําใหเกิดมีการยั้งคิดและธรรมดาคนเรา เมื่อยั้งคิดไดแลว ยอมมี
โอกาสที่จะพิจารณาเรื่องที่ทําคําที่พูด ทบทวนดูใหมไดอีกคํารบหนึ่ง การพิจารณาทบทวนเรื่องใดๆ
ให ยอมจะชวยใหมองเห็นละเอียดชัดเจนขึ้น ทําใหเกิดความเขาใจอันกระจางสวางไสว
( พระบรมราโชวาทในพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร
๑๔ กันยายน ๒๕๑๖ )

รอบคอบ
อยาทะนงตัววาวิเศษกวาผูอื่น อยาอวดเกงเกินไป จะทําการสิ่งใด จงไตรตรองใหรอบคอบ
( พระบรมราโชวาทในพิ ธีพ ระราชทานปริญ ญาบัต รของ จุฬ าลงกรณม หาวิ ท ยาลั ย
๕ กรกฎาคม ๒๕๐๕ )
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การใหการศึกษาที่สมบูรณมิใชของงาย เพราะเปนงานที่ละเอียดซับซอนและกวางขวางมาก
จะตองใชความรอบรู ความสังเกตจดจํา และความฉลาดรอบคอบอยางมาก ทั้งตองมีความเสียสละ
อดทน มีความเพียรอยางแรงกลาดวยจึงกระทําใหสําเร็จได
( พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รของ วิ ท ยาลั ย วิ ช าการศึ ก ษา
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ )

แตคนที่มีการศึกษา ที่เรียกวาเปนผูมีปญญา ควรจะสามารถวินิจฉัยไดวาแกไขอะไรอยางไร
ขอสําคัญควรจะรอบคอบและระมัดระวังที่จะพิจารณาเรื่องตางๆ ใหกระจางทุกแงทุกมุม แลว
จัดการใหถูกจุดถูกขั้นตอน ถูกเหตุผล ขอที่พึงระมัดระวังคือ การแกปญหาโดยรีบเรงดวน
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๕ )
ฉะนั้นการที่จะทําโครงการอะไร จะตองทําดวยความรอบคอบ และอยาตาโตเกินไป คือ
บางคนเห็นวามีโอกาสที่จะทําโครงการอยางโนนอยางนี้ และไมไดนึกถึงวาปจจัยตางๆ ไมครบ
ปจจัยหนึ่งคือขนาดของโรงงาน หรือเครื่องจักรที่สามารถที่จะใหคาตอบแทนวัตถุดิบแกเกษตรกร
เกษตรกรก็จะไมผลิต ยิ่งถาวัตถุดิบสําหรับใชในโรงงานนั้น เปนวัตถุดิบที่ตองนํามาจากระยะไกล
หรือก็จะยิ่งยาก เพราะวาวัตถุดิบที่นําเขานั้นราคายิ่งแพง
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ )

ระมัดระวัง
ความเครงครัด หมายถึง ความระมัดระวังมั่นคง ที่จะปฏิบัติการใหเที่ยงตรงครบถวนตามแบบแผน
และหลั ก เกณฑ นั้ น ย อ มต อ งมี เ หตุ ผ ลเป น พื้ น ฐาน และเหตุ ผ ลที่ จ ะทํ า ให พื้ น ฐานมั่ น คงไม
สั่นสะเทือนได ก็ตองเปนเหตุผลความจริงแท ที่ไดพิสูจนเห็นจริงแลวละเอียดรอบคอบ ปราศจาก
ความลําเอียงและความหลงผิดตามอารมณ
( พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รของ จุ ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย
๕ กรกฎาคม ๒๕๐๕ )
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ที่เกิดมีวิกฤตการณขึ้นมา ก็เพราะวาขยายการผลิตมากเกินไป และไมมีใครซื้อ เพราะไมมี
ใครมีเงินพอที่จะซื้อตองถอยหลังเขาคลองจะตองอยูอยางระมัดระวัง และตองกลับไปทํากิจการที่
อาจจะไมคอยซับซอนนัก คือใชเครื่องมืออะไรที่ไมหรูหรา แตก็อยางไรก็ตามมีความจําเปนที่
จะตองถอยหลังเพื่อที่จะกาวหนาตอไป ถาไมทําอยางที่วาก็จะแกไขวิกฤตการณนี้ยาก
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ )

รวมมือ/ปรองดอง
ในการนั้น จําเปนที่สุดที่จะตองใชวิชาการทํางานรวมมือกันใหประสานสอดคลองทุกฝาย
นิสิตนักศึกษาทุกคณะควรจะไดรูจักรวมกันและรวมงานกัน ตั้งแตศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย ไม
สมควรอยางยิ่งที่จะแบงแยกกัน ไมวา ดวยเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น และเมื่อสําเร็จจากมหาวิทยาลัยไป
แลวก็ตองรวมมือรวมงานกัน ทั้งตองประสานงานกับผูอื่นใหกวางขวางยิ่งขึ้นตอไป งานทุกดานจึง
ดําเนินลุลวงไปไดโดยราบรื่น
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๕ )
ขอใหถือวาการงานที่จะทํานั้นตองการเวลา เปนงานที่มีผูดําเนินการมากอนแลว ทานเปนผู
ที่จะเขาไปเสริมกําลัง จึงตองมีความอดทนที่จะเขาไปรวมมือกับผูอื่น ตองปรองดองกับเขาได แม
เห็นวามีจุดหนึ่งจุดใดตองแกไขปรับปรุง ก็ตองพยายามแกไขไปตามที่ถูกที่ควรอยาไดดวนหักหาญ
มิฉะนั้นจะเกิดความราวฉาน จะเกิดความทอแทเปนอุปสรรคใหงานหยุดชะยักลงกลางคัน
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๕ )

วิกฤติ/วิกฤตการณ/สถานการณ
มีกลองแบบกลองยาว และมีกลองแบบกลองเล็ก ๆ ใชไมในเมืองไทยและหนังที่ขึงบน
กลองนั้นก็เปนสิ่งที่ผลิตในเมืองไทยเหมือนกัน ฉะนั้นสามารถที่จะทําใหมีการสงออกสิ่งของที่ทํา
ดวยวัตถุดิบในเมืองไทยและทําดวยแรงงานของคนไทย อันนี้เปนการแกไขสถานการณวิกฤตอยาง
ดี เปนของเอกชนเขาทําเอง แตเขาก็ตองเหน็ดเหนื่อยเขาบอกวาเขาเหนื่อยมาก และจะเปนโรค
ประสาท เพราะกลัววาจะทําไมทันสง เมื่อสงไปแลว เขาก็มาพบ และมอบผลิตผลของเขาและบอก

37

คือเหมาะสม แตความเปนอยูตองไมฟุงเฟอ ตองอยูอยางประหยัด และตองไปในทางที่ถูกตองวันนี้
พูดถึงวิธีแกไขสถานการณปจจุบันวิกฤตการณปจจุบันทางหนึ่งวิธีหนึ่ง สมัยนี้เปนสมัยที่พูดกันได
วา โลกาภิวัตนก็จะตองทําตามประเทศอื่นดวย เพราะวาถาไมทําตามประเทศอื่นตามสัญญาที่ใหไว
เขาอาจจะไมพอใจ ก็เพราะวาเขาเองมี วิกฤตการณเหมือนกันการที่ประเทศใกลเมืองไทยในภูมิภาค
ไทยมีวิกฤตการณดวยก็ทําใหเราฟนจากวิกฤตการณนี้ยากขึ้น และไมใชเฉพาะประเทศที่อยูใน
ภูมิภาคนี้ แมแตประเทศที่ดูยังเจริญรุงเรืองดีก็รูสึกวาจะกําลังเดือดรอนเหมือนกัน ฉะนั้นเราตองเรา
ตองพยามอุมชูประชาชน ใหไดมีงานทํา มีรายได ก็จะสามารถผาน
วิกฤตการณ แตถาทําแบบที่เคยมี นโยบายมา คือ ผลิตสิ่งของทางอุตสาหกรรมมากเกินไป ก็จะไม
สําเร็จ โดยที่ในเมืองไทยตลาดมีนอยลง เพราะคนมีเงินนอยลง
ถาเศรษฐกิจสม่ําเสมอดี มีแตดีขึ้นได จึงตองรักษาความเปนอยูที่ดี สถานการณที่ดีตอไป
โดยรักษาอัตราการแลกเปลี่ยนที่สม่ําเสมอ ไมมีปญหาวา ประเทศชาติจะอดพนจากวิกฤตการณ
ทั้งนี้ความวิกฤตการณนี้มาจากความฟุงเฟอ หรือ ความโลภ ไมอยากจะพูดวาความทุจริต เพราะไม
จําเปนที่จะตองมีความทุจริตก็แยไดเหมือนกัน ยิ่งมีทุจริตก็ยิ่งแยเพราะวาถามีความทุจริต ไมมีใคร
ทํางานหารายได ไมมีใครเชื่อใคร แลวผูที่จะพยายามทํางาน ก็ไมสามารถทํางานเพราะกลัวทุจริต
ขอสําคัญอยูที่วา ถาไมมีความสม่ําเสมอ ผูที่เปนนักธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่สุจริต ก็ไมสามารถกะ
งบประมาณงบของตนเองจึงตองคากําไรเกินควร เพื่อไมใหขาดทุน แตมีหลายคนที่พยามทํางาน
ดวยความไมฟุงเฟอ
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)
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วิชาการ/ปฏิบัติ
ผูมีความสามารถ คือทําหนาที่ใดก็ไดก็ใหงานนั้นสําเร็จดังความมุงหมาย ทานจะตองเปนผู
มีน้ําใจหนักแนนใชความพิจราณาดวยเหตุผลทานจะตองเปนตัวของทานเองใชวิชาการที่ไดร่ําเรียน
มาเลือกปฏิบัติแตที่เปนคุณเปนประโยชนแกตนเองและสวนรวมคือประเทศชาติเสมอไป
( พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รของ จุ ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย ๔
กรกฎาคม ๒๕๐๐ )
งานพัฒนาบานเมืองนั้น ตองอาศัยบุคล 2ประเภท คือ นักวิชาการกับผูปฏิบัติ นักวิชาการ
เปนผูวางโครงการ เปนผูนํา เปนผูชี้ทาง เปนที่ปรึกษาของผูปฏิบัติ สวนผูปฏิบัตินั้นเปนผูลงมือลง
แรงกระทํางาน งานจะไดผลหรือไมเพียงใดขึ้นอยูกับความสัมพันธ ระหวางบุคล 2 ฝายนี้ ถาความ
เขาใจและรวมงานกัน ก็ไมมีอุปสรรคไดผลงานเต็มเม็ดเต็มหนวย
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๑๓ )
การศึกษาขั้นอุดมมีความมุงหมายสําคัญ ที่จะฝกฝนสงเสริมบุคลใหมีความสามารถสูง ทั้ง
ทางวิชาการทั้งทางความคิด และวาความคิดนั้นเปนตัวนําวิชาการ ทําใหไดวิชาการไดสมบูรณ แต
ละคนจําเปนตองใชความคิดอยางกวางขวางและเปนอิสระ จึงจะสามารถนําวิทยาการไปใชปรับปรุง
สงเสริมงานดานตางๆ ใหเจริญและกาวหนาไดจริง
( พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รและอนุ ป ริ ญ ญาบั ต รของ จุ ฬ า
มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๗ )
ถาไดปฏิบัติดีปฏิบัติถูกตองและครบถวนทั้งทางวิชาการและทางจิตใจแลว แมปริญญาบัตร
จะสูญหายวอดวายไป หรือเสื้อครุยจะขาดยุยกระจุยไป ผูทรงคุณวุฒิก็ยังมีคุณวุฒิ มีความดีอยูครบ
ถึงแมชีวิตรางกายจะแตกสลายไป ความดีทั้งหลายก็จะยังคงอยูค้ําจุนโลกตลอดกาล
( พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รและอนุ ป ริ ญ ญาบั ต รของ จุ ฬ า
มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๘ )
ผูที่ทราบตระหนั กวาตนศึ กษาเพื่ออะไร แลวนําความรู ความคิด และความชํานาญไป
ปฏิบัติใหถูกจุดรประสงคที่แทจริงโดยเต็มความสามารถดวยความริสุทธิใจเพื่อการสรางสรรค
เทานั้นจึงจะหวังไดวาจะสามารถสรางเทานั้นจึงจะหวังไดวาจะสามารถสรางความเจริญผาสุกและ
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( พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รและอนุ ป ริ ญ ญาบั ต รของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕ กันยายน ๒๕๑๘ )
สําคัญที่สุดถาปฏิบัติดวยความบริสุทธิ์ใจ ดวยเหตุผล และความหมั่นเพียรแทๆ แลวจะ
สามารถนําวิชาการมาใชใหเปนประโยชนไดโดยไมมีสิ่งใดมาเปนอุปสรรคขัดขวางและจะทําให
ประเทศชาติเจริญมั่นคงไดดังประสงค
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๙
กุมภาพันธ ๒๕๑๙ )
การจะนําเอาหลักวิชาไปใชใหไดผลในการปฏิบัติงานใดๆจําเปนจะตองศึกษางานนั้นให
ทั่วถึงดวยเหตุดวยผลดวยความสุขุมรอบคอบดวยความคิดเห็นที่กวางขวางและเปนธรรมจึงเห็นทาง
ที่จะนําหลักวิชามาใชปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผลตามประสงคได
( พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ประสานมิตร ๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๙)
สมควรอยางยิ่งที่แตละคนจะตองมุงถึงความสําเร็จขางหนาและตองมีปณิธานเที่ยงตรง ใน
อันที่จะนําเอาวิชาการที่ไดอุตสาหะศึกษาฝกฝนมาไดดวยความยากลําบาก ไปปฏิบัติบําเพ็ญให
บังเกิดผลอยางแทจริงซึ่งทุกคนยอมปฏิบัติไดไมยากหากมีความตั่งใจอันมั่นคงมีความมุงดี มุงเจริญ
มีสติรอบคอบ และมีใจอันบริสุทธิ์ปราศจากอคติและความลุมหลงทั้งปวง
( พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รและอนุ ป ริ ญ ญาบั ต รของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๑๙ )
ผูที่จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เปนผูมีความรูความชัดเจนทั้งใน
วิชาการและการปฏิบัตินอกจากนั้นยังเชื่อไดวาแตละคนมีความสามารถที่จะปฏิบัติใหเหมาะสมกับ
สภาวะอุตสาหกรรมของประเทศและใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไดตลอดเวลาดวย
เพราะตางไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่ปรับปรุงอยูตลอดเวลาเพราะตางไดรับการฝกอบรม
ตามหลักสูตรที่ปรับปรุงอยูเสมอเพื่อใหไดผลตามจุดมุงหมายดังกลาวในที่ทุกคนจะออกปฏิบัติได
สมบูรณ และเปนประโยชนแกชาติบานเมืองโดยสวนรวมนั้น มีสิ่งสําคัญที่ควรจะตองศึกษาให
ทราบแจงชั ด ตั้ ง แต ตน ว าบ า นเมื องของเรามีโครงสรางอั น กอตั้งขึ้น ด ว ยส ว นประกอบที่สําคั ญ
มากมายหลายสวน เปนตน เชนอุตสาหกรรม เกษตรกรรม วนกรรม ชลประทานรวมตลอดถึง
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( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาลาดกระบัง ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๐ )
ตองหาวิธที่จะทําการเรียนการสอนใหไดประโยชนและสามารถที่จะเขาใจ ความจริงไมใช
วาจะเขาใจภาษา เขาใจวิชาการ และไมใชวิชาการเทานั้นเอง แตตองเขาใจวิธีการปฏิบัติคือหมายถึง
จริยธรรมตางๆตองเรียนตองรูใหมีความรูกวางขวางอันนี้ที่เปนขอสําคัญในการพัฒนาการศึกษา
ประเทศชาติจะกาวหนาไมไดเพราะวาถาไมพัฒนาการศึกษาความเขาใจของบุคลจะไมมี
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒)
เรื่องปกครองทั้งหลาย ดานวิชาการมันก็มีเพียงพอเหมือนกันพูดถึงรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร
มีรัฐศาสตรพอเพียงเหมือนกันไมงั้นจะทําใหเละเทะไปหมดที่พูดนี่ตะลอมใหเขาใจวาใหพอเพียง
ไมใชเศรษฐกิจเปนความคิดใหสามารถทําอะไรอยูได
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖)

เศรษฐกิจพอเพียง /Sufficiency Economy
ใหปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไมตองทั้งหมดหรือแมแตเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอหมายความวาถา
ทําไดเศษหนึ่งสวนสี่ของประเทศก็จะพอ นั้นไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่แตเศษหนึ่งสวน
สี่ของการกระทํา
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)
ที่บอกวาพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อแปลแลวเปนภาษาอังกฤษก็ไมเขาใจความหมาย
เศรษฐกิจพอเพียง ก็เลยบอกแลววาถาไมเขาใจจะอธิบายใหมเมื่อปทีแลววันที่๔ ธันวาคม ๕๔๔๑ ก็
อธิบาย ก็รูสึกวาไดอธิบายอยางแจมแจง ยืดยาว ก็ดูใครตอใครก็พยักหนาวาเออดี ทําไปทํามาก็ถาม
กันวาจะทําอยางไรกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัวมีการสัมมนากันมีรายการวิทยุผูเชี่ยวชาญ
หลายคนถามกันไปถามมาวา เศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัวนี่เปนอยางไรเขาบอกวาดีจะทําให
ประเทศชาติรอดพนจากวิกฤตการณไดบางคนก็คัดคานบอกวาไมดีไมใชวาผูที่กลาวถึงเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนคลายๆเปนทฤษฎีใหมจะนอยใจไมนอยใจดีใจที่ทานผูที่เปนนักเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียง
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ถานับดูปนี้นาจะมีความเสียหายหมื่นลานไมตองเสีย และที่ไมตองเสียนี้ก็ทําใหมีผลผลิต
โดยเฉพาะอยางเกษตรกรเขาก็มีผลผลิตไดแมจะปนี้ซึ่งเขื่อนยังไมไดทํางานในดานชลประทานก็ทํา
ใหปองกันน้ําทวมทําใหเกษตรกรเพาะปลูกไดก็เปนเงินหลายพันลานเหมือนกันฉะนั้นในปเดียว
เขื่อนปาสักก็คุมแลวคุมคาที่ได๒หมื่นลานนั้นก็หมายความวากิจการเหลานี้ไมไดอยูในเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพื้นฐานแตวาเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนาก็เพียงเพราะวาถาทําแลวคนอาจจะ
เกี่ยวของกับกิจการนี้มากมายแตวาทําใหสวนรวมไดรับประโยชนและทําใหเจริญแตวาถากิจการที่
ไมมีนโยบายที่แนวแน ที่สอดคลองกัน มัวแตทะเลาะกันไมสําเร็จ ก็ถือวาไมไดประโยชนจาก
กิจการที่คิดปานนี้เราจะจนลงไปเงินสองหมื่นลานที่ไปลงในการสรางนั้น เงินสองหมืนลานก็หมด
ไป หมดไปโดยที่ไมมีประโยชน หมดไปโดยที่ทําลายเพราะวาเดือดรอนเกษตรกรเดือดรอนชาวกรุง
เดือดรอนฉะนั้นตองมี่เหมือนกันโครงการตางๆหรือเศรษฐกิจที่ใหญตองมีการสอดคลองกันดีที่ไม
ใชเพียงแตเหมือนทฤษฏีใหม ๑๕ ไร ๑๕ ไรแลวก็สามารถปลูกขาวพอกิน อันนี้มันใหญกวาแตอนั นี้
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เศรษฐกิจพอเพียงอีกอยางหนึ่งไมคอยอยากพูด เชนการแลกเปลี่ยนเงิน คาแลกเปลี่ยน นี้ได
พูดมา ๒ ปบอกวาขอใหเงินคาของเงินจะสูงจะต่ําเทาไหรก็ไมคอยขัดของ แตวาถาไมสมดุลมันไมดี
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒)
แตวาเมื่อตะกี้ เมื่อเขามานี้ มีคนพูดแทน ก็หวังวาเปนการพูดแทนของประชาชนจริงๆ
เพราะเคาบอกวาเคา พูดในนามประชาชนคนไทย วาจะทําเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัวอันนี้
ไมทราบวาเคา รูเรื่องดีอยางไร ถึงวา เศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัวคืออะไร แตก็ควรจะรู หรือ
อยางนอยที่สุด ทานผูใหญที่นั่งอยูขางในนี้ ก็นาจะรู นาจะเขาใจ เพราะจํานวนมากสวนใหญ ไดฟง
พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฏีใหมมาหลายตอหลายครั้ง แลวไมไดคัดคานวาใชไมได ทําไมได
มีบางคนเคาบอกวา เศรษฐกิจพอเพียง นี้ไมถูกทําไมไดไมดี ไดยินคนเคาพูด แตวาสวนใหญบอก
เศรษฐกิจพอเพียงวา ดี เขาใจแคไหนก็ไมทราบ แตยังไงก็ตาม เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ําวา เปนการ
ทั้งเศรษฐกิจ หรือ ความประพฤติ ที่ทําอะไรเพื่อใหเกิดผลโดยมีเหตุและผล คือเกิดผลมันมาจากเหตุ
ถ า ทํ า เหตุ ที่ ดี ถ า คิ ด ให ดี ใ ห ผ ลที่ อ อกมา คื อ สิ่ ง ที่ ติ ด ตามเหตุ การการกระทํ า ที่ ดี ดี แ ปลว า มี
ประสิทธิผล ดีแปลวามีประโยชน ดีแปลวาทําใหมีความสุข
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓)
ทั้งหมดนี้พูดอยางนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ไดย้ําแลวย้ําอีกแปล
เปนภาษาอังกฤษวาSufficiency Economyใครตอใคร ตอวาไมมี Sufficiency Economy
แตวาเปนคําใหมของเราก็ไดหมายความวา ประหยัด แตไมใชขี้เหนียว ทําอะไร ดวยความลุมอลวย
กั น ทํ า อะไรด ว ยเหตุ แ ละผล จะเป น เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แล ว ทุ ก คนจะมี ค วามสุ ข แต พ อเพี ย ง
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ เปนสิ่งที่ ปฏิบัติยากที่สุดเพราะวาคนหนึ่งนั่งอยูที่นี่ อีกคนอยากจะนั่งเกาอี้
เดียวกัน นั่งไดไหมไอนี้ก็พูดมามาหลายปแลว ก็ แตละคนก็สั่นหัววานั่งไมไดเพราะวาเดือดรอน
เบียดเบียน
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓)
เมืองไทยเนี่ยทรัพยากรดี ๆ ไมทําไมใช เดี่ยวตองไปกูเงินอะไรที่ไหนมา มาพัฒนาประเทศ
จริงสุนัขรังก็ตองซื้อมา ตองมี แตเรามีของทรัพยากรที่ดี เราตองใช ไมใชสุนัขเทานั้น อื่นๆ ของอื่น
หลายอย า ง แล ว ก็ ที่ น ายกพู ด ถึ ง ทฤษฏี ใ หม พู ด ถึ ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ไอ เ นี่ ย เรามาได ซื้ อ จาก
ตางประเทศ แตเปนของพื้นเมือง แลวก็ไมได อาจจะอางวาเปนความคิดของพระเจาอยูหัวไมใชทํา
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(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕)
วิธีปลูกขาวไมเหมือนของเรา เราเพิ่งพบวีปลูกขาวในพรุ ทําใหนราธิวาสมีกินแลวขายได
อันนี้นี้ หมายความวา ตองสอนใหเด็กๆ มีจินตนาการ ตอนนี้ฝายมลายูเขาก็มีเทคโนโลยีสูง เราก็ชื่น
ชมรัฐบาลมาเลเซียเขาเกง มีความสามารถ ฉลาด แตตอนนั้นเขาปลูกขาวไมเปน ตองเอาคนไทยไป
สอน แตที่เราสอนได จากคนที่มีความรูแลวเรียนเกี่ยวกับการเกษตร แลวมาพลิกแผลงใหสามารถ
ทําใหดินมีผลิตผลไดอันนี้เปนสิ่งสําคัญเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ ความเปนอยู สามารถเลี้ยงตัวไดถึงมา
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่กาวหนาไมใชเพียงแตปลูกพอกินอยางนั้น มันตองมีพอที่จะตั้งโรงเรียน
แมแตศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือวาประเทศไทยเจริญในทุกทางไมหิวไมกินคือไมจนมีกินมี
อาหารใจ หรืออะไรอื่นๆใหมากๆ
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖)
ความสะดวกจะสามารถสรางอะไรไดมาก นี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสําคัญวาตองรูจักขันตอน
ถานึกจะทําอะไรใหเร็วเกินไปไมพอเพียงถาไมเร็ว ชาไปก็ไมพอเพียง ตองใหรูจักกาวหนา โดยไม
ทําใหคนเดือดรอนอันนี้เศรษฐกิจพอเพียงคงไดศึกษามาแลว เราพุดมาแลว ๑๐ ปตองปฏิบัติดวย
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖)
เมืองไทยรอดเพราะโครงสรางของประเทศ หรือนิสัยของประชากรชาวไทยประชากรนี้
หมายถึงประชาชนที่อยูในกรุง ประชาชนที่อยูบนเขา ยังดีคนยังมีจิตใจที่กลาคิด กลาทํา ถาทําตาม
คุณสมบัติของคน คือ คุณธรรมของคนหรือความดีของคน เมืองไทยสบาย ไมตองใหตางประเทศมา
ขุด เขาก็ขุดใหเรา เขาก็แบงใหเราดวย เราก็แบงใหเขา นี่ก็เลยกลายเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ เศษ
๑ สวน ๔ หรือมากกวาเศษ ๑ สวน ๔ ดวยความพอเพียงที่แปลวา พอประมาณ และมีเหตุผลอันนี้ก็
กลับมาถึงเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยนึกวาเปนสิ่งที่นานําไปคิด
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)
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เศรษฐกิจพอเพียงเขาตีความวาเปนเศรษฐกิจชุมชนคือหมายความวา ใหพอเพียงในหมูบาน
หรือในทองที่ใหสามารถที่จะพอมีพอกินมันเริ่มดวย “ พอมีพอกิน” พอมีพอกินไดพูดมาหลาย ๑๐
กวาป มาแลวใหพอมีพอกินแตวาใหเปนพอมีพอกินมันเปนเริ่มตนตอเศรษฐกิจเมื่อปที่แลวบอกวา
ถาพอมีพอกิน Self-sufficiency คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้นมันเปนเศรษฐกิจสมัยหิน มันไมใชวา
เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แตวาคอยๆ พัฒนาขึ้นมา ก็ตองมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการชวยระหวาง
หมูบาน หรือระหวางอําเภอ จังหวัด ประเทศ ก็ตองมีการแลกเปลี่ยน มีการไมพอเพียงกัน ถึงบอกวา
มีเศรษฐกิจ เพียงเศษ ๑ สวน ๔ ก็จะพอแลว จะใชได เพราะถามีเศรษฐกิจพอเพียง เศษ ๑ สวน ๔ ถา
สมมุติวาปนี้ไฟดับ ถาไมมีเศรษฐกิจพอเพียง ไฟฟาหลวงหรือไฟฟาฝายผลิตก็ดับหมด จะทําอยางไร
ที่ตองใชไฟฟาก็ตองแยไป
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒)

สัมมาอาชีวะ
ในการดํารงตนเองภายหนานั้น ทานจะตองประพฤติใหดี ใหเหมาะสมแกฐานะ รูจักผิด
และชอบ ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไมเสเพลและไมปลอยตนใหเปนทาสแหงอบายมุขตางๆ
ดังนี้แลว ทานก็จะสามารถ เปนที่พึ่งแกตนเองและครอบครัวของทาน และจะเปนที่นับถือแกบุคคล
อื่น
( พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ของจุ ฬ าลงกรณม หาวิ ท ยาลั ย
๒๕มิถุนายน ๒๔๙๖ )

หนาที่
ทั้งนี้เพราะการกระทําใด ๆ เพื่อเพิ่มพูนในดานประมาณแลว ยอมตองคํานึงถึงคุณภาพไวอยูเสมอ
ขาพเจาไดเคยพูดถึงความสําคัญของประเพณี เรื่องภาษา เรื่องความเปนคน วันนี้ ใครที่จะพูดถึงเรื่อง
หนาที่ เพราะหนาที่เปนเรื่องสําคัญมากในการปฏิบัติการงานคําวาหนาที่ หมายถึง กิจที่ตองทํา ใน
ระบอบประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพสมบูรณ และเมื่อมีสิทธิแลวยอมมีหนาที่
รัฐธรรมนูญการปกครองของประเทศตาง ๆ จึงไดบัญญัติถึงสิทธิและหนาที่ของประชาชน พลเมือง
ไวใหเปนหลักปฏิบัติ สิทธิและหนาที่เปนสิ่งควบคูกันไป
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๓
สิงหาคม ๒๕๐๔ )
บัดนี้ ทุกคนพรอมที่จะเขารับหนาที่ ตามความรูความสามารถแลวขอใหเริ่มงานของทาน
ด ว ยความมั่ น ใจและด ว ยความหวั ง ในชั้ น ต น นี้ งานในหน า ที่ ค งจะมี ค วามสํ า คั ญ และความ
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( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๑๐ )
ในชีวิตการงานนั้น ทุกคนมีภาระอันหนักที่จะตองกระทํามากมาย ประการแรก คือหนาใน
งานอาชีพ ซึ่งควรจะตองปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ทุก ๆ อยาง ประการตอไป ไดแกหนาที่ที่จะ
ทําประโยชนใหแกสังคม ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม และเปนผูที่ไดรับความเกื้อกูลตอ
สังคม และเปนผูที่ไดรับความเกื้อกูลจากสังคม โดยทางตรงและทางออมอยูตลอดเวลา นอกจากนั้น
ยังมีหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติรับใชชาติบานเมืองในฐานะที่เปนพลเมืองไทยอีกประการหนึ่งดวย
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ๑๔
ตุลาคม ๒๕๑๒ )
บัณฑิตควรจะมีความพอใจและภูมิใจ ที่มีความรูความชํานาญทางวิชาการเปนพื้นฐานที่
มั่นคงของการงาน ในทางปฏิบัติ ทุกคนควรถือ เปนหนาที่จําเปน ที่จะตองพยายามหยิบยกเอา
ความรูมาพิจารณาใชใหถูกตองเหมาะสมแกงาน แกเวลา และแกสภาพการทั่วไป ทั้งใหสัมพันธกับ
งานดานอื่น ๆ โดยสมดุลและโดยสอดคลอง เพื่อใหการปฏิบัติอํานวยผลสมบูรณแทจริง
( พระบรมราโชวาทในพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๑๗ )
นึกวาที่ใหเปน “ ตายเลนด ” นั้นเปนการขมขวัญ แตถาเราทุกคนทําหนาที่ดีๆ และพยายาม
ที่จะสมานสามัคคีกันใหดี ชวยกันเราก็ไมตายแลวขอพิสูจนก็คือทุกคนที่ยืนอยูในที่นี้ก็ยังไมตายก็
ไมใชตายเลนดถาแตละคนทําหนาที่ทั้งในหนาที่ที่มีทั้งหนาที่ที่ไดตั้งไวกับตัวหรืออาชีพทังหนาที่ที่
มีในทางที่เปนคนไทยเปนมนุษย ที่จะตองมีความเอื้อเฟอ ซึ่งกันและกัน ถาความคิดที่เที่ยงตรง ที่มี
เหตุผล-ไมไดหมายความวาจะตองเห็นดวย เห็นพองกันเสมอ ไมหมายความวาถาใครพูดอะไรไป
จะตองถือวาใชแลวยกมือแบบในสภา-มีความคิดความเห็นตางกันไดแตถาพูดกันดวยเหตุผลแลวไม
ใชมิจฉาทิฐิคือไมถือเอาเหตุผลลับๆลอๆมาใชเชื่อวาเราอยูดวยกันไดอยางดี
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)
การทําหนาที่ใหสอดคลองกับผูที่มีหนาที่อยางอื่นๆ นั้น บัณฑิตหรือนักวิชาการจําเปน
จะตองไมประมาท ความรูความสามารถของคนอื่นทั้งนักวิชาการดวยกัน ทั้งผูที่มีความชํานาญ
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( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาเชียงใหม ๙ มกราคม
๒๕๑๘ )
ผู มีปญ ญาทุก ระดั บจึ งต อ งถื อเป น ภาระและหน าที่ ที่จ ะต องรูจั ก รั บรู จัก ใช ค วามรู อย า ง
ถูกตอง เพื่อสามารถพิจารณาการกระทําใหเหมาะสมแกทุกกรณี
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาสงขลานครินทร
๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๘ )
ทําหนาที่ในทางที่ดีก็คือ ทําในทางที่ใหชาติบานเมืองมีความมั่นคงมีความเจริญและมีความ
ผาสุกสงบอันยั่งยืน ซึ่งจะตองทําดวยสัจจะ คือความจริงใจ
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม ๒๕มิถุนายน ๒๕๑๙ )
ขอตอไป หนาที่ของแตละคนแตละคนก็มีและความสามารถแตกตางกันจะตองอาศัยผูอื่น
ในสิ่งที่เราไมแตกฉาน เราไมชํานาญฉะนั้นแตละคนยอมตองอาศัยคนอื่นถาแตละคนอาศัยคนอื่น
ไดก็เปนบุญของแตละคน เพราะอาศัยกันได ก็คือตองเมตตาซึ่งกันและกันถาเมตตาซึ่งกันและกัน
แลว สิ่งที่เราตองการก็ไดมาแลว คือความเอ็นดูของผูอื่น เราเมตตาเขา เขาก็เมตตาเรา
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๔ ธันวาคม ๒๕๑๙)
พวกเราก็เหมือนกัน แตละคนมีหนาที่อาจจะมีสวนในการทําใหถวงความกาวหนากายใหญ
คือประเทศชาติ บางคนทํางานในทางสรางสรรค ก็สรางสรรคไดมาก คนเดียวสรางสรรคไดมาก แต
คนเดียวถาทําในทางทําลาย คนเดียวนั้นก็อาจทําลายไดเหมือนกัน แตวาโดยที่ชาติประกอบดวย
บุคคลจํานวนมากก็อาจจะมองไมคอยเห็น แตตองขอรับรองวาแตละคน แตละคนที่ทําดี คือทําอะไร
ที่เรียกวาดี ที่สรางสรรค เวนจากสิ่งที่ไมดี ที่ทุจริต ที่ทําลายนั้น ชวยสวนรวมไดอยางมากแมอาจจะ
ไมเห็นก็ได
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๔ ธันวาคม ๒๕๒๑)
ฉะนั้นก็เชื่อวา ถาชวยกันทําตามหนาที่ที่แตละคนมี ก็สามารถทําใหประเทศชาติอยูเย็นเปน
สุขได วันนี้ไดพูดเรื่องราวที่อาจจะหนาคิด และทานเองเปนคนที่มีความรู ก็จะตองมีความรู ความ

47

(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)

หลักวิชา/หลักวิชาการ
สําหรับนักเรียนที่ไดรับปริญญาก็ขอแสดงความยินดีดวยที่ไดอุตสาหะเลาเรียนจนประสบผลสําเร็จ
ดังที่เห็นกันอยูนี้ อันประเทศของเรานั้นเปนที่รูจักกันทั่วไปแลววาอุดมดวยทรัพยในดินสินในน้ํา
เพียงไร ฉะนั้นถาไดรวมมือรวมใจชวยกันนําทรัพยเหลานั้นขึ้นมาใหถูกตองตามหลักวิชาการก็จะ
เปนผลสงเสริมทวีความมั่นคงของบานเมืองไดอีกเปนอันมาก
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาเกษตรศาสตร ๒๕
พฤษภาคม ๒๔๙๓ )

ในการนั้นที่จะเอาหลักวิชาการที่ไดเลาเรียนมาใชเพื่อประกอบกิจการงานตอไปนั้นควรจะ
คํานึงถึงสภาพความเปนอยูของทองที่ แลถึงผลสะทอนที่อาจมีขึ้น
( พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ของมหาวิ ท ยาจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย๔ กรกฎาคม ๒๕๐๐ )
การพัฒนาประเทศเพื่อใหเกิดความเจริญความมั่นคงแกคนสวนรวมทั้งชาติไดแทจริงนั้น
จะตองอาศัยหลักวิชาอันถูกตอง และตองกระทําพรอมกันไปทุกๆดานดวย เพราะความเปนไปทุก
อยางในบานเมืองมีความสําคัญเกี่ยวโยงกันหมด
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาเกษตรศาสตร ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๑๕ )

เมื่อวิชาความรูศึกษาสะสมไวเปนอยางดีมีความไมเครงเครียดจนเกินไปและมีความเขาใจ
ในสภาพที่เปนจริงของสิ่งตางๆอยางแจมแจงแลว ก็จะเกิดความคิดเห็นที่ปลอดโปรงสวางไสว
จะมีเ หตุผ ลอั น ถู ก ต อ งถอ งแทแ ละจะมีปญ ญาอัน แยมคายที่ จ ะนํ ามาใช ปฏิ บัติง านและ
แกปญหาทั้งปวงไดอยางมีประสิทธิภาพ
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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๗ กุมภาพันธ ๒๕๑๖ )
วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยที่มีตอเนื่องกันมาเปนลําดับนั้นถาจะไดพิเคราะหสังเกตดูใหดี
แลวจะเห็นไดวา เปนกลไกที่ละเอียดเกี่ยงโยงกันมากคือตองมีการปฏิบัติงานรวมกันดวยหลักวิชา
ดวยความคิดอานที่ถูกตองและสุขุมรอบคอบอยูตลอดเวลาทั้งตองแกไขอุปสรรคขัดขวางที่เกิดขึ้น
มากหลายเพื่อใหงานทุกดานดําเนินไปสูจุดหมายที่พึงประสงค
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ๒๐ ธันวาคม
๒๕๑๖)
การสรางอนาคตของตนและของสวนรวม เปนงานที่สําคัญอยางยิ่งซึ่งจะตองอาศัยแผนการ
อันละเอียดรอบคอบ และตองกระทําอยางหนักแนนอยูตลอดเวลามิฉะนั้นจะพาตัวพาประเทศไปไม
รอดทุกคนควรที่จะเตรียมการ เตรียมใจไวใหเขมแข็งอยูเสมอ และพรอมที่จะนําสติปญญาหลัก
วิชาการ ความรวมมือ พรอมทั้งความอดทนเขมแข็งมาใชสรางตัวสรางบานเมืองและตอสูฟนฝา
อุปสรรคทุกๆประการใหลุลวงไปจนบรรลุความสําเร็จและความเจริยะในชีวิตทุกๆประการตามที่
มุงหมายไว
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ๒๐
ธันวาคม ๒๕๑๖ )
งานใหญ ๆ ระดั บ ชาติ นั้ น ไม ว า เป น ด า นใดสาขาใด ย อ มจะเกี่ ย วโยงถึ ง กั น และกั น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะเกี่ยวพันธเศรษฐกิจดวยทุกสาขาทํางานอยางนี้ นอกจากจะมีหลักวิชา เทคนิค
และความชํานาญ ในการลงมือปฏิบัติเปนพื้นฐานแลว ยังตองมีความรอบรูในวิชาการทั่วไป ตองมี
ความสามารถในทางมนุ ษ ย สั ม พั น ธ แ ละต อ งมี ค วามเฉลี ย วฉลาด ในหลั ก การและระบบวิ ธี
ปฏิบัติงาน เปนสวนประกอบอุดหนุนดวยจึงสามารถนําหลักวิชาการความรอบรูความสามารถตางๆ
มาประกอบกัน และใชใหสอดคลองใหพอเหมาะพอดีกันใหเปนผล ดีได
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สงขลา
๒๖ สิงหาคม ๑๕๑๙ )
ทุกสิ่งทุกอยานี้ จะตองอาศัยหลักวิชาทั้งนั้นแตบางที่หลักวิชานั้นเราไปเอาตัวอยางมาจาก
แหลงที่มีสภาพการไมเหมือนกับประเทศของเรายกตัวอยางในเมืองไทย เดี๋ยวนี้แตงตัวชุดสากล
แบบนี้ก็รอนไมเหมาะสม กับภูมิอากาศของประเทศไทย แตก็ดัดแปลไปบาง มิใหเครื่องแตงตัว
เหล านี้รอ นเกิ น ไปแต ถาอยางชุ ด เสื้ อกัน หนาวหนาๆหรูๆ ก็จ ะตองสร างโรงหรือห องที่เ ย็น จั ด
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(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๔ ธันวาคม ๒๕๓๕)
ทุกๆสิ่งมีชีวิต และประเทศไทยก็เปนประเทศที่มีชีวิต ระเบียบการก็เปลี่ยนแปลงได แลวถา
เปลี่ยนโดยวิธีพูดกันรูเรื่อง คือเจรจากันอยางถูกหลักวิชาที่แท ที่สูงกวาหลักวิชาในตํารา ก็หมด
ปญหาแตไมใชวาเปลี่ยนไปแลวก็เปลี่ยนอยางตายตัวไปเลย เมื่อสถานการณไมอํานวย ก็เปลี่ยน
ตอไปไดโดยไมตองทะเลาะกันอยางหนัก จนกระทั้งทําใหเสียหาย จนทําใหประเทศไทย กลับเปน
ประเทศที่ลาหลัง
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๔ ธันวาคม ๒๕๓๕)

หิริโอตตัปปะ
หากบุคลใดมีความรูสูงแตขาดหิริโอตตัปปะ คือไมมีความละอายตอบาปนําความรูนั้นไป
ใชในทางมิชอบ ก็จะทําใหสังคมเดือดรอน
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๒
พฤษภาคม๒๕๐๖)

เหตุผล / เหตุ / ผล
ขาพเจาอยากใหทุกคนคํานึงถึง กฎแหงเหตุผล วาผลที่เกิดขึ้น เพราะ เหตุ คือ การกระทํา
และผลนั้นจะเปนผลดีหรือผลเสี ยก็เ พราะกระทําใหดีห รือใหเสีย ดังนั้นการที่ จะทํางานใดให
บรรลุผลที่พึงประสงคจะตองพิจารณาถึงวิธีการที่เหมาะสมกอนเปนเบื้องตน แลวลงมือกระทําตาม
หลักเหตุผลดวยความตั้งใจจริงและดวยความสุจริตงานของแตละคนจึงจะเปนผลดี และเชื่อไดวา
ผลงานของแตละคนจะประมวลกัน เปนความเจริญมั่นคงของบานเมืองไดดังปรารถนา
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : ๙
กรกฎาคม ๒๕๑๓)

การวางโครงการใดๆ ที่จะใหไดผลสมบูรณ จะตองอาศัยเหตุผลที่หนักแนนเปนพื้นฐาน
ตองจัดวางรูปขึ้นดวยความละเอียดรอบคอบแลวตองดําเนินการอยางจริงจังโดยขะมักเขมน ขอ
สําคัญที่ควรคํานึงถึงอยางยิ่งนั้น ไดแกความจริงที่วา การทํางานใหญๆ ทุกอยางตองการเวลามาก
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( พระบรมราโชวาทในพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ศิลปากร : ๑๔
ตุลาคม ๒๕๑๔)

ผูเปนบัณฑิตจะตองเชื่อมั่นและยืนหยัดในเหตุผลและความดีถาทุกคนมีความมั่นคงไม
หวั่นไหวตอความวิปริตผันผวนของสังคมชวยกันปลูกฝงความรู ความมีเหตุผล ใหเกิดมีในอนุชน
สังคมของเราก็จะเขารูปเขารอยดีขึ้นเปนลําดับ
( พระบรมราโชวาทในพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัย วิชาการศึก ษา ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๑๔)

พูดกันวาใหพิจารณาเหตุผลใหดีนั้น กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือใหพิจารณาการกระทํา หรือ
กรรมของตนใหดีนั่นเอง คนเราโดยมากมักนึกวาอนาคตจะเปนอยางไร เราทราบไมได แตที่จริง
เรายอมจะทราบไดบางเหมือนกันเพราะอนาคตก็คือผลของการกระทําในปจจุบันทําดีอนาคตก็ไม
ควรจะตกต่ํา
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุ ฬาลงกรณมหาวิ ทยาลัย ๘
กรกฎาคม ๒๕๑๙)

อยูดีกินดี
ฉะนั้น ทุก คนที่ ทํา หนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตน อย า งเต็มที่ อย าง
เสียสละ เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติในตัวอยาง
สองคืองานที่ตนทํานอกเหนือจากหนาที่การงานที่มีอยู คืองานที่เอื้อเฟอคนอื่น งานที่จะสรางสรรค
คิดคนอะไรที่จะเปนประโยชนตอสวนรวมได จะโดยตรงหรือโดยออมนั้นก็เปนสิ่งที่สมควรที่จะ
ทํา ไมทําใหงานประจํานั้นเสียไปตรงขามสงเสริมใหงานประจํานั้นดีขึ้น สงเสริมใหอยูดีกินดีขึ้น
และมีจิตใจที่มุงเพื่อประโยชนสวนรวม จิตใจที่มุงเพื่อใหเกิดความสามัคคีขึ้นอันนี้เปนสิ่งที่เทากับ
เปนของขวัญที่นํามาใหอีกประการหนึ่ง
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ )
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จะเห็ น วาถ าราษฎรอยูดี กิ น ดี มี รายไดดี รั ฐบาลก็เ ก็บภาษีไ ด สะดวกไมมี ก ารหนีภ าษี
เพราะเมื่อมีรายไดดีขึ้น เขาก็สามารถเสียภาษีไดมากขึ้น
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ )
ตองพัฒนาอาชีพความเปนอยูของประชาชนเปนอาชีพไมใชเพียงแต ปลูกผัก ถั่ว งาให
หลานเฝา แตเปนเรื่องของความอยูดีกินดี ความรูการศึกษาที่กลาววา ตองชวยใหการศึกษาดีขึ้น
เพราะถาการศึกษาไมดี คนไมสามารถทํางาน การศึกษาตองไดทุกระดับ
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ )

อุดมคติ
“อุดมคติ” นั้น ก็คือมโนภาพหรือความนึกคิดถึงความดีความงามอันเลอเลิศในสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด ซึ่งถาเปนไปตามมโนภาพนั้นแลว ก็จะจัดวาเปนของที่ดีงามเลิศเลอดวยประการทั้งปวง กลาว
โดยทั่วไป มนุษยเรายอมปรารถนาจะประสบแตสิ่งที่ดีงามเจริญตาเจริญใจ จึงควรจะไดมีอุดมคติ
ดวยกันทั้งนั้นแตหากควรเปนไปในทางไมกอความเบียดเบียนแกผูอื่นโดยเพงเล็งถึงประโยชนสุข
ของผูอื่นหรือสวนรวมดวย
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๐๐)
ความมุงมั่นของทานทั้งนี้ แทจริงคืออุดมคติที่ตางคนไดวางไวในชีวิตและเปนพลังยิ่งใหญ
ที่จะสงเสริมใหสามารถกาวไปถึงความสําเร็จในกิจทุกสิ่ง เมื่อบัดนี้ทุกคนมีอุดมคติและความตั้งใจ
ดีพรอมแลว ตองรักษาไวใหหนักแนนมั่นคงตอไป อยายอมใหกาลเวลา ความเห็นแกตัวหรือ
สถานการณใดๆมาทําลายเสียได สมัยนี้เปนสมัยพัฒนาประเทศเรากําลังรวมกันดําเนินโครงการ
พัฒนาตางๆ อยางเรงรีบ และไดรับผลดีจากโครงการเหลานั้นแลว อยางนาพอใจ หลายประการ
ความเจริญของประเทศนั้น หมายถึง ความเจริญของประชาชนเปนสวนรวมสม่ําเสมอทั้งประเทศ
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๑๑)
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วั น นี้ ข อเพิ่ ม เติ ม แก ท า นทั้ ง หลายว า อุ ด มคติ ห รื อ การปฏิ บั ติ ดํ า เนิ น การใดๆก็ ต าม
จําเปนตองมีจิตใจที่เขมแข็งเปนระเบียบและสุจริตเปนพื้นฐาน มิฉะนั้นจะไมมีวันที่จะทําไปได
หรือเปนไปไดอยางที่คิดเลย
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๑๖)

จึงนึกดูวา ถาได ปฏิบัติอยางที่เคาปฏิบัติอาจจะมีความเจริญมากกวานี้ ตอนนี้ก็ยังไมเลา
ใหฟงวาเคาสอนยังไง หรือเคาศึกษาวาเด็กตั้งแตอายุ ๑ ขวบจนอายุ ๔ ขวบ เคาทําอยางไร ความ
จริงเด็กเหลานั้นเคาไดรับการสอนแตสวนใหญไดรับการสอนดวยตัวของเองก็เลยไมทราบวาทาน
จําไดหรือเปลาเมื่ออายุ ๔ ขวบ วาสอนตัวเองวาอยางไรก็จะตองเดาตอไป
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ )
ทําใหหาดใหญ ทวมในตัวเมือง ทีแรกไมเชื่อ แตวา ก็เห็นในรายงานทวมถึง ๓ เมตร
เปนความจริง ทําไมทวมอยางนั้น ก็เพราะวาจากแรงคน แทนที่จะไปทําเขื่อน ที่อื่น เพื่อที่จะเก็บ
น้ําเอาไว หรือปองกันน้ําทวม หรือเก็บน้ําสําหรับ มาทําการเพาะปลูก ในหนาแลงไปทําเขื่อนกัน
น้ํา ทําใหเมืองหาดใหญ จมลงไปในน้ํา เวลาสรางเขื่อนที่ไหนเคาก็รองโวยวาย วา ทําใหทวม ทํา
ใหเสียหาย ขอชดเชยตางๆตอนนี้ เอกแลว เปนความจริงแลว ก็ชดเชย ตองชดใชเปนพันลาน
เพราะวาไปสรางถนน ไปสรางถนนใหน้ําลงไมได จนกระทั่งเมื่อ น้ําลงมาแลว น้ําก็เออขึ้นมา
นอกจากนี้ ควรจะไดทําพนัง ก็ใชถนนเหมือนกัน แตอีกสายหนึ่ง ก็ไมไดทํา ถนนที่ควรจะเปน
พนังนั้น ก็ทําเตี้ย ถนนที่เปนเขื่อนนั้นทําสูง และไมทําชองใหน้ําผาน ก็แสดงใหเห็นวา หลัก
วิชาการไมไดอยูในสมอง ของผูปฏิบัติ ก็เลยทําให นึกวา ถาคนที่ไดเปนผูเชี่ยวชาญ หรือแมจะ
ไมใชผูเชี่ยวชาญ ทุกคนก็ควรจะมีความรู ความคิด ที่จะปองกันได และสามารถที่จะแจงใหผูที่มี
ความคิดควรจะมีความคิด
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ )
คําวา ปรองดอง คําวา สามัคคีมาก ตองมาหาทางที่ที่มารวมปรองดองได แตวาที่เปน
อยางนี้ คน ๒ คน ความคิดไมเหมือนกันมีไมเหมือน มีใหเหมือนกันไมได คน คนแตละคนมี
ความคิดตางกันมีแนวชีวิตคนละอยาง ไดเรียนรูมาคนละอยาง ไดมีประสบการณมาคนละอยาง
แตวาถามา มาสัมมนากันนะ เชิงปฏิบัติการก็จะสําเร็จได แลวไอคําเชิงปฏิบัติการนะ ตองปฏิบัติ
ถาทําสัมมนาเชิงปฏิบัติการแตไมไดปฏิบัติ อยางวันนี้นะไมใชสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นี่แหละพูด
และพูดอยูคนเดียว ถามาพูดกัน คุยกัน และ ปฏิบัติ นี่ก็เปน เปนสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แตวาการ
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( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ )
ปราบการคายาเสพติด นี่ทุกคนเดือดรอน แลวก็การปราบนี้ ผูที่เดือดรอนที่สุดก็พวก
ตํารวจ ทหาร โดยเฉพาะทหารที่เ ปนมากที่สุดคือทหารบก ทหารเรื อก็แย ทหารอากาศก็ แ ย
เปนอันวาทุกคนเดือดรอนที่จะตองปราบ คนที่ตองปราบเขาไมอยากปราบ มันเหน็ดเหนื่อยแลวก็
อันตราย ผูที่ปราบนั้นตองเสี่ยงชีวิต ในการปฏิบัติมีหลายทานที่เปนผูใหญไดผานชีวิตการปราบ
ยาเสพติดทางตรงและทางออม ก็จะทราบดีวา มันเหนื่อยแคไหน แลวก็ทําใหเดือดรอนแคไหน
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ )
ยังไงก็ขอบใจทานทั้งหลายที่มา แลวก็มาใหพร แลวมาครึกครื้นกันขอใหมีสุขภาพอนามัย
ที่แข็งแรง อยาเครียดเกินไป คือ วาเครียดแลวก็สุขภาพไมดี ก็ใหสุขภาพดีๆ งานเรียบรอย ได
สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจตางๆ โดยที่ไมทะเลาะกันมากเกินไป คือ สังเกตดูหมูนี้คนหนึ่งพูด
อยาง คนหนึ่งพูดอีกอยาง มันทะเลาะกัน ทะเลาะกันก็ไมมีประโยชน คิดแตดีๆแลวก็บานเมืองก็
จะเรียบรอย ถาบานเมืองเรียบรอย ทุกคนก็มีความสุข ก็ขอใหทุกคนทํางานทําการทําอะไรมี
ความสําเร็จเรียบรอย ทุกคนมีความสุข บานเมืองเจริญ ก็ขอใหไดมีความสําเร็จทุกประการ
( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ )

