
บทที่ ๔ 
การพัฒนาเพื่อมุงความสําเร็จใหแกตนเอง (๒) 

 
               การทํางานใหบรรลุผลตามที่ตั้งความหวังไวนั้น   เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตของคนเรา   
ซ่ึงมีงานที่ตองทําในรูปแบบตางๆ   ทั้งที่เปนสวนหนึ่งของการประกอบอาชีพ  หนาที่การงาน   และ
ที่เปนกิจกรรมตางๆ  นอกเหนือจากภาระหนาที่ประจํา   ทั้งที่เพื่อความเจริญของตัวเอง   และของ
สวนรวมที่เกี่ยวพันกับงานนั้นๆ  แตการทํางานที่ไดผลลัพธตามที่มุงหวังไวนั้น   จักตองมีวิธีการ
ทํางานซึ่งไดกลาวไวขางตนสําหรับระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ผูทํางาน
เองก็ตองมีคุณสมบัติอีกลักษณะหนึ่งที่จะตองเอื้อวิธีการทํางานที่ไดผลดังกลาว   มิฉะนั้นแลว   
วิธีการทํางานนั้นก็จะไมถูกนําไปปฏิบัติหรือปฏิบัติในลักษณะที่ไมไดผล    คุณสมบัติเหลานี้มีสวน
เกี่ยวพันกับคุณสมบัติของความเปนคนดีในเชิงพุทธธรรมอีกดวย   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงมีแนวคิดที่ครอบคลุมเกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะที่กําลังกลาวถึงนี้ดวย  ซ่ึงจักไดเสนอใน
รายละเอียดในบทนี้ 
 
๑.  คุณสมบตัิเชิงพุทธธรรม 
               ๑. ฉันทะและวิริยะ 
               การที่ปจเจกบุคคลจะมีความคาดหวังและตองการสรางความสําเร็จใหแกตนเองในการ
ดําเนินกิจการใดๆ  นั้น  ในเบื้องตน   บุคคลผูนั้นจักตองมี  “ฉันทะ” 
               “ฉันทะ”  ในความหมายที่ใชกันในพุทธศาสนา  คือ  “มีใจรัก  คือ  พอใจจะทําสิ่งนั้นและ
ทําดวยใจรัก   ตองการทําใหสําเร็จอยางดีแหงกิจหรืองานที่ทํา  มิใชสักวา   ทําพอใหเสร็จๆ  หรือ
เพียงเพราะอยากไดรางวัล   หรืผลกําไร”  (พระราชวรมุนี  ๒๕๒๗  น. ๓๔) 
 
               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ไดทรงกลาวถึง  “ฉันทะ”   ในพระบรมราโชวาทที่
พระราชทานแกบุคคลกลุมตางๆ  ในลักษณะตอไปนี้ 
 
               ฉันทะหรือความพอใจในการทํางาน   ความพอใจในการปฏิบัติ   ความพอใจในการ
คนควา   ถาสามารถรักษาไวไดแนวแน  เสมอตนเสมอปลาย   แมนวาจะ  “ ทํางานสิ่งใด  แมสําคัญ
ยิ่งใหญ  ก็เปนอันหวังผลไดทุกสิ่ง   เพราะการที่มีใจจดจอแนวแนและพอใจในงานนั้น  ทําให
พากเพียร  อดทน  ทํางานตอเนื่องกันไดตลอด   และเมื่อหมั่นทําอยูเสมอก็เกิดความชํานาญช่ําชอง   
มีพละกําลังมากขึ้น  ทํางานไดดวยความเบิกบานเบาใจ  เหมือนกับนักกีฬาที่หมั่นฝกหมั่นซอมอยู



เปนประจํา  ยิ่งฝกก็ยิ่งไดกําลังและความคลองแคลวจัดเจน   ส่ิงที่ทํายาก  ก็คอยๆกลายเปนงาย  จะ
ทําอะไร  ก็ทําไดสะดวกรวดเร็วและเหนียวแนนจนสําเร็จ ” (๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๒๓) 
 
               ดังนั้น  การมีฉันทะหรือมี  “น้ําใจรักงาน”  จึงเปนพลังงานสําคัญที่ปกปองไมใหเกิดความ
ทอแทและหมดกําลังใจไดงายๆ  เมื่อพานพบอุปสรรค   ซ่ึงสําหรับผูที่เร่ิมทํางานใหมๆแลว   ก็เปน
ส่ิงประสบพบอยูสมอ   ดวยเหตุนี้เอง  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงพระราชทานพระบรม
ราโชวาทที่ย้ําความสําคัญของการมีฉันทะใหแกบัณฑิตที่จบการศึกษาเพื่อเปนหลักฐานที่หลอเล้ียง
กําลังใจในการทํางานตอไป 

 
               คุณธรรมที่ควบคูกับ “ฉันทะ” คือ  “วิริยะ”  ในพุทธศาสนา  “วิริยะ”หมายถึง “ พากเพียร
ทํา  คือ ขยัน  หมั่นประกอบ  หมั่นทําสิ่งนั้นดวยความพยายาม  เขมแข็ง  อดทน  เอาธุระ  ไมทอดทิ้ง  
ไมทอดทิ้ง  ไมทอถอย  (พระราชวรมุนี  ๒๕๒๗  น. ๓๔) 
             
               สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลว  คําวา “วิริยะ”นี้  มีความหมายที่ลึกซึ้งกวาการ
หมายถึงความอุตสาหะ  ความขยัน  ความอดทน   กลาวคือ  คนที่มีวิริยะ 
                         “ กลายมาเปนคนที่มีวีระ  เปนคนที่กลา   อยางเชน   คําวาวีระบุรุษ  วรีชน  คนที่กลา
ก็วิริยะนี้    
                         ความอุตสาหะหรือความกลาก็เปนคําที่สําคัญ   ตองกลาที่เผชิญตัวเอง   เมื่อกลา
เผชิญตัวเอง    
                         กลาที่จะลบลางความขี้เกยีจ   เกียจครานในตัว   หนัมาพยายามอุตสาหะ    ก็ไดวิริยะ
อุตสาหะ    
                         วิริยะในทางที่กลาที่จะคานตัวเองในความคิดพิเรนทร   ก็เปนคนที่มีเหตุผล   เปน
คนที่ลดอคติ 
                         ตางๆ   ก็หมายความวาเปนคนที่คิดดีที่ฉลาด   วิริยะในทางที่ไมยอมแมแตความ
เจ็บปวด   ความ 
                         กลัว  มาคุกคามก็ทําสิ่งที่ถูกตอง  ก็เปนคนกลา  ถึงชอบคําวาวิริยะ   อันนี้ดีสําหรับ
ทานหรือ 
                         พระสงฆ   ตองมีวิริยะทีแ่ทจริงทั้งกลาเผชิญสิ่งแวดลอมขางนอกและกลาเผชิญ
ตนเอง  วิริยะ 
                         อุสาหะที่จะเรียนรูความดีทีแ่ทจริง...”(๒๐  มิถุนายน  ๒๕๑๘)  

 



               คุณธรรม วิริยะนี้มีความสําคัญมาก   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงถึงกับสรุปวา 
 
                         “คนไทยนําตวันําชาตใิหรอดพนอันตรายและเจริญเปนอิสระมาโดยตลอดได   ดวย
อาศัยความ 
                         เพียรพยายาม คือพยายามไมกอความชั่วใหเปนเครื่องมอืทําลายตัวทําลายผูอ่ืน  
พยายามลด 
                          พยายาม ละความชั่วที่ตวัเองมีอยู   พยามยามกอความดีใหแกตวัเองเสมอ  พยายาม
รักษาเพิ่มพนู 
                         ความดีที่มี อยูนั้น   ใหงอกงามสมบูรณขึ้น”  (๒๕  มิถุนายน ๒๕๒๖) 
๑๒.   ความอดกลั้นและความเขมแข็ง 
               เมื่อมีวิริยะ   และเพื่อใหวิริยะเปนคุณธรรมที่สามารถยึดมั่นไดตลอดเวลาหรือที่สามารถ
ตามนัยแหงวิริยะนั้นได   ปจเจกบุคคลก็ตองมี  “ขันติ” หรือ “ความอดทน”  หรือ   ความอดกลั้น”  
แมวาวิริยะอุตสาหะ   จะมีความหมายครอบคลุมไปถึงขันติหรือความอดทนอยูแลวก็ตาม   แตใน
พุทธศาสนาก็นิยมพูดถึงขันติ  ในลักษณะที่แยกออกไปตางหาก  โดยจัดเปนองคประกอบหนึ่งของ
ฆราวาสธรรม  ๔  (อันประกอบดวย  
             (๑)   สัจจะ- ความจริง   
             (๒)  ทมะ-การฝกฝน  
             (๓)  ขันติ –ความอดทน  และ 
             (๔)  จาคะ-ความเสียสละ)    
             ในขณะที่วิริยะเปนองคประกอบหนึ่งของอิทธิบาท  ๔  (อันประกอบดวย  
             (๑)   ฉันทะ-มีใจรัก  
             (๒)  วิริยะ-พากเพียรทํา  
             (๓)  จิตตะ-เอาจิตฝกใฝและ  
             (๔)  วิมังสา-ใชปญญาสอบสวน  ดูคําอธิบายยอๆใน  พระราชวรมุนี ๒๕๒๗ น.๔๒-๔๓ .
๓๔-๓๕) 
 
               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงมีพระบรมราโชวาทวา  ขันติ   เปนคุณธรรมที่คูกับ
วิริยะ  (๑๓  ธันวาคม ๒๕๒๓ )  “ขันติธรรม”  จึงเปนคุณสมบัติที่จําเปนประจําตัว  เพื่อใหเกิดความ
ยั้งคิด   มีโอกาสที่จะพิจารณาใหลึกลงไปทบทวนใหม   ปญหาหรือความติดขัดยอมบรรเทาลง   
สามารถดําเนินงานไดโดยถูกตอง  ไมเสียเวลา  และบรรลุผลบุคคล   “จึงควรจะไดพยายามนําขันติ
ธรรมที่ตางก็มีอยูแลวดวยการที่ไดฝกฝนอบรมมาตลอดเวลานานปนั้นมาใชใหเกิดประโยชนอัน
แทจริงแกตัวและแกงานของชาติ” (๑๔  กันยายน ๒๕๑๖) 



 
               ผูที่มีความอดทนละมีขันติประจําตัว   ส่ือบุคลิกผูที่มี  “ความเขมแข็ง”   พระเจาอยูหัวทรง
มีพระราชดํารัส   “ ความเขมแข็งนั้นก็ไมไดความหมายวาแข็งกระดาง   ความเขมแข็งที่แข็งกระดาง
นั้นไมไดผลดี   เพราะวาติดตอกับใครคนก็ไมรัก   คนก็ระแวงวาจะมาเอาเปรียบกัน   แตความ
เขมแข็งแข็งแกรงแทจริงตองประกอบดวยความออนโยน   คือหนักแนน   มีความคิดอะไรหนัก
แนน   มีความมั่นใจ   โดยเฉพาะมีความเขมแข็งกับตัวเอง   พยายามที่จะเรียนรูพยายามที่จะ
ปฏิบัติงานอยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย” (๑๘  มีนาคม  ๒๕๒๓ ) 
               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานขอคิดที่วา   คนที่จะประสบความสําเร็จ
ในการงาน  คือ  คนที่สามารถ  “สลัดทิ้งความคิดจิตใจอันต่ําทราม”   อันมีความหมายตามที่ปรากฏ
ในพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมา   ณ.ที่นี้วา 
                         “จิตใจที่ออนแอ   ไมกลาและไมอดทนที่จะประกอบความเพียรพยายามเพื่อความดี
และ 
                         ความสําเร็จในทางสําเร็จในทางที่ถูกตองในทางที่ถูกตองเปนธรรม    หากแตเห็นแก
ความ 
                         สะดวก   เอาแตงายเขาวา    โดยไมคํานึงถึงคุณความดี   จิตใจเชนนี้จึงทําใหบุคคล
เปนคนมัก 
                         งาย   ยอมเกลือกกลั้ว   อยูกับสิ่งเลวทรามและทุจริต   ไมวาจะทําการสิ่งใดก็หาแต
ทางที่งายที่ 
                          ต่ํา   เพราะเห็นวาจะไดผลโดยสะดวกรวดเร็วดวยวิธีการดังนั้น   ซ่ึงความจริงเปน
เชนนั้นไม   
                          คนมักงาย   ผูเห็นแตกับความสะดวกนี้    ยิ่งทํางานไปก็ยิ่งกอปญหา   เพราะไมเคย
ชินกับงาน  
                         ที่ยากลําบาก    ไมเคยฝกเผชิญกับความอดทน   กับความจริง   และการแกปญหา
ในทางที่ถูก   
                         ผลที่สุดจะเอาตัวไมรอด   จะตองจมอยูในตมคือความต่ําทรามนั่นเอง    งานที่ตนทํา
ก็ตองพลอย 
                         ทรุดต่ําลงไปดวย...” (๒๓  มิถุนายน  ๒๕๒๑)  
 
               ดังนั้น   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดทรงย้ําถึงความจําเปนที่ตอง   “สลัดทิ้งความคิด
จิตใจที่ต่ําทราม” เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณเชนที่กลาวถึงในพระบรมราโชวาทขางตน 
 



               แนวคิดขางตนมีสาระที่สอดคลองกับ  “การรูจักละ”   ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
ทรงกลาวถึงเนืองๆในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ   “การรูจักละ”   รูจักวางสิ่ง
ที่ไดคิดพิจารณาเห็นชอบแลววาเปนโทษผิด   เปนอันตราย   เปนความชั่วความเสื่อม   และเปนสิ่ง
ตรงขามกับความจริงใจที่กลาวแลว   เมื่อวางสิ่งที่เปนเหตุของความเสื่อมได    โอกาสก็ยอมเปดให
สําหรับความเจริญแตฝายเดียว   การละวางเหตุแหงความเสื่อมนี้   จึงเปนคุณธรรมสําคัญสําหรับผู
ปรารถนาความดีอีกประการหนึ่ง   (๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๒๖)  
 
               พระเจาอยูหัวไดทรงขยายความวา   เหตุแหงความเสื่อมคือ “ความเกียจคราน   มักงาย   
เห็นแกตัว   ตลอดจนความขัดเคืองขุนมัวตางๆ   อยูทุกขณะ”  (๑๔  ตุลาคม   ๒๕๒๓)         
 
๑.๓  ความตั้งใจและจริงใจ 
 
               การรูจักการละ  นี้  จะเกิดขึ้นไดก็เมื่อบุคคลมีความตั้งใจจริง   พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดทรงมีบรมราโชวาท 
   
                         “ความตั้งใจจริงนี้ชวยกําจัดความเกียจคราน    ความออนแอ   และความทอถอยได    
อยางดียิ่ง   จะปลูกฝงความขยันหมั่นเพียรและความเขมแขงใหเกิดเปนนิสัย...” (๓๑ พฤษภาคม  
๒๕๐๘) 
 
               “ความตั้งใจจริง”  หรือ  “การตั้งใจในสิ่งนั้นๆ ใหดี” ก็คือ  การมี “สมาธิ”  นั่นเอง( ๑๓  
ธันวาคม  ๒๕๒๓)  การมีสมาธิ  จึงเปนการขจัดสิ่งที่ไมดี    ซ่ึงเปนสิ่งที่ทําใหบุคคลมีความฟุงซาน   
ความรูสึกโกรธ  ใหออกจากระบบการคิดของบุคคล   ทําใหบุคคล  ทําใหบุคคลสามารถทําใจนิ่งๆ 
คิดในสิ่งที่ควรคิดอยางรอบคอบและการไดมาซึ่งขอยุติที่แยบยล 
 
               “การรูจักสงบใจ”   จัดเปนคุณธรรมหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกลาวถึง
บอยคร้ังในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสที่พระราชทานในโอกาสตางๆ   “การรูจักสงบใจ”   
คือ   “การตั้งจิตตั้งใจใหถูก”  “การตั้งใจใหถูกนั้น    คือการทําจิตใจใสงบหนักแนน   ไมวูวาม    ไม
ปลอยใหอคติตางๆ  ขอครอบงําไดโดยงาย   ฝกหัดคิดพิจารณาเรื่องราวและปญหาทั้งปวงดวยความ
ละเอียดรอบคอบและดวยใจบริสุทธิ์เปนกลางเสมอทุกครั้งใหเปนนิสัย   อันเปนวิธีที่จะชวยใหเกิด
ปญญา    สามารถคิดวินิจฉัยไดโดยกระจางแจมแจง    และการปฏิบัติแกไขไดถูกตองเที่ยงตรง”   
(๓๑  ธันวาคม   ๒๕๒๓)   การรูจักสงบใจจึงสื่อสาระของ  “การตั้งใจในความสงบ”   ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงอธิบายความหมายวา   “คือรูจักบังคับการใจใหสงบนิ่งได   แม



อยูในเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความสับสนตื่นตระหนกก็ตาม   ความพยายามระงับการระงับใจมิ
ใหฟุงซานจะทําใหเกิดสติ  ระลึกรูถึงเหตุถึงผล   ถึงขอเท็จจริงและความถูกตอง   อันเปนตนทางให
สามารถคิดพิจารณาหาทางออกแหงปญญาไดไมอับจน” ( ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๒๖)  
 
               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดํารัส  สรุปวา   “การที่มีความคิดจิตใจอัน
กระจางแจมแจงและหนักแนนอยูเสมอดังกลาว   จัดเปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่งของแตละ
บุคคล   เปนเครื่องนําพาบุคคลไปใหประสบความเจริญสวัสดี” (๓๑  ธันวาคม  ๒๕๒๓ ) 
 
               เมื่อมีความตั้งใจจริง   ความสําเร็จในการทํางานก็มีโอกาสเกิดขึ้นได   แตความสําเร็จนี้   
จะมีคุณคาแกตัวเองและตอสวนรวมไดก็ตอเมื่อบุคคลทํางานโดยมี   “ความจริงใจ”  ทั้งตอตัวเอง
และตอผูอ่ืน   ประเด็นความจริงใจนี้ไดกลาวถึงแลวคร้ังหนึ่งในบริบทการอภิปรายวิธีทํางานที่
ไดผล   แตไดนําเสนอใหม  ณ  จุดนี้เนื่องจากความสัมพันธในเชิงตรรกกับคุณสมบัติอ่ืนๆ  ที่กําลัง
อภิปรายอยูนี้   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีแนวคิดในประด็นความจริงใจดังตอไปนี้ 
 
                         “ความจริงใจตอฐานะหนาที่ของตนเอง   ไมหลอกลวงตนเอง   ไมหลอกลวงกัน
และกันอนัเปน                      
                          มูลเหตุสําคัญของความผิดพลาดลมเหลวของภาระกิจทั้งปวง   ความจริงใจนี้ทําให
บุคคล 
                          เขาถึงกัน   เขามาถึงงาน  เขาถึงเปาประสงคไดโดยตรง   และชวยใหสามารถ
สรางสรรค 
                          ความดีความเจริญไดโดยอิสระ   คลองตัว   และมีประสิทธิภาพ”  ( ๑๖  

กรกฎาคม  ๒๕๒๖)  
                         “นักปฏิบัติงานเพื่อความสาํเร็จและความเจริญ   จึงยอมรับความจริง   และยดึมั่นใน
ความจริง   
                            มีความจริง   มีความจริงใจตอตัวเองและตอกันอยางมั่นคงตลอดเวลา” ( ๑๕  
กรกฏาคม   
                          ๒๕๒๖) 
 

๑.๔  ความถูกตองยตุิธรรม 
               เมื่อบุคคลมคีวามจริงใจ   รูจกัสงบใจ   ละรูจกัละแลว   บุคคลนั้นจะมจีิตใจที่เนน  “ความ
ถูกตองยุติธรรม”ดวย   ความถูกตองยตุิธรรม   คือความเปนธรรม   ในพระราชดํารัสที่
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัพระราชทานใหแกขาราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย   เมื่อวันที ่ 



๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๑๙   พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัไดตรัสวา  “ความเปนธรรมคือความดี   คิด
ใหถูกตองตามหลักเหตุผล   ถามีอยางนี้แลว   เขาใจวาปลอดภัยในการปฏิบัติ   ถาทําอะไรดวยความ
เปนธรรม   ซ่ึงจะตีความหมายวาดวยความมีเหตุผล   ถูกหลักของวิชาการ”ในอีกโอกาสหนึ่ง   
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัไดพระราชทานพระบรมราโชวาท   ความวา  “ถาคนเรามีความ
ยุติธรรมในใจแลว   สามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ทุกอยางที่เปนประโยชนแกสวนรวมและเปน
ประโยชนแกตนเอง   เพราะวาความยุติธรรมนี้ก็คือมีความคิดที่มีเหตผุล ” (๔  ธันวาคม   ๒๕๑๖) 
 
               ดังนัน้   การมีความยุติธรรมหรือการมีความถูกตองยุติธรรมก็คือ   “การที่มีจิตใจที่เปน
ธรรม”  หรือ   “ความยุติธรรมในใจ”  ซ่ึงนําไปสู  “การมีความคิดที่มีเหตุผล” 
 
๑.๕   ความเมตตาและความสียสละ 
               เมื่อบุคคลอาศัยหลักความถูกตองยุติธรรมในการทํางานและในการดํารงชวีิตแลว   บุคคล
จะมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ   ในชุมชนและในการทํางาน   ในลักษณะที่มี   “ความเมตตา
ปรองดองกัน”  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีแนวพระราชดําริในเรื่องนี้ที่แยบคายเชนกัน  
 
               ความเมตตาตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั   คือ  “มี เมตตามุงดี
มุงเจริญตอกัน”  (๑๐  กันยายน  ๒๕๑๒)  
               ความเมตตาในลักษณะนี้ในพุทธศาสนา   จะประกอบดวยรูปแบบของ   
                 (๑)  การ”แสดงไมตรีและความหวังดตีอเพื่อนรวมงาน   รวมกิจการ   รวมชุมชน  ดวย
การชวยเหลือธุรกิจตางๆ  โดยเต็มใจ   แสดงกิริยาสุภาพ   เคารพนับถือกันทั้งตอหนาและลับหลัง”  
(เมตตากายกรรม) 
                (๒) การ  “ชวยบอกแจงสิ่งที่เปนประโยชน   ส่ังสอนหรือแนะนําตกัเตือนกนัดวย
ความหวังดี   กลาวาจาสุภาพ   แสดงความเคารพตอกัน   ทั้งตอหนาและลับหลัง” (เมตตาวจกีรรม) 
และ 
                (๓) การ”ตั้งจิตปรารถนาดีคติคิดทําสิ่งที่เปนประโยชนตอกัน   มองกันในแงดี  มีหนาตา
ยิ้มแยมแจมใสตอกัน”  (เมตตามโนกรรม (พระราชวรมุน ี ๒๕๒๗ น.๑๓) 
 
               คุณธรรมนี้เมื่อมีในตัวบุคคลแลว   ยอมทําใหเกดิการเกื้อกูลกนัและกนั   การชวยเหลือกัน
และกัน   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดพระราชทานพระบรมราโชวาทที่ย้ําถึงคณุภาพของการ
ชวยเหลือ   ดังปรากฏในพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมาดังนี้ 
 



                         “การชวยเหลือใหเขาไดรับสิ่งที่เขาควรไดรับตามความจําเปนอยางเหมาะสม   จะ
เปนการ 

                         ชวยเหลือที่ไดผลดีที่สุด   เพราะฉะนัน้ในการชวยในการชวยเหลือแตละครั้งแตละ
กรณี    

               จําเปนที่เราจะพิจารณาถึงความตองการและความจําเปนกอน   และตองทําความเขาใจกับ
ผู 

                         ที่ชวย    ใหเขาใจดวยวา   เขาอยูในฐานะอยางไร   สมควรที่จะไดรับความ
ชวยเหลืออยางไร 

                        เพียงใด   อีกประการหนึ่ง   ในการชวยเหลือนั้น   ควรจะยึดหลักสําคญัวา   เราจะ
ชวยเขาเพื่อให 

                        เขาสามารถชวยตนเองไดตอไป..”     (๖ เมษายน  ๒๕๑๒) 
การชวยเหลือจึงไมควรเปนการชวยเหลือใหเกิดการพึ่งพากันอยางถาวร 
               การชวยเหลือในลักษณะตางๆ นัน้   “การเสียสละ”  ทั้งในรูปแบบหนึ่งของ  “การบริจาค”
หรือการให  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดทรงมีขอสังเกตในพระราชดํารัสครั้งหนึ่งเกี่ยวกบั  
“ความจน”และ   “ความรวย”  ของการให   ดังนี้  “การทําบุญทําทานการเมตตากรุณากนั   ซ่ึง
เหมือนวาจะ เสียเงินเสียของเสียกําลังของตัว   จนลง   แตในที่สุดก็จะกลับทําใหรวยข้ึน   เพราะวา
สวนรวมกจ็ะอยูเยน็เปนสุข   เวลานี้สถานการณทั่วโลกก็ปนปวนดังทีท่ราบกันทุกคน   เมืองไทยจะ
อยูไดกเ็พราะคุณสมบัตินี”้   (๒๔  มนีาคม   ๒๕๒๓) 
 
               การใหความชวยเหลือกันและกนัสื่อ   “การเสียสละ”  เพื่อผูอ่ืน   ทั้งในรูปของการเสียสละ
ส่ิงของเงินทองตลอดจนกําลังกายกําลังสมอง   คุณลักษณะของการเสยีสละคลายคลึงกับการใหใน
ลักษณะที่กลาวถึงในยอหนาที่แลวเชนกัน   กลาวคือ   การเสียสละดวยความตั้งใจจริง   จะทําให
จิตใจผองใส   ทั้งนี้เพราะการเสียสละในรปูของการบริจาคการใหทานนั้น   “ไดตัดความรูสึกโลภ
ของตัวออกไปไดมากขึ้น”   (๒๐  มนีาคม  ๒๕๒๓ )ดงันั้น   การเสยีสละเพื่อผูอ่ืนดวยความเมตตา
จึงเปนคุณธรรมที่สําคัญสําหรับบุคคล   ทําใหไมมกีารเบียดเบยีนผูอ่ืนและไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน   
จัดเปนการแสดงออกซึ่งความเปนธรรมของบุคคลนั้นดวย 
 
๑.๖   ความสามัคคีพรอมเพรียงกัน 
               การชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันยอมเปนเชื้อและพื้นฐานสําหรับการสรางการปลูกฝง
สามัคคีใหบังเกิดขึ้นกับกลุมบุคคล   ชุมชน  และประเทศชาติ   ความสามัคคีกลมเกลียวกัน   เปน
คุณธรรมหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาวย้าํเสมอทกุๆ คร้ังที่พระองคทรงมีโอกาส   



ทั้งนี้เพราะวา   พระเจาอยูหวัทรงมีทัศนคติวา  “ ความสามัคคีพรอมเพรียงกัน   เปนพื้นฐานที่สําคัญ
ยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญๆ  เชนงานของแผนดิน ”(๑๐-๑๑  เมษายน  ๒๕๒๕) 
 
               อยางไรก็ตาม   ความสามัคคีที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดทรงกลาวในพระบรม
ราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ  เปนความสามัคคีที่มีคุณภาพทีต่องมีการนําไปใชให
ถูกตอง   นัน่คือ   “การสามัคคีกันทําการหรือทําหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง   กจ็ะตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล   มิใชเพื่อการเพิ่มพูนประโยชนเฉพาะพวกตน   แลวเบียดเบียนผูอ่ืนใหเดือดรอน
เสียหาย”   (๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๒๖)   ความสามัคคีพรอมเพรียงกนัในลักษณะนี้ทีพ่ระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหวัทรงตองการใหมีอยูในหมูคนไทย 
 
               ความสามัคคีเกิดขึ้นไดโดยการเกื้อกูลคุณธรรมตางๆ ที่ไดนาํมาอภิปรายแลวขางตน   พระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัที่พระราชทานแกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ
ในการเปดประชุมประจําป  ๒๕๒๕  ระหวางวนัที่ ๑๐-๑๑  เมษายน  ๒๕๒๕  ที่อัญเชิญมาขางลาง
นี้   ไดกลาวถึงคุณธรรมพื้นฐานเหลานัน้อยางชัดเจน 
 
                         “ความสามัคคีพรอมเพรียงกันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงาน
ใหญๆ เชนงานของ 
                          แผนดิน   และความสามคัคีนี้จะเกิดขึ้นมั่นคงได  กด็วยบุคคลในหมูในคณะ  มี
คุณธรรมเปน 
                         เครื่องยึดเหนีย่วผูกพนัจิตใจของกันและกนัไว   คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น   
ประการหนึ่ง 
                       ไดแกการให   คือใหการสงเคราะหชวยเหลือกันใหอภัยไมถือโทษกัน   ใหคําแนะนํา
ตักเตือนที่ด ี
                       ตอกัน  ประการที่สอง   ไดแกการมีวาจาดี  คือพูดคําสัจจะ  คําจริงตอกัน  พูดให
กําลังใจกนั  พดู 
                      แนะนําประโยชนแกกัน   และพูดใหรักใครปรองดองกัน  ประการที่สามไดแก   ทํา
ประโยชน 
                      ใหแกกนั   คือประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนเกื้อกูล   ทั้งแกกันและกัน   และแก
หมูคณะโดย 
                     สวนรวม   ประการที่ส่ีไดแกการวางตนไดสม่ําเสมออยางเหมาะสม  คือไมทําตัวให
ดีเดนเกินกวา 



                      ผูอ่ืน  และไมดอยไมต่ําทรามไปจากหมูคณะ   หมูคณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว
กันไวดังกลาว    
                     หมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญมั่นคงขึ้นดวยสามัคคีธรรม “ 
 
๑.๗   ความสุจริตความกตัญู 
               คุณธรรมประการตางๆที่ไดอภิปรายแลวขางตนเปนสวนประกอบของคุณสมบัติสําหรับ
บุคคลที่มีคุณธรรม  หรือการเปนผูที่มีการประพฤติดีประพฤติชอบ   กลาวในเชิงสรปุ   ก็คือ  การ
เปนผูสุจริต   ซ่ือสัตย และซื่อตรงในการดาํรงชีวิต 
               ดังนัน้   การทํามาหาเลี้ยงชีพตอง   “ ทําอยางสุจริต   คือการไมโกง   ไมเอาเปรียบเขาอยาง
ผิดกฎหมาย   และศีลธรรม ”  (๗ กรกฎาคม  ๒๕๑๙)  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีทัศนะวา   
การมีความสุจริตในลักษณะเชนนี้จัดไดวาเปนความดีของบุคคลที่ควรไดรับการสนบัสนุน 
 
               ความสําคัญของการมีความสุจริตตอการบรรลุผลสําเร็จในการทํางาน  ในพระราชดําริของ
พระบาท สมเดจ็พระเจาอยูหัว   สามารถวเิคราะหไดจากความหมายของคําวา  “ความสุจริต”   ที่
พระองคไดพระราชทานไวในพระบรมราโชวาทและจากขอสังเกตที่วา   “ความสุจริตเปนระเบียบ”   
และ   “เปนพื้นฐานและสงเสริมใหเกิดความสามารถที่มาในรูปของ  “ความฉลาดไตรตรองให
ถูกตองพอเหมาะกับเหตุผลและจุด ประสงค”   ( ๑๐  กันยายน  ๒๕๒๔) 
               “ความสุจริตเปนระเบียบ”   นั้นประกอบดวย  “ ความสุจริตเปนระเบียบความในประพฤติ   
หรือในทางการอยางหนึ่ง   ความสุจริตเปนระเบียบความคิดนึก  หรือทางในใจ  อีกอยางหนึ่ง   ทั้ง
สองประการตางอาศัยเกื้อกูลกันอยูตลอดเวลา   จึงจําเปนตองอบรมบํารุง   ใหเจริญมัน่คงขึ้นดวยกนั   
เมื่อจัดระเบยีบในการกระทาํและในความคิดนึกไดเที่ยงตรงแนนอนแลว   ปญญาหรือความรูความ
เขาใจกนัถูกตองถองแทและตรงจุด  ก็จะเกดิขึ้น”    (๑๐  กันยายน  ๒๕๒๔) 
 
               ความสุจริตเปนระเบียบทางการนั้นในศาสนาพุทธ  ส่ือพฤติกรรมตอไปนี ้
               ๑. “ละเวนการฆา  การสังหาร  การบีบคั้นเบียดเบียน  มีเมตตา  กรุณา  ชวยเหลือเกื้อกลู  
สงเคราะหกัน” 
               ๒. “ละเวนการแยงชิง  ลักขโมย  และการเอารัดเอาเปรียบ  เคารพสิทธิในทรัพยสินของ
กันและกัน”และ 
               ๓. ละเวนการประพฤติผิด  ลวงละเมิดในความรัก   ของหวงแหนของผูอ่ืน   ไมขมเหง
จิตใจ  ทําลายลบหลูเกียรติ  และวงศตระกลูกัน”  (พระราชมุนี  ๒๕๒๗  น.๕) 
 



               สวนความสุจริตเปนระเบียบในความคิดนัน้   พจิารณาในบริบทของพุทธศาสนา   จะ
ประกอบดวย 
               ๑. “ไมละโมภ  ไมเพงเล็ง   คิดหาทางเอาแตจะได   คิดให  คดิเสียสละ   ทําใจใหเผ่ือแผ
กวางขวาง” 
               ๒. “ไมคิดราย   มุงเบียดเบยีน   หรือเพงมองในแงที่จะทําลาย   ตั้งความปรารถนาดี   แผ
ไมตรี   มุงใหเกิดประโยชนสุขแกกัน “   และ  
               ๓. “มีความเหน็ถูกตอง   เปนสัมมาทิฎฐิ   เขาใจในหลักธรรมวา   ทําดีมีผลดี   ทําชั่วมีผล
ช่ัว   เปนตน”  (พระราชวรมนุี  (๒๕๒๗  น .๕๖ 
 
               “ความกตัญูกตเวที”   เปนคุณสมบัติหนึ่งของบุคคลที่จัดวาเปนคนดีมีความสุจริตในมิติ
ตางๆ   และเปนคุณสมบัติหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกลาวถึงในพระบรมราโชวาท
ในโอกาสตางๆ   พระเจาอยูหัวไดทรงใหความหมาย  ความกตัญูกตเวทีวา  หมายถึง  “สภาพจิตที่
ไดรับความดี   และยินดีที่จะกระทําความดีโดยศรัทธามั่นใจ”  เมื่อเปนเชนนี้  “ คนมีกตัญูจึงไมลบ
ลางทําความดี   และไมลบหลูผูทําความดีมากอน   หากเพียรพยายามรักษาความดีทั้งปวงใหเปน
พื้นฐานในความประพฤติปฏิบัติทุกอยางของตนเอง”   คนที่มีความกตัญู “เมื่อเต็มใจและจงใจ
กระทําทุกสิ่งทุกอยางดวยความดีดังนี้  ก็ยอมมีแตความเจริญมั่นคงและรุงเรืองกาวหนายิ่งๆ ขึ้น”   
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงสรุปวา   “ ความกตัญูกตเวที   เปนคุณสมบัติอันสําคัญยิ่ง
สําหรับนักพัฒนาและผูปรารถนาความเจริญกาวหนาทุกคน ”   (๘  เมษายน  ๒๕๒๖) 
 
 ๑.๘  การมีวินยั 
 
               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทในโอกาสที่ย้ําความสําคัญ
ของการมีวินัยซ่ึงไดอภิปรายแลวคร้ังหนึ่ง  เมื่อวิเคราะหวิธีการทํางานที่ไดผล   การอภิปรายใหมนี้
เนื่องจากความสัมพันธคุณธรรมอื่นๆที่นําเสนอในชวงนี้   บุคคลที่จัดวาเปนคนดีไดนั้นจักตองเปนผู
ที่มีวินัยดีและมั่นคง   การกําหนดวินัยที่ดีใหแกตนเอง  ก็คือ  “การขมใจบังคับตนเอง”   ใหมี
ระเบียบ   ใหอยูในกรอบขอบังคับของกฎเกณฑที่กําหนดขึ้น  หรือใหมีพฤติกรรมที่จําเปนสําหรับ
กิจการนั้นๆ 
 
               สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลว  บุคคล  “ ถาขาดวินัย  ก็อาจปลอยตัวปลอยใจ
ใหเปนไปตามความสะดวกสบาย    ทําใหสูญเสียประโยชนที่พึงจะไดไปเปลาๆ  เทากับได
เบียดเบียนทําลายตนเองและทําลายผูอ่ืนใหเสียหายดวยอยางนาตําหนิที่สุด”   การมีวินัยของบุคคล



จะทําใหบุคคลผูนั้น   ใชวินัยบังคับ   “ใหทําความดีความเจริญใหแกตน   และเผื่อแผความดีความ
เจริญนั้นแกผูอ่ืนพรอมกันไปดวย ”  (๒๐  ธันวาคม ๒๕๒๐) 
 
               ความจําเปนของการมีวินัยในสังคมไทยปจจุบันมีอยูมากขึ้น   เนื่องจากการเนนย้ํา
อิสรภาพและเสรภีาพในการแสดงออกในรูปแบบตางๆ   อันเปนผลจากอิทธิพลของอารยธรรมโลก
ตะวันตก   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงพระราชทานพระบรมราโชวาทวา   การใชเสรีภาพของ
ตนเองโดยไมละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืน   และสวัสดิภาพและความปกติสุขของสวนรวม   จะบังเกิด
ขึ้นไดโดยการฝกใหมีวินัยประจําตัวนั่นเอง   พรองคทรงใหขอคิดวา  “  ยิ่งมีอิสรภาพมากขึ้นเทาใด   
ก็ตองมีการขมใจ   บังคับใจมากขึ้นเทานั้น ”  นั่นก็คือ  การมีวินัยที่ เครงครัดยิ่งขึ้น  ดังนั้น  
“ อิสรภาพกับวินัยซ่ึงดูเผินๆ  เหมือนกับเปนสิ่งตรงขามกันนั้น   แทจริงเปนของคูกัน   ทั้งจําเปน
จะตองใชควบคูกันเพื่อใหควบคุมกันอยูเสมอ   มิฉะนั้น  จะหวังผลที่ดีอันพึงประสงคไมได” (๒๐  
ธันวาคม  ๒๕๒๐) 
 
               แมการมีวินัยจักตองเปนคุณสมบัติที่สําคัญในตัวของมันเอง   แตพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดํารัสวา   การใชวินัยในเรื่องผิดๆ  ก็เกิดขึ้นได   แตไมเปนประโยชน
สําหรับสวนรวม   กลาวคือ   การมีวินัยนั้น  “ ก็ตองไมใชวินัยเพื่อตน  เพื่อหมูคณะของตนเทานั้น   
ตองเปนวินัยเพื่อคนทุกคน   เพื่อคนสวนใหญ  เปนวินัยที่ถูกตอง   ที่เปนการสรางสรรค”  ( ๒๐  
ธันวาคม  ๒๕๒๖)  วินัยที่บุคคลตองมีจึงเปนวินัยที่มีคุณภาพ   ความละเอียดออนของประเด็น
เหลานี้ในสวนที่เกี่ยวกับวินัยจะหาอานไดจากที่อ่ืนไมไดนอกจากในพระราชดํารัสและพระบรม
ราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหแกพสกนิกรไทยในโอกาสตางๆ 
 
 
๒. วิธีการทําความด ี
               นอกจากการพระราชทานพระบรมราโชวาทในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณธรรมตางๆที่บุคคล
พึงมีประจําตัว  เพื่อใหเปนคนดีมีศีลธรรม   และเปนคนดีแลว   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังได
พระราชทานขอสังเกตตางๆที่เปนประโยชนอยางยิ่งยวดสําหรับการทําตัวใหเปนคนดี  โดยการทํา
ความดี   ซ่ึงปรากฏอยางชัดเจนในพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมาขางลางนี้ 
 
                         “การทําความดีนั้น  สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง  ผูอ่ืนไมสําคัญ  และไมมีความจําเปนอัน
ได 
                         ที่จะตองเปนหวงหรือตองคอยเขาดวย   เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว   ถึงแมจะมี
ใคร 



                         รวมมือดวยหรือไมก็ตาม   ผลดีที่ทําจะตองเกิดขึ้นแนนอน   และยิง่ทาํมากเขานาน
เขา    
                         ยั่งยืนเขา   ผลดีก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้น   และแผขยายกวางออกไปทุกที   คนที่ไมเคยทําดี
เพราะ 
                         เขาไมเคยเหน็ผล    ก็จะไดเห็น   และหนัเขามาตามอยาง    หลักประกนัสําคัญใน
การทําด ี
                         จึงอยูที่วา   แตละคนตองทาํใจใหมั่นคง   ไมหวัน่ไหวกบัสิ่งแวดลอมที่เห็นอยู   
ทราบอยู 
                         มากเกินไป   จนเกดิความทอถอย   เมื่อใจมั่นคงแลว   กข็อใหตั้งอกตั้งใจสรางนิมิต
และคา 
                         นิยมใหมขึ้นสําหรับตัว   ตามที่พิจารณาเห็นดดีวยเหตผุลอันถูกตองเที่ยงตรงแลว   
แลวมุง 
                         หนาปฏิบัติดาํเนินไปใหเตม็กําลังจนบรรลุผลสําเร็จ   ในที่สุด  ความดีความเจริญที่
ปรารถนา 
                         ก็จะเกิดทวีขึน้   และจะเอาชนะความเสื่อมทรามตางๆไดไมนานเกินรอ”  (๒๐  
ตุลาคม ๒๕๒๑) 
 
               ถึงกระนั้น   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงตระหนักดีวา  “การทําดีนั้นทํายาก  และ
เห็นผลชา” แตพระองคก็ทรงเรียกรองใหคนไทยทําความดีดวยเหตุผลที่วา  การกระทําความดีเปน
ส่ิงที่  “ จําเปนตองทํา  เพราะหาไมความชั่วซ่ึงทําไดงาย   จะเขามาแทนที่  แลวจะพอกพูนขึ้นอยาง
รวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว ” (๖  สิงหาคม ๒๕๒๔ )    ดังนั้นเพื่อใหการทําดีซ่ึงกระทําไดยากนี้   
กระทําไดงายขึ้น   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงพระราชทานพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา 
 
                         “การที่บุคคลที่จะทําดใีหไดจริง   และตอเนื่องโดยตลอดไป   จะตองอาศัยหลัก
ปฏิบัติ 
                         ที่ถูกตองแนนอน   ประการแรก  จะตองมีศรัทธาเชื่อมั่นในความดี   เห็นวาความดี
หรือ 
                         สุจริตธรรม  ยอมไมทําลายผูใด   หากแตสงเสริมใหเปนคนใหเปนคนสะอาด
บริสุทธิ์และ 
                         เจริญมั่นคง   เมื่อเกิดศรัทธาแนวแนในความดีแลว  ก็จะตองตั้งกฎเกณฑ  ตั้ง
ระเบียบใหแก 



                         ตนเอง   สําหรับควบคุมประคับประคองใหปฏิบัติแตความดี     และรักษาความดไีว
อยาง 
                         เหนยีวแนน   ไมใหบกพรองคลอนแคลน    พรอมกันนัน้   ก็จะตองพยายาม  เพิก
ถอน   ลด   ละ 
                         การกระทําและความคิดอนัจะเปนเหตุบัน่ทอนการกระทําดีของตน   ดวยตลอดเวลา   
สําคัญยิ่ง 
                         กวา อ่ืน  ทกุคนจะตองอาศยัปญญา   ความฉลาดรูเห็นผล  เปนเครื่องตรวจสืบ  
พิจารณาวินจิฉัย 
                         การกระทําทกุความประพฤติทุกยางอยูเสมอโดยไม  ประมาท  เพื่อใหผิดพลาด
เสื่อมเสีย   เมื่อ 
                         ประกอบความดีไดโดยถูกถวน  กย็อมไดรับ   ประโยชนที่สมบูรณแทจริง   คือ
ประโยชนที ่
                         เกื้อกูลใหมีความสุขความเจริญไดในปจจุบัน   และยั่งยืนมั่นคงตลอดไปถึงภาย
หนา” 
                        (๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๒๗) 
 
               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเสริมวา   ในการทําความเขาใจในความดีและการทํา
ความดีนั้นบุคคลพึงตระหนักดวยวา   “ความดีที่แทนั้น   ยอมอยูที่ความสามารถปฎิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ    และใหไดผลดีจ ริง”  และเกียรติที่พึ งได รับจากสังคม    ก็ยอมอิงฐาน   
“ความสามารถปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ   และใหไดผลดีจริงๆ”  เชนกัน  (๖  มีนาคม  ๒๕๒๓ )  
การกระทําความดีจึงไมไดอยูที่พูดวาจะทําความดีหรือพยายามทําความดีแบบไมตั้งใจใหเกิดผล  แต
การกระทําที่ดีและไดผล  จึงจัดเปนความดีที่แทจริง 
 
               การเปนคนดีและการกระทําความดี  จึงจัดไดวาเปนการทําตัวใหเปน  “...คนมีคาใน
สังคม”  และเปนคนที่   “ทําใหสังคมเปนสังคมที่มีคา”   (๑ กรกฎาคม   ๒๕๑๒)  และการ
ลอกเลียนแบบอยางของกระทําความดีของคนดีกลาวไดวา   เปนการบูชาที่ถูกตองที่สุด    หรือจาก
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยตรง   “ การบูชาอยางสูงสุดนั้น   คือ  บูชา
ดวยการประพฤติปฏิบัติตนใหดี ” (๑๑  มีนาคม  ๒๕๐๘) 
 
               การกระทําความดีทั้งหลายทั้งปวงนั้น   ก็เพื่อความสุขของบุคคลผูทําความดี   ไมวา
ความสุขดังกลาวจะมาในรูปแบบใดก็ตาม   หรือจากกิจกรรมประเภทใดก็ตาม   ลักษณะหนึ่งของ
ความสุขเกิดจากความสําเร็จของงานที่กระทํา   อันเปนภาพสะทอนถึงความสําเร็จของบุคคลที่



กระทําดวย   ซ่ึงก็ไมใชส่ิงที่นารังเกียจหรือประนามกัน   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีทัศนคติวา  
“ หลักที่จะตองยึด  คือความสําเร็จของงานโดยเฉพาะ   และยังลึกกวานั้น  คือความมั่นคงของสังคม  
ความมั่นคงของประชาชน  และความมั่นคงของประเทศชาติ ”  ( ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๑๖) โดยความ
มั่นในกรณีหลังนี้   มีพื้นฐานจากความสําเร็จของงานที่บุคคลกระทําลงไป 
 
๓.   สรุปรวบยอด 
               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีขอสรุปสําหรับแนวคิดในการดําเนินชีวิต   ไมวาในการ
บริบทของการทํางานประกอบอาชีพ   ในการทํากิจกรรมตางๆ  และในการใชชีวิตโดยทั่วไปวา  
ความสําเร็จจะบังเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นไดใช  “การปฏิบัติการวางตัวอยางเปนกลาง “ ดังปรากฏใน
พระราชดํารัสซึ่งมีความตอนหนึ่งวา 
 
                         “ในการปฏิบตัิทั้งปวง   ทั้งงานที่เปนภาระทางโลก  ทั้งงานที่เปนการคนหาความ
จริงในทางธรรม 
                         ถาบุคคล ความระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติใหเปนกลาง   โดยใชกําลังกาย  กําลังใจและ
กําลังความ 
                         เพียรใหเหมาะสมกับงาน   และกระทาํโดยถูกตองเทีย่งตรงพรอมดวย
สติสัมปชัญญะ   ไมใหเจือ 
                         ปนดวยอคตทิั้งสามประการแลว   บุคคลก็ไดรับแตผลสําเร็จอันเลิศ   ซ่ึง
ประกอบดวย  ความสงบ 
                          สะอาด  และสวาง   ที่สวางนั้น  คือมีปญญารูเหตุรูผล   รูผิดชอบชั่วดโีดยกระจาง
ชัด    เพราะม ี
                         ใจที่เปนอิสระพนอํานาจครอบงําของอคติที่วาสะอาดนัน้   คือไมมีความทุจริตทั้งใน
กายวาจาใจ 
                         มาเกลือกกล้ัว   เพราะเห็นจริงชัดในกุศลและอกุศล   ทีว่าสงบนั้น   คอืเมื่อไม
ประพฤติทุจริตทุกๆ 
                         ทางแลว   ความเดือดรอนวุนวายจากบาปทุจริตก็ไมเขามาแผวพาล   คนที่ประพฤติ
ปฏิบัติตน 
                         ปฏิบัติงานเปนสายกลาง จึงประสบความสุขความรมเยน็แตฝายเดยีว” (๑๕-๑๗ 
ธันวาคม๒๕๒๑) 
              
               นั่นคือการปฏิบัติตามแนวมัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธศาสนา  เปนวิธี “การดําเนินชวีิต
ไดอยางดีที่สุด” 



 
               คุณสมบัติของการเปนคนดีและการทํางานใหสําเร็จผลที่เกิดประโยชนทั่วกันทั้งแกตัวผู
ทํางานเอง  และแกผูอ่ืนที่เปนเพื่อนรวมงาน   และเปนผูที่ไดรับผลพวงอันเกิดจากงานนั้นๆ   เปน
คุณสมบัติรวมกันและควบคูกัน   และเสริมหนุนกันและกัน   คุณธรรมการเปนคนดี   มีเจตนารมณ
เพื่อใหบุคคลสามารถอยูในสังคมดวยความสุข   โดยการทําตัวที่เปนประโยชนตอตัวเองและผูอ่ืน   
ดวยการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ชอบสิ่งที่งาม   นอกจากจะไมเปนการเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน  เพื่อ
ประโยชนสวนตนแลว   ยังสามารถที่จะเอื้อเฟอเผ่ือแผส่ิงตางๆ  ที่เปนของตนเองเพื่อประโยชนของ
ผูอ่ืนและสวนรวม   การทําตัวในลักษณะเชนนี้ยอมมีสวนมีสวนสําคัญในการเกื้อกูลการทํางานของ
บุคคลซึ่งโดยปกติวิสัยแลวก็เปนการทํางานที่ไดผล   และคุณสมบัติเหลานี้   สวนหนึ่ง  ก็เปน
คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับการใชชีวิตในสังคมในลักษณะที่ถูกที่ควร   คุณสมบัติทั้งสองชุดนี้จึงคาบ
เกี่ยวกันและกันและเปนคุณสมบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระบรมราโชวาท
พรอมๆกันไปและอยางสม่ําเสมอแกผูที่จบการศึกษาเปนบัณฑิตใหม   (ที่เขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจากพระหัตถของพระเจาอยูหัว)   และผูเขาเฝาในโอกาสตางๆ 
               แผนภาพที่  ๔  สรุปองคประกอบหลังในระบบความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ   ซ่ึงมุงเนนจุดศูนยกลางที่ปจเจกบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่๔ 
องคประกอบของระบบความคิดในเรื่องคณุภาพบคุคลท่ีเนนจุดศูนยกลางที่ปจเจกบุคคล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__การมีความรูความสามารถ                                                                             __ฉันทะและวิริยะ 
__การรูจักประยุกตใช                                                                                       __ความอดกลั้นและ
ความเขมแข็ง 
__การคิดอยางรอบคอบ                                                                                    __ความตัง้ใจจริงและ
จริงใจ 

ระบบความคิดที่เนน 
จุดศูนยกลางที่ปจเจกบุคคล 

 
 

แกนความคิด 
รูจักทําชีวิตใหประสบความสําเร็จ 

วิธีการทํางานที่ไดผล 
คุณธรรมคนดี 



__การมีปญญา                                                                                                   __ความถูกตอง
ยุติธรรม 
__การมีสติและความสงบสํารวม                                                                      __ความเมตตาและ
ความเสียสละ 
__การมีความจริงใจและสัจจะ                                                                          __ความสามัคคีพรอม
เพียงกนั 
__การมีวินยั                                                                                                       __ความสุจริตและ
ความกตัญ ู
__การรูจักประสานผูอ่ืน                                                                                    __วินัย 
__การรูจักสรางสรรคและการพัฒนา 
__การมีแผนการทํางาน 
 
 
 


