บทที่ ๖
การพัฒนาตนเองโดยมุงประโยชนสวนรวม (๑)
แนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ยเพื่อเปนประโยชนสําหรับประเทศนั้ นไม
จําเปนตองเริ่มตนจาก การเนนความสําเร็จของตัวเองเสียกอน เพื่อใหเกิดผล (พลอยได) ที่เปน
ประโยชนตอสวนรวมในลักษณะที่ไดนําเสนอแลวในบทที่ ๓และ ๔ ขางตน พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ยังทรงไดมีแนวพระราชดําริอีกแนวหนึ่งที่เนน”การพัฒนาตนเองโดยมุงประโยชน
โดยรวม” เปนพื้นฐาน ควบคูกับแนวพระราชดําริที่เนน “การพัฒนาเพื่ อมุงความสําเร็จแก
ตนเอง”
๑. การมุงผลประโยชนสวนรวม
๑.๑. ความรวมมือของคนในชาติเพื่อความเจริญของประเทศ
แกนหลั ก แนวคิ ด ที่ เ น น “การพั ฒ นาตนเองโดยมุ ง เน น ประโยชน ส ว นรวม” ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสแกบุคคลใน
โอกาสต า งๆ ก็ คื อ ความร ว มมื อ กั น ของคนในชาติ เพื่ อ สร า งสรรค ค วามเจริ ญ ของประเทศ
บางสวนของพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสที่อัญเชิญมาแสดงไว ณ ที่นี้ สื่อแกนความคิด
ดังกลาว
“ผูสําเร็จการศึกษารับปริญญาแลว ควรถือวามีหนาทีผ่ ูกพันอยู ที่จะตองทํา
ประโยชน
สรางสรรคความเจริญมั่นคงใหแกสวนรวมและประเทศชาติ...” (๓๑ กรกฎาคม
๒๕๒๔ )
“คนไทยทุกคนไมวาจะอยูใ นวัยไหน มีศาสนาใด มีอาชีพใด ยอมตองชวยซึ่งกัน
และกัน
ชวยกันอุมชูชาติบานเมืองคือสวนรวมใหอยูได ขอนีไ้ ดพูดมาเสมอและคงไดยิน
จาก
หลายคนที่ใหคําแนะนําใหโอวาทวาทุกคนตองนึกถึงสวนรวมเปนที่ตั้ง ที่ตองเห็น
แก

สวนรวมสวนรวมเปนที่ตั้งนั้นก็เพราะวา แตละคน แตละบุคคลตองอาศัย
สวนรวมเปนที่อยู
อาศัย ถาสวนรวมอยูเปนสุขแตละบุคคลก็อยูเย็นเปนสุข ฉะนั้นทุกคนมีหนาที่ที่
จะ
สรางใหสวนรวมมีความมัน่ คงและความสงบ...” (๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖)

“ประเทศชาติจะอยูไ ดก็โดยที่ทุกคนในชาติชวยกัน...” (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๔)
“ทุกฝายทุกคนจึงตองมีความตั้งใจจริง ที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนๆ ดวยความ
บริสุทธิ์ใจ
ดวยความคิดพิจารณาโดยสติรอบคอบ ทั้งตองมีความอดทน เสียสละ เห็นแก
ประโยชน
สวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนอื่นๆ...”(๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๔ )
“ผูที่มีการศึกษาสูงถึงขั้นนี้เปนผูที่ไดรับโอกาสและไดรบั การสนับสนุนเปนพิเศษ
จากสวนรวม จึงยอมมีหนาที่ที่จะตองเกือ้ กูลสวนรวมดวยความรูความสามารถของ
ตน
รวมมือกันสรางสรรคความมั่นคง ความเจริญ ความผาสุกใหเกิดมีในสังคมอยาง
ทั่วถึง
อยางแทจริง เพราะฉะนั้น ขอใหทุกคนตัง้ ใจใหมั่นคง ที่จะอุทิศตนเปนกําลังใจ
ใหแก
บานเมือง พยายามนําความรูและวิชาการที่เลาเรียนมา พรอมทั้งการมีเหตุผลและ
ความฉลาดที่มีอยูในตัว มาใชปฏิบัติการงานของตนๆ โดยเต็มกําลัง ใหบงั เกิดผล
เปนประโยชนอันยั่งยืนมั่นคงตามที่มุงปรารถนาไวใหจงได...” (๒๕ ตุลาคม
๒๕๑๕)
ประโยชนสวนรวมนั้นมาในรูปแบบตางๆกัน เชน “ความมั่นคง” “ความสงบ” “ความ
พอมีพอกินอยูปลอดภัยของประเทศชาติ” “คุณประโยชนที่เปนไปตามความประสงคของประชา
ขนสวนใหญ” ความเจริญมั่นคง” “ความเจริญกาวหนา” “การดํารงอยูของชาติ”
๑.๒ เหตุผลสําหรับการรวมมือเพื่อประโยชนสวนรวม

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานเหตุผลที่คนไทยทุกคนสมควรมุงสรางสรรค
ประโยชนเพื่อสวนรวม ๒ ประกรหลักๆ ดวยกันคือ (๑ )เปนการตอบแทนบุญคุณสวนรวม และ
(๒) ผลประโยชนสวนรวมที่เกิดขึ้น ก็เปนผลประโยชนสวนตนดวย พระบรมราโชวาทและพระ
ราชดํารัสที่อัญเชิญมาแสดงไวในที่นี้ สะทอนถึงแนวเหตุผลทั้งสองประการ
๑.๒.๑ การตอบแทนบุญคุณสวนรวม
“ผูที่มีโอกาสเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยก็นบั วาเปนผูที่มีโชคดี ไดสามารถฝกฝนขัด
เกลา
ความรูความสามารถของตนเอง จึงมีความจําเปนที่จะมีความรูสึกวาตองไปชวย
ตอบแทน
ประชาชน หรือรับใชประเทศชาติเปนธรรมดาทุกคนไมเวนสักคนเดียว เพราะวา
ไดรับ
เกื้อหนุนในการศึกษาดีแลว ก็ตองกลับไปสนองความดีที่สวนรวมไดใหแกเรา...”
(๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ )
“...นําวิชาความการนั้นไปใชใหเปนประโยชนตอสวนรวม เปนการตอบแทนที่
ทางประ
ชาชนไดสละเงินเพื่อสรางมหาวิทยาลัยนี้ เพื่อตอบแทนบานเมือง ทําความเจริญ
ทํา
ความมั่นคงแกบานเมือง” (๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๓ )
“การที่มีความสําเร็จนี้ นอกจากอาศัยสติปญญาความสามารถของตนเองแลว ยัง
ได
อาศัยความอุปการะเกื้อกุลจากผูอื่นอีกดวย ผูที่ชวยเหลือโดยตรงก็มีบดิ ามารดา ผู
ปกครอง ถัดมาก็มีครูบาอาจารย ซึ่งทุกคนจะไดมองเห็นแลว แตยงั มีผูชวยเหลือ
อื่น
อีกเปนอันมาก ที่ไดอุปการะทานโดยออม ซึ่งทานอาจนึกไมถึง บุคคลนั้นคือ
ประชาชนคนไทยทั้งมวล ประชาชนเปนผูเสียภาษีอากรใหแกรัฐ...”
“ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่ตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวย
เหลือ การทดแทนคุณนั้นไมใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะ
เปน

หลักฐาน เปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปนการไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทาน
หมั่น
ศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกการสมัย ก็เปนการได
ทดแทนคุณ
ครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ
ประโยชน
สวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทย
ทุกคน...”
(๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑)
๑.๒.๒ ประโยชนสวนรวมคือประโยชนสวนตน
“ความรับผิดชอบที่ตนมีตอบานเมืองก็เปนความรับผิดชอบที่ตนมีตอตนเอง
เพราะวา
ถาบานเมืองมีความมั่นคงในอนาคต ตนเองก็จะอยูในบานเมืองที่มั่นคง...” (๖
เมษายน ๒๕๑๔)
“ขอใหคิดวาคนที่ใหเพื่อสวนรวมนั้น มิไดใหเพื่อสวนรวมแตฝายเดียว เปนการ
ให
เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีสวนรวมที่อาศัยได...” (๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๔ )
“บุคคลกับสวนรวมมีความเกี่ยวพันกันเปนอันหนึ่งอันเดียว ไมอาจแยกออกจาก
กันได
เพราะบุคคลเปนผูสรางสวนรวม และสวนรวมก็เปนทีอ่ าศัยของบุคคล..” (๑
กรกฎาคม ๒๕๑๕)

“ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวมยอมไดรับประโยชนเปนสวนตนดวย...”
(๑๖ มกราคม ๒๕๑๒)
“ประโยชนสว นรวมคือประโยชนสว นตัว ประโยชนสว นตัวคือประโยชน
สวนรวม...”

(๔ ธันวาคม ๒๕๒๐)
“แตละคน แตละบุคคลตองอาศัยสวนรวมเปนที่อยูอาศัย ถาสวนรวมอยูเย็นเปน
สุข
แตละคนก็อยูเย็นเปนสุข...”(๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖)
“ถาประเทศ ถาบานเมืองเราไมอยู หรืองอนแงน หรือไมมั่นคง หรือไมมีความ
เจริญ
เปนสวนรวม ฐานะของเราก็งอนแงนไมมั่นคงเชนเดียวกัน...”(๑๑ กันยายน
๒๕๒๓)
เราอาจสรุปนัยจากตัวอยางพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสที่ยกมาขางตนวา การ
สร างสรรคป ระโยชนสว นรวม จัด เป นการสรางสรรค ผ ลประโยชนสว นตนในกระบวนการ
เดียวกัน ขอยุติทํานองนี้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอาศัยพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่อัญเชิญมาเปนตัวอยางขางลางนี้
“ขอใหทุกคนระลึกถึงหนาที่ของแตละคน ทํางานทําการของตนใหดี เมื่อทานได
ดีแลว
จึงจะเกิดความกาวหนาแกตน ถาทําดวยความตั้งใจดี และแตละคนมี
ความกาวหนา
ดีแลว สวนรวมยอมตองดีและกาวหนาเหมือนกัน..”(๒๖ กรกฎาคม ๒๕๑๔)
“ถาทุกคนมีความพยายามทีจ่ ะขะมักเขมน คือศึกษาวิชาความรูศึกษาใจของตัว
ศึกษาสิ่งที่ดที ี่งาม และประคองกัน ใชกําลังของตนในทางที่สรางสรรค ในทาง
ที่จะ
เปนประโยชน หรือสรางเกียรติของตน ซึ่งเทากับสรางเกียรติของบานเมือง...”
(๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖)
“ประโยชนและความเจริญมั่นคงของสวนรวมยอมขึ้นอยูกับประโยชนและความ
เจริญ
มั่นคงแตละบุคคลเปนสําคัญ เพราะสวนรวมนั้นประกอบขึ้นดวยบุคคลที่รวมกัน
อยูเปนสังคม เปนชาติบานเมือง ดังนี้ ผูใดก็ตามที่มุงหวังใหสวนรวมเจริญมั่นคง
จะ

ตองพยายามสรางความมั่นคงใหแกการงาน แกอาชีพแกฐานะฐานะของตัวเองให
ได
เปนขอแรกและขอใหญ...” (๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ )
๑.๒.๓ การมุงประโยชนสวนตนแบบมีขอบเขต
แมวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงยอมรับวา การทําประโยชนใหแกสวนรวมหรือ
การมุงผลประโยชนสวนรวมนั้น แทที่จริง ก็เปนกระบวนการเดียวกับการสรางสรรคประโยชน
สวนตนพรอมกันไป แตพระองคก็ทรงตระหนักนักดีเชนกันวา การมุงสรางสรรคประโยชนสวน
ตนนั้น ไมจํ าเปนต องนําไปสรางสรรค ประโยชนใหแกสวนรวมดว ย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คื อ
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสองลักษณะนี้ไมไดนําไปสูผลลัพธในทิศทางเดียวกันเสมอไป
ดวยแนวพระราชวินิจฉัยในทํานองนี้เอง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงมีคําเตือนใจอยูเสมอ
วา พวกเราคนไทยทุก คน “ จะตองรูสํานึกให ลึกซึ้งถึงประโยชน สวนรวม ต องทําความคิด
ความเห็นใหกระจางถึงความสําคัญของสวนรวม วาถาความมั่นคงและความเปนปรกติเรียบรอย
ของสวนรวมมิไดมีอยูแลวตนเองจะมีความสุขความเจริญอยู ณ ที่ใดได ทุกคนจึงจําเปนตองนึก
ถึงประโยชนสวนรวมกอนประโยชนสวนตัว และยกประโยชนสวนรวมไวเหนือประโยชนสวน
อื่น”
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๐ )
แนวคิ ด เช น ที่ ก ล า วถึ ง มี ป รากฏเสมอในพระบรมราโชวาทและพระราชดํ า รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แมวาแนวการนําเสนอจะแตกตางกันไปบางสุดแลวแตโอกาสและ
กลุมผูฟงผูเขาเฝาก็ตาม อาทิเชน
“ทุกคนปฏิบัติภารกิจของตนเพื่อความเจริญของตน ก็ตอ งคํานึงถึงความเจริญและ
ความมั่นคงของสวนรวมดวย...” (๗ มีนาคม ๒๕๑๗)
“จงตั้งใจและมั่นใจจะทําความเพียรพยายาม ใชความรูความสามารถ พรอมทั้ง
กําลังกาย
กําลังใจและความคิดพิจารณาที่รอบคอบ สรางคุณงามความดีประกอบการงานให
บังเกิด
ประโยชนอนั แทจริงและยัง่ ยืนทั้งแกตนทั้งแกสวนรวม ใหสมกับที่ไดชื่อวาบัณฑิต
...”

(๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๒ )
“เยาวชนทั้งหลายที่อยูใ นวัยเรียน ยอมมีความมุงมั่นทีจ่ ะศึกษาวิชาการตางๆ ให
ได
มากๆ เพื่อนําไปใชทําประโยชน สรางสมความสุขความเจริญใหแกตัวตลอดจน
สวนรวม...”
(๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒)
“สิ่งชอบใจตางๆที่ไดมา ไมวาทรัพยสินเงินทอง ยศศักดิ์อํานาจ ความสุขสบายที่
ปรารถนา ตลอดจนความสําเร็จประสงคในอุดมการณ รวมเรียกวาประโยชน
ประโยชน
ทั้งปวงนี้ ทุกคนตางควรมีเสรีภาพที่จะแสวงหาและที่จะไดรับ แตการแสวงหา
และรับ
เอาประโยชนนั้น จําตองมีหลักการสําหรับปฏิบัติ เพื่อปองกันกําจัดเหตุทจี่ ะนําสู
ความยุงยากและความเสียหายทั้งมวล บุคคลจําตองเรียนรูและไดสํานึกเสมอวา
เสรีภาพของแตละคน จํากัดอยูด วยเสรีภาพของผูอื่น การแสวงหาประโยชนใดๆ
ถาละเมิดและกาวกายกัน จะกลายเปนการเบียดเบียนซึ่งมีอันตรายมากทันที จึงไม
เปนการถูกตองเลยที่ผูใดจะแสวงหาหรือไดมาโดยทํานองนั้น อีกประการหนึ่ง
ควร
จะตองตระหนักทราบใหแนถึงประโยชนสวนรวม วาเปนประโยชนที่ครอบคลุม
ถึง
ประโยชนทั้งหลายทั้งสิ้นในชาติ...” (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๗ )
แนวความคิดเห็นที่ไดเสนอขางตนนั้น เปนแนวคิดที่ย้ําวา การสรางประโยชนแกตนเอง
นั้น ควรมีขอบเขต (bounded
self-interest) โดยขอบเขตดังกลาวนี้ ก็คือ การคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนรวม และการพยายามกระทําตนใหเปนประโยชนตอสวนรวมนี้เอง ผูกระทําก็
จะไดรับผลประโยชนสวนตนดวยเชนกัน
๑.๒.๔ สรุป
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีทัศนะวา การรวมมือกันสรางสรรคผลประโยชน
สวนรวมเพื่อความเจริญและความมั่นคงของประเทศ ก็คือ การสรางสรรคผลประโยชนใหแก

ตนเองดวยพรอมๆ กับการตอบแทนบุญคุณตอสวนรวม เมื่อ “สวนรวมอยูได แตละคนก็จะอยูได”
(๖ ตุลาคม ๒๕๑๒) โดยนัยแลว ถาสวนรวมและประเทศชาติอยูไมไดเพราะการสูญเสียเอกราช
และความลมเหลวในรูปแบบอื่นๆเสียแลว พวกเราคนไทยแตละคนจะอยูไดอยางไร
ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงฝากความหวังไวกับคนไทยโดยเฉพาะนิสิต
นักศึกษาที่มีโอกาสสําเร็จการศึกษาในระดับสูงๆ เพื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน ดวยการ
พระราชทานอยางสม่ําเสมอพระบรมราโชวาทที่มีแนวคิดตอไปนี้
“งานของทานในอนาคต คืองานสรางความมั่นคงของประเทศ เปนงานใหญซึ่ง
ผูกพันทาน ใหตองกระทําอยูรวมกันตลอดชีวิต งานนี้จะกระทําสําเร็จไดก็โดยที่
ทุกคนเขาใจซาบซึ้งถึงคุณของชาติบานเมือง และทํางานทุกอยางดวยสติสํานึก
หนาที่
ที่จะตองปฏิบัติตอสวนรวม...” (๑๖ มกราคม ๒๕๑๒ )
“แตละคนนัน้ เปนองคประกอบสวนหนึ่งๆ ซึ่งรวมกันขึ้นเปนชาติบานเมือง ทุก
คน
ตองรักษาสุขภาพพลาอนามัยใหดี และทํางานใหดี ชาติบานเมืองจึงจะแข็งแรง
และ
เจริญมั่นคงสมดุลยทุกสวน ถาบุคคลทําตัวใหบกพรองออนแอ บานเมืองก็จะมีจุด
บกพรองออนแอไปดวย ทุกคนจะตองบํารุงรักษาบานเมืองใหเหมือนบํารุงรักษา
รางกายและจิตใจตนเอง และ ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยูก็ตองขวนขวายปฏิบัติให
ดวยไมตรีจิตมิตรภาพ และดวยความเมตตาปรารถนาดีตอกัน ผลการปฏิบัติตน
ปฏิบัติงานของแตละคนแตละฝาย จักไดประกอบสงเสริมใหประเทศชาติมีความ
สมบูรณ
มั่นคงขึ้นตามที่มุงหมาย..”(๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๘ )
โดยสรุป การรวมมือเพื่อสรางสรรคความเจริญมั่นคงใหแกประเทศนั้น เปน “หนาที่”
ของทุกคนไมวา จะยึดหรือเลือกประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ไมวาจะเปนผูใหญหรือผูเยาว เปน
นั ก เรี ย นชาวกรุ ง หรื อ เป น นั ก เรี ย นชาวเขา “เราทุ ก คนมี ห น า ที่ ที่ จ ะขจั ด ความทุ ก ข นี้ เพื่ อ ให
บานเมืองอยูเย็นเปนสุข มีความมั่นคง และเปนการชวยใหบานเมืองไดมีความเจริญได” (๑๑
ธันวาคม ๒๕๑๓)

“ชาติบานเมืองประกอบดวยนานาสถาบัน อันเปรียบไดกับอวัยวะทั้งปวงที่
ประกอบ
กันขึ้นเปนชีวิตรางกาย ชีวิตรางกายดํารงอยูได เพราะอวัยวะใหญนอ ยทํางานเปน
ปรกติพรอมกันอยางไร ชาติบานเมืองก็ดํารงอยูได เพราะสถาบันตางๆ ตั้งมั่น
และปฏิบัติหนาที่ของตนๆ โดยพรอมมูลอยางนั้น ทานทั้งหลายควรจักไดทราบ
ตระหนักวา ชาติบา นเมืองคือชีวิต เลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคน และการ
ดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิใชหนาที่ของบุคคลใดหมูใ ดโดยเฉพาะ หากแตเปน
หนาที่
ของทุกๆ ฝาย ทุกๆ คน ที่จักตองรวมมือกระทําพรอมกันไป โดยสอดคลองกัน
เกื้อกูลกันและกันและมีจดุ มุงหมายมีอุดมคติรวมกัน...” (๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ )
“ทุกคน ไมวาจะมีอาชีพใด ตางมีหนาที่รวมกันอยูประการหนึ่งเหมือนกันหมด
คือ
หนาที่ที่จะทําตัวใหเปนคนมีประโยชน และมีคาตอบานเมืองละสวนรวม ไดแก
การ
ทํางานดวยความตั้งใจจริง ประพฤติสุจริตและตั้งตนอยูดวยคุณธรรม เพื่อใหผล
การ
ปฏิบัตินั้นบังเกิดเปนความสุขความเจริญ และความสงบเรียบรอยของชาติบานเมือง
...”
(๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๔)
“ผูใดมีความสามารถเฉลียวฉลาดในทางใด จะตองพยายามทําหนาทีใ่ หไดผลงอก
งาม
ไพบูลยในทางนั้น โดยเต็มความสามารถ เพื่อประสานประโยชนทุกสวนเขา
ดวยกัน
ใหเปนความเจริญมั่นคงของบานเมือง ความรับผิดชอบดังนี้สําคัญมาก เพราะเปน
ขอชี้ขาดในความเจริญและความเสื่อมแหงอดีตปจจุบันและอนาคต ยิ่งมี
ความสามารถ
ทางสมอง และมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนอยางกวางขวางจนสําเร็จขั้นปริญญาอยาง
ทานทั้งหลาย ยิ่งตองมีหนาที่รับผิดชอบมากขึ้นและสูงขึ้น ใหสมกับภูมิปญญา
ความสามารถและฐานะหนาที่ เพราะฉะนั้น ตอไปนี้ บัณฑิตจะตองสําเหนียก
ตระหนัก

อยูเสมอ วาตนเองมีความรับผิดชอบอยางยิ่ง ที่จะปฏิบัติงานของตัว รวมกับผูอื่น
และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติ
ของเราใหกาวหนาไปถึงความวัฒนาสถาพรอันเปนจุดประสงค...” (๗ กรกฎาคม
๒๕๒๖)
๒. แนวทางในการสรางสรรคประโยชนสว นรวม
๒.๑ ความรวมมือสามัคคีกัน
เมื่อทุกคนมีความรูหรือสํานึกในหนาที่ของการสรางสรรคประโยชนแกสวนรวมแลว
ประเด็น ที่ ค วรพิ จ ารณาก็ คื อ การสร า งสรรค ประโยชนส ว นรวมนั้ น มีแ นวทางปฏิบั ติที่ ไ ดผ ล
อะไรบาง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริในประเด็นนี้ ที่จะเอื้อใหทุกคนสามารถ
ทําหนาที่ดังกลาวใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี แนวพระราชดําริดังกลาวก็คือ การเนนใหทุกคนทุกฝาย
ทุกอาชีพรวมมือกันละมีความสามัคคีกันเพื่อจุดมุงหมายดังกลาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสบางสวนที่อัญเชิญมาเสนอในที่นี้ แสดงถึงแนว
พระราชดําริเชนวานี้
“เราจําเปนตองรวมกันทํางานเพื่อความเจริญและความมั่นคงของประเทศชาติ ที่จะ
ทําใหบานเมืองมีความมั่นคงนั้น ทุกคนจะตองใชหลักวิชาการที่ถูกตองใชความ
สามัคคี
รวมมือรวมแรงกัน ไมเกีย่ งงอนกันและใชความบริสุทธิ์ใจคือการทํางานดวยความ
ตั้งใจ
จริง...”(๒๘ ตุลาคม ๒๕๑๗ )
“การที่แตละคนจะมีความสุขความเจริญอยางแทจริงได จะตองใหบานเมืองมี
ความ
มั่นคงปลอดภัย และใหประชาราษฎรอยูด ีกินดีมีปรกติสุขเปนสวนใหญเปน
เบื้องตน
กอน ความมั่นคงปลอดภัยและความเปนปรกติสุขนั้นจะเกิดมีขึ้นไดก็โดยการที่
ทาน
ทั้งหลาย ทุกฝาย ทุกคน สมัครสมานสามัคคีกันโดยพรอมเพรียง รวมกายรวมใจ
กัน

เรงรัดปฏิบัติสรรพกิจการงานบรรดามีดวยความสุจริตและบริสุทธิ์ใจโดย
ขะมักเขมน
ใหงานทั้งปวงดําเนินกาวหนาไป โดยสอดคลองตอเนื่องไมติดขัด และเกื้อกูลกัน
ทุกๆ
สวน...” (๕ ธันวาคม ๒๕๒๖ )
แนวคิดขางตนนี้เปนแนวคิดหลักแนวคิดหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
ทรงกลาวถึงเปนประจําประจําเมื่อโอกาสเอื้ออํานวย ดังเชนเมื่อพระองคพระราชทานและพระราช
ดํารัสแกลูกเสือชาวบาน ซึ่งขออัญ เชิญมาเปนตัวอยางจากสวนหนึ่งของพระราชดํารัส ดังนี้
“ขอใหฝกฝนตนเองอยูต ลอด รักษาความสามัคคีกลมเกลียวกันอยางแนนแฟน ทํา
ประโยชนตอสวนรวม จะไดประโยชนแกสวนตน อยาถือหมูหรือถือเหลา แม
จะเปน
ลูกเสือชาวบานก็ถือกันวา แตละคนก็เปนคนที่ประกอบเปนราษฎรของชาติ
บานเมือง
ก็เปนประชาชนทั้งนั้น ฉะนั้นก็ขอใหนกึ วาประเทศชาตินี่เปนของประชาชน แต
ละคน
จึงมีหนาที่ทจี่ ะรักษา รักษาอยางไร ก็รักษาดวยความมีเหตุผล ความสามัคคี
ความ
ตั้งใจจริง...” (๓ เมษายน ๒๕๒๐ )
ความสามั ค คี ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงเรี ย กร อ งให พ สกนิ ก รของ
พระองคใหยึดเปนแนวปฏิบัตินั้นมีความหมายที่แตกตางกันบางสุดแลวแตจุดเนนที่พระเจาอยูหัว
ทรงตองการย้ําใหแกผูเขาเฝา แตเมื่อวิเคราะหควบกันไปแลว ความหมายของความสามัคคีจึงมี
ความครอบคลุมมากและเปนประโยชนสําหรับทุกๆ คนที่ยึดคุณธรรมนี้เปนแนวปฏิบัติในการทํา
กิจกรรม
ดัง ไดก ลา วแลว ความสามัคคี ห รื อความรว มมื อกั น ละกัน สื่อ ความหมายที่
แตกตางกันสุดแลวแตสภาวะแวดลอมและลักษณะหนาที่ (ของผูเขาเฝา/ผูรับพระบรมราโชวาท
และพระราชดํารัส) ดังปรากฏชัดเจนในตัวอยางตอไปนี้

ความสามัคคี คือ การ “รวบรวมกําลังผนึกกําลังกันเพื่อที่จะปฏิบัติการ”(๖ กันยายน
๒๕๑๔)
ความสามัคคี “เปนความเขาใจซึ่งกันและกัน” (๘ มีนาคม ๒๕๑๕)
ความสามัคคี “ความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน”(๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๗)
ความสามัคคี ก็คือ การที่ “ทุกคนสามารถที่จะทํางานเพื่อสวนรวม และสามารถที่จะพัม
นาตนเอง มีความรักใครซึ่งกันและกัน ทําใหบานเมืองมีความสงบและพัฒนาไดโดยรวดเร็ว” (๓
กรกฎาคม ๒๕๑๖)
การ “รวมแรงกันปฏิบัติงานของแตละคน แตลําพังของแตละคนใหดีไมเบียดเบียนผูอื่น
ก็เปนการแสดงความสามัคคีแลว” (๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ )
“ความสามัคคี คือ การชวยเหลือซึ่งกันและกันดวยความเสียสละสวนตัว สวนยอย
ใหแกผลประโยชนสวนรวม” (๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๖ )
โดยสรุป ความสามัคคี ก็คือ ความสามารถจะทํางานเพื่อสวนรวมหรือความพรอมที่จะ
ใหความรวมมือกันและกันเพื่อเอื้อประโยชนสวนรวม นั่นเอง เมื่อพิจารณาในแงพฤติกรรม
ความสามัคคีมีทั้งทางกวางและทางดิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน
ความหมายของ
ความสามัคคีในเชิงกวางวา เปนความสามัคคีระหวางผูมียศหรือมีตําแหนงเทาๆกัน
ความสามัคคีในบริบทนี้ หมายถึงการ “ ตองทํางานพรอมกันเพื่อที่จะใหงานนั้นมีประสิทธิภาพ
ดี ” ความรวมมือกันทํางานที่ขยายไปจากหนวยงานไปถึงกระทรวง หรือทั่วไป ตลอดจนนอกวง
ราชการ เพื่อความสําเร็จของงาน
ความสามั ค คี ใ นแนวดิ่ ง หมายถึ ง ความสามั ค คี ร ะหว า งผู บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผูใตบังคับบัญชา “ ทําใหงานในแตละหนวย แตละกรม แตละกอง แตละกระทรวง แตละสวน
ของบานเมืองทํางานไดดีขึ้น”
ความสามัคคีจึงสื่อการ “ หันเขาหากันทํางาน และใหกําลังใจซึ่งกันและกันในทั้งสอง
ทาง คือทางกวางและทางดิ่งอยางเขมแข็งที่สุด...” เมื่อเปนเชนนี้แลวความ “ สามัคคีควรที่จะให
กวางออกไปมากที่สุดที่จะได และใหลึกซึ้งที่สุดเทาที่จะทําได ” (๗ สิงหาคม ๒๕๑๘)
นอกจากความสามั ค คี ใ นเชิ ง กว า งและเชิ ง ดิ่ ง แล ว พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ยั ง
พระราชทานความหมายของความสามัคคีในแงมุ มอื่น ๆที่เปน ประโยชนในการทําความเขาใจ
ลักษณะของความสามัคคีที่คนไทยควรมี กลาวคือพระองคมีพระราชดํารัสวา “ ความสามัคคีแบง
ออกเปน ๒ ประเภทดวยกัน ซึ่งประกอบดว ย(๑) ความสามัคคีของวิชาการ และ (๒) ความ
สามัคคีในจิตใจ ความสามัคคีของวิชาการนั้น คือ การประสานงานความรูและทักษะของผูที่มี

ความรูความเชี่ยวชาญในดานตางๆ มากมาย เพื่อสงผลสําเร็จในดานตางๆ มาสูประเทศ สวน
ความสามัคคีในจิตใจเปนลักษณะของการปรองดองกัน โดยเกิดจากความเมตตากรุณากันและกัน
มีจิตใจผูกพันที่จะชวยเหลือกันและกัน” ( ๔ ธันวาคม ๒๕๒๔ )
๒.๒ เหตุผลของการตองมีความสามัคคี
การเรียกรองใหประชาชนรวมมือรวมแรงและสามัคคีนั้น หากตองการใหไดผลอยาง
จริงจังแลวจะตองเปนการเรียกรองดวยเหตุผลที่พิจารณาแลววาจะโนมนาวใหผูฟงคลอยตามดวย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงตระหนักถึงประเด็นนี้ และไดทรงมีพระราชดํารัสซึ่งมีความ
ตอนหนึ่งที่แสดงถึงการใหเหตุผลทํานองดังกลาว
“ประเทศไหนประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียวกันดี มีระเบียบวินยั ดี
ประเทศนั้นก็เจริญและอยูใ นฐานะดี ยิ่งมีความสมัครสมานกลมเกลียวกันมากก็ยิ่ง
เจริญมาก จึงเห็นไดวา ความสามัคคีกลมเกลียวกันในระหวางคนในชาติ และ
ความ
เขาใจรักษาระเบียบวินยั นีแ้ หละ ยอมเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่ชว ยนํา
ประเทศชาติ
สูความวัฒนาถาวร...”(๑๙ มกราคม ๒๕๐๔)
สภาพเชนที่กลาวถึงนี้เกิดขึ้นไดเนื่องจาก “ บานเมืองตองอาศัยความความรูทุกสาขา ไมใชเปน
ความรูเฉพาะดานหนึ่งดานใด อันนี้ก็มาจากสาเหตุวาบานเมืองประกอบดวยบุคคล คือประชาชน
ที่อาศัยในบานเมือง จึงเปนประเทศชาติ ทุกคนเปนสวนของบานเมือง ฉะนั้นความตองการของ
บุคคล หรื อความตองการของบานเมืองก็ เช นเดี ยวกัน ตองอาศัย ทุก อยาง ” (๒๔ กรกฎาคม
๒๕๑๔)
กลาวในบริบทที่แคบเขา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวพระราชดําริ
วา
“การรักษาความมั่นคงของชาติเปนงานยิง่ ใหญ ที่จะตองอาศัยความรวมมือของทุก
ฝาย
ทุกคนในชาติ สําคัญที่สุด คือตองอาศัยกําลังของผูมีความคิดและความสามารถ
อยางสูง ที่รวมมือปฏิบัติโดยประสานสอดคลอง ในการดําเนินงานของชาติทุกๆ
ดาน..” (๙ มีนาคม ๒๕๑๖)

“งานของชาติ หรือจะวางานของแตละคน ตองอาศัยหลักวิชาทุกดาน เพราะวา
มนุษยเราจะตองมีชีวิตที่ครบถวน และเพื่อที่จะดําเนินชีวิตไดก็ตองอาศัยทุกสาขา
ทุกวิชา...” (๑๓ มีนาคม ๒๕๒๕)
นอกจากนี้แลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานเหตุผลเพิ่มเติมวา
“ลําพังความรู ความฉลาด และเครื่องมืออันมีประสิทธิภาพตางๆ นัน้ ไมอาจทําให
เรา
สรางความเจริญมั่นคงใหแกประเทศไดโดยสมบูรณ ในการนี้ เราจําเปนอยางยิ่งที่
จะ
ตองอาศัยปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง คือความปรองดองกัน หันหนาเขาหากัน
รวมมือ
รวมใจกัน จึงสามารถนําเอาความรูความคิดและอุปกรณที่มีอยู มาสรางสรรค
ความเจริญทีแ่ ทจริง อันเปนสิ่งควรปรารถนาใหบังเกิดขึ้นได…”(๑๔ มกราคม
๒๕๑๔)
ดังนั้น แมวา งานแตละคนมีความแตกตางกัน “ แตถามีความรวมมือกันดวยดี แลวก็
สามัคคีกัน งานก็สําเร็จลุลวงไปโดยดี เปนประโยชนแกสวนรวม เปนประโยชนแกบานเมือง ”
(๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๒)
นอกจากพิ จ ารณาจากแง ค วามแตกต า งของงานแล ว ความจํ า เป น ที่ ต อ งร ว มมื อ กั น
ประสานงานกันยังอาศัยเหตุผลอื่นๆ ได พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานเหตุผลใน
แงมุมอื่นดวย ดังปรากฏจากตัวอยางพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมาที่นี้ ดังนี้
“งานทั้งหลายที่ทานจะออกไปปฏิบัติงานนั้น ไมมีงานใดที่จะสําเร็จสมบูรณไดใน
ตัวเอง
หากแตมีความเกี่ยวเนื่องเชือ่ มโยงถึงงานอื่นๆ และมีประโยชนประสานงาน
สอดคลอง
กับงานอื่นๆ อีกหลายๆ อยาง ทั้งนี้เพราะงานทั้งปวงนัน้ ยอมประกอบกันเปนงาน
สวนรวมของบานเมืองซึ่งตองเจริญพัฒนาไปพรอมกัน ใหทัดเทียมกัน ถางาน
สวน
หนึ่งสวนใดหยุดชะงัก ก็จะพาใหรวนเรลาชาไปทั้งกระบวน ดังนี้ เมื่อทานจะ
ออกไป

ปกิบัติงาน ควรจะไดเตรียมตัวเตรียมใจใหพรอม ในอันที่จะทํางานของตนให
ประสาน
กับงานอื่น และประสานกับฝายอื่นและบุคคลอื่น จะตองปฏิบัติตวั ปฏิบัติงาน
อยางคับแคบ
มิไดเปนอันขาด...” (๘ สิงหาคม ๒๕๒๗)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังไดพระราชทานขอสังเกตเพิ่มเติมวา ในการทํางานของ
คนในสังคมโดยปรกตินั้น มิใชงานที่จะทําคนเดียว หากเปนงานสวนรวม ซึ่งจะตองจัดสรรกัน
ตามความถนัดละความรูความสามารถ คนละสวนละตอน เมื่อนําเอาสวนงานที่แตละคนทํามา
รวมกันเขาแลว จึงจะสําเร็จรูปเปนงานที่สมบูรณได “ ทุกคนจึงตองทํางานรวมกัน และ ทุกคน
ที่รวมงานกัน จําเปนตองพึ่งกันอาศัยกันและกัน ทั้งผูมีความรูความสามารถสูง ทั้งผูมีความรู
ความสามารถดอยกวา ” (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๐)
๒.๓ ปจจัยเกื้อหนุนใหเกิดความสามัคคี
เมื่อยอมรับกันแลววา ความสามัคคีกลมเกลียวกันหรือความรวมมือและรวมใจกัน เปน
สิ่งสําคัญที่คนไทยทุกๆ คนพึงมีอยูในจิตสํานึก ละชวยสรางสรรคใหเกิดขึน้ แตการกําเนิดกอ
ตอของความสามัคคีก็ดี การดํารงอยูดว ยความสามัคคี และความเปนปกแผนแนนแฟนของความ
สามัคคีก็ดี จะตองอาศัยปจจัยเกื้อกูลหนุนนําใหเปนเชนนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดทรงมี
พระราชดํารัสที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ ดังนี้
“อันความสามัคคีพรอมเพรียงแหงหมูคณะนั้น ทีจ่ ะเกิดมีขึ้นนั้น ยอมจะ
เนื่องมาจาก
ความคิดความเห็นและจริงใจที่มุงหมายและยึดมั่นในสิง่ หนึ่งสิ่งใดรวมกัน..”
(๑ สิงหาคม ๒๕๒๑)
โดยที่ “ อุดมคติหรือสิ่งที่ตั้งใจจริงรวมกันนี้สําคัญอยางยิ่ง เพราะอาจชักนําใหรวมกัน
กระทําการที่คุณก็ไดหรือที่เปนโทษมหันตก็ไดไมเลือกที่เลือกกาล ” ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวจึงไดพระราชทานพระบรมราโชวาทวา อุดมคติที่จะยึดมั่นนั้น “ จะตองพิจารณาดวยสติ
และปญญาอันรอบคอบกอนทุกครั้ง ใหเห็นวาสิ่งนั้นเปนประโยชนจริง ทั้งเปนธรรมถูกตองจริง
ตามเหตุผลที่แทและเที่ยงตรง จนกระจางชัดปราศจากความเคลือบแคลงสงสัย แลวจึงคอยตั้ง
สัจจะลงไป มิฉะนั้นอาจตองพลั้งพลาดและตองเสียใจในการใชพลังความสามัคคีที่ขาดความพินิจ
พิจารณาไดงายๆ ” (๑ สิงหาคม ๒๕๒๑)

ดังนั้น ความสามัคคีจึงตองนําไปใชเพื่อปฏิบัติแตสิ่งดีงามเทานั้น เพราะนอกจากเปน
การสงเสริมความสามัคคีในตัวแลว ยังมีผลในทางดานการสรางผลประโยชนแกตัวเอง แกหมู
คณะ แกสังคม และแกบานเมือง
นอกจากนี้แลว การจะรักษาความสามัคคีไมใหแตกสลายไปนั้น ทุกคนในหมูคณะ ใน
สังคม ในประเทศตอง “ พยายามทําความคิดเห็นของตนๆ ใหถูกใหตรงกระจาง พยายามโอน
ออนผอนปรนเขาหากันดวยไมตรีจิตและความเมตตากรุณา พรอมกันนั้น จะตองเพลาการคิดถึง
ประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในเรื่องที่ไมใชสาระลงใหมากๆ ถามีเหตุสิ่งไรกอใหเกิด
ปญหาขึ้น ก็ขอใหหันหนาเขาหากัน เพื่อทําความเขาใจตกลงกันใหไดตั้งแตตน ดวยความคิด
ดวยความเปนญาติ เปนมิตร และเปนไทยดวยกัน...” (๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗)
องคประกอบอื่นที่จะเอื้อใหความสามัคคีกลมเกลียวกันกําเนิดไดและมีความมั่นคงตอไป
ก็คือ การที่ ” แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน
ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น ความบริสุทธิ์ และความมุงหมายอันเที่ยงตรงเปนอยางเดียวกันนั้นจะทําให
เขาใจกันได” (๑๐ กันยายน ๒๕๒๒)
อีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญ ไดแก การที่ทุกคน “ตองเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน” ซึ่งจัดเปนฐาน
สําหรับการรวมมือประสานกัน พระราชดํารัสที่อัญเชิญมาขางลางนี้ แสดงถึงรูปแบบหนึ่งของ
การเอื้อเฟอกันและกันในบริบทของการสรางสรรคความสามัคคีใหมีในชาติ เปนพระราชดํารัสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแกผูเขารวมสัมนาเรื่องการประยุกตเทคโนโลยีการ
ถายทําภาพถายทางอากศและดาวทียมในการวางแผนการใชที่ดินลุมน้ําทางเหนือของประเทศไทย

“ เรามีความรูมาก เรามีเครื่องเทคโนโลยีสูง ก็ตองชวยกันใหชาวบานเขาไดรับ
สวน
ของเทคโนโลยีนี้ดว ย ชาวบานเขาจนนั้นเอง เขาไมสามารถตอบแทนดวยทรัพย
ดวยเงินใหคมุ กับงบประมาณ แตเขาตอบแทนดวยน้ําใจ และที่สําคัญที่สุดจะตอบ
แทน
ดวยการรักษาความสงบรวมกัน ประเทศชาติก็จะอยูได...” (๗ มกราคม ๒๕๒๓)

บนพื้นฐานของความสามัคคีพรอมเพรียงกันที่ดํารงอยูดวยปจจัยที่เอื้ออํานวยตางๆ แลว
ก็สามารถสรุปไดวา “ ถาเราอยูรวมกันทั้งประเทศอยางดี อยางเห็นอกเห็นใจ พยายามเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันแลว บานเมืองจะมีความเจริญ ” (๗ มกราคม ๒๕๑๘)
๒.๔ การรูจักหนาที่: รากฐานสําหรับความสามัคคีเพื่อสรางประโยชนสวนรวม
พื้นฐานที่สุดของการจรรโลงความสามัคคีกลมเกลียวกันใหบังเกิดขึ้น และดํารงอยูได
อย า งแน น อนได แ ก การรู จั ก หน า ที่ ข องตนเอง ในหมู ส มาชิ ก ของสั ง คมของประเทศนั้ น ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระกระแสรับสั่งวา “ ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็เรงกระทํา
ใหสําเร็จลุลวงไป ใหทันการณทันเวลา โดยเต็มกําลังความรูความสามารถ และโดยบริสุทธิ์ใจ
ผลงานของแต ล ะคนจั ก ได ป ระกอบส ง เสริ ม กั น ขึ้ น เป น ความสํ า เร็ จ และมั่ น คงวั ฒ นาของ
ประเทศชาติในที่สุด.” (๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ )
พระราชดํารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานในพิธีสดุดีเหลาทหารที่นํา
ความสงบสุขสูแผนดิน เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๒๔ ซึ่งมีความตอนหนึ่งวา
“แตละคนมีความคิดจิตใจเปนทหารอยางสมบูรณแทจริง จึงมีความสํานึกตระหนัก
แนวแนในหนาที่ ทั้งในฐานะที่เปนทหารและที่เปนคนไทย เมื่อเกิดเหตุขึ้น ก็
พรอมแรง
พรอมใจ ประสานการปฏิบัติของแตละฝายไดอยางสนิทสนมสอดคลองและฉับไว
เปยมดวยประสิทธิภาพ สามารถแกไขบันดาลความรายใหกลับกลายเปนดีไดโดย
เรียบรอย ละมุน ละมอม ภายในเวลารวดเร็ว” (๑๗ เมษายน ๒๕๒๔ )
พระราชดํารัสขางตนจัดเปนเนื้อความในอีกลักษณะหนึ่งที่ยืนยันความสําคัญของขอสรุป
ขางตน และประโยชนที่พึงเกิดขึ้นจากการรูจักและความสํานึกในหนาที่ของแตละคนแตละอาชีพ
นอกจากนี้แลว เมื่อ “แตละบุคคลก็มีหนาที่ของตนตามอาชีพตามที่ถนัด แตจะตองปรองดองและ
ทําในสวนตัวของตัวโดยใหประสานกับบุคคลอื่น” เมื่อเปนเชนนี้แลว “ ผูที่ปฏิบัติงานโดยดีโดย
บริสุทธิ์แลว ยอมมีสวนในการชวยประเทศชาติใหอยูเย็นเปนสุข ” (๗ กรกฎาคม ๒๕๑๙) “ งาน
ทุกอยางถาสอดคลองกันและถาทําไดดีแลว ก็ยอมเปนความมั่นคงของประเทศชาติ” นั่นคือ การ
ทําใหประเทศมีความปลอดภัย “ ก็ดวยการทํางานรวมกันทุกหมูทุกเหลา ดวยความสามารถ ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต และดวยความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี” (๓๐
มกราคม ๒๕๒๔ )

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดํารัสในงานราชอุทยานสโมสร
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม๒๕๑๑ วาดวย “วิธีที่จะปรับปรุงแกไขทําใหมีความปลอดภัยความกาวหนา
แกประเทศชาติ” ซึ่งมีแนวคิดที่ใกลเคียงกับขางตน โดยพระองคไดทรงรับสั่งวา
“วิธีที่จะทํานัน้ ก็คือ แตละคนตองปฏิบัติงานของตนดวยตนเองดวยความเขมแข็ง
ที่สุดโดยไม
เบียดเบียนผูอ ื่นแลวพยายามรวมมือกัน ถาเห็นอะไรสิ่งที่ไมดีไมงามใหชวยกัน
ปราบปราม
หรือ ชวยกันแกไขดวยความตั้งใจจริง...” ( ๘ ธันวาคม๒๕๑๑)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานขอคิดเพิ่มเติมในพระราชดํารัสในโอกาสหนึ่งวา
“ การที่จะชวยบานเมืองมีหลายทาง ทางที่ชวยโดยตรงก็มี และทางที่จะชวยได
โดย
ที่แตละคนทําหนาที่ของตนดวยความซือ่ สัตยสุจริต และอดทน ทําใหกจิ การตางๆ
ทุกดานดําเนินไปดวยดี เปนปกติ นี้เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาติ ไมวา
เปน
สถานการณดานการปกครอง ดานบริหาร หรือดานการคาธุรกิจ จะทําให
ประเทศชาติ
มีความแข็งแกรง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาแตละบุคคลไดทํางานของตน ก็พิจารณา
งาน
ของคนอื่นดวย เพราะงานของแตละคนนั้นก็อยูในสาขางานของตน อยูในความ
ถนัดของตน
และคนอื่นดวย เพราะงานของแตละคนนั้นก็อยูในสาขาของตน อยูในความถนัด
ของตน
และคนอื่นเขาก็ทํางานตามความถนัดของเขา สําคัญอยูที่วาตั้งใจทําดี ตั้งใจทําให
กาวหนา
เมื่อรวมกันไปแลวก็ทําใหสวนรวมทั้งประเทศกาวหนา มีความมั่นคง...” ( ๒๘
ธันวาคม
๒๕๒๒)

ในลักษณะที่เจาะจงลงไปตามสภาพและลักษณะของอาชีพ หนาที่ของแตละอาชีพก็ยอม
แตกตางกันในแงหนึ่งหรือหลาย ๆ แง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรม
ราโชวาทและพระราชดํารัสที่เกี่ยวกับหนาที่และพระราชดํารัสมาที่นี้เพื่อเปนตัวอยาง ดังนี้
ในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใหแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและคณะ
ขาราชการกลาโหมเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๘
“ ในฐานะทหารก็ปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ในฐานะประชาชนก็ตอง
วางตัว
ใหดี และสามัคคีกลมเกลียวกันเพื่อรักษาความแข็งแกรงของชาติบานเมือง ทหาร
ก็
ไมไดหมายถึงทหารผูใหญหรือผูนอยเปนเจาะจง คือทหารทั้งหมดจะมียศใดก็ตาม
จะมีหนวยสังกัดใดก็ตาม ก็มีหนาที่ทั้งนัน้ ในฐานะทีเ่ ปนคนไทยดวยกันที่จะรักษา
การรักษานัน้ ก็ตองรักษาดวยความเขมแข็งละแนวแน เครงครัดในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายในขอหนึ่ง และขอที่สองในการปฏิบัติตนเปนที่นาไววางใจของคน
ทั่วไป
ทหาร มีสิ่งที่พิเศษคือวินัยและวิชาการ สามารถที่จะชวยใหบานเมืองรุดหนา เจริญ
มี
ความ สงบผาสุก ไมใชวาทหารจะกระหายสงครามหรือกระหายอํานาจ ตรงขาม
ทหารถา กระหายสงครามทราบดีวาตนเปนคนแรก พวกแรกที่จะเผชิญหนากับ
ความตาย
แต ละคน ความมั่นคงก็คอื ความอยูรอดไมใชความตาย แตวาทหารยินดีทจี่ ะตาย
มากกวา
ที่จะใหสวนรวมตกเปนทาส ตกเปนที่ของคนอื่น ของชาติอื่น ไมใชชาติไทย ใน
การ
ปฏิบัติก็ตองปฏิบัติดวยความกลาหาญ ถามีความจําเปนที่จะสูรบ ทีจ่ ะจับอาวุธ
ตอง
ปฏิบัติดวยความเฉลียวฉลาด และจะตองมีความยุทธวิธีอื่นนอกจากเพียงแตยิง
เปรี้ยง
ออกไป..”

อยางไรก็ตาม ทหารก็มีหนาที่นอกสนามรบดวย นั้นคือ “ การชวยเหลือ
ประชาชนทั่ ว ไปที่ ป ระสบความเดื อ ดร อ นให ห ายเดื อ ดร อ น ก็ เ ป น หน า ที่ ท หารเหมื อ นกั น ”
นอกจากนี้ทหารก็ตอง “ปฏิบัติตนใหเปนที่นับถือ
เปนที่รักใครของคนอื่น” (๑๘ ธันวาคม
๒๕๑๘) และการปฏิบัติตัวของทหารในลักษณะนี้เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับความมั่นคง
ทหารนั้นนอกจากจะมีหนาที่ในฐานะทหารแลว ก็ยังมีหนาที่ในฐานะประชาชนอีกดวย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงรับสั่งวา “ในฐานะประชาชนก็ตองวางตัวใหดี และสามัคคี
กลมเกลียวเพื่อรักษาความแข็งแกรงของชาติบานเมือง” ( ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๘)

ในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใหแก นายทหารและนายตํารวจชั้นใหญ
“ อันวาเปนนายพล ยอมตองเปนที่เพงเล็ง เปนที่มองวาเปนตัวอยางแกผูใตบังคับ
บัญชา โดยเฉพาะสําหรับผูที่เปนตํารวจชั้นผูใหญก็คือความรับผิดชอบอยางยิ่ง
ตํารวจ
เมืองไทยนีก้ ็เปนพิเศษยิ่งกวาตํารวจในประเทศตางๆ เพราะวามีหนาที่หลายดาน
ลวนเปนดานที่จะตองรับผิดชอบในความมั่นคงของสวนรวม ความมั่นคงของ
สวนรวมนี้
เราก็ตองรักษาไว เพราะวาบานเมืองไทยเราจะอยูไดกด็ ว ยความสามัคคี และดวย
การเอาใจใสอยางดีของเจาหนาที่ ซึ่งทางฝายตํารวจมีสวนสําคัญในดานนี้ ก็
ขอใหทุกคน
สํานึกในความรับผิดชอบอยางแทจริง และสําหรับนายพลก็ตองถือตัววาเปน
ผูใหญ
จริงๆ คือผูใหญจะตองมีความรูอยางหนึง่ ตองมีความประพฤติที่ดีอยางหนึ่ง
แลว
ตองมีความรูสึกที่ดีตอผูอื่น มีความเมตตาและความรูสกึ ในความรับผิดชอบอยาง
หนึ่ง
ที่จะตองเปนผูใหญเพราะวาทั้งยศก็เปนผูใหญ ทั้งตําแหนงก็เปนผูใหญ ตัวตอง
เปน

ผูใหญเหมือนกัน ผูใหญจะตองสามารถแสดงวาเขาใจในหนาที่สําคัญของพลเมือง
ดี
และสามารถที่แสดงใหเห็นแกทั้งผูใตบงั คับบัญชา กับประชาชนทัว่ ๆ ไป จึงจะ
เปนผลสําเร็จในหนาที่ของตน...” (๒ ธันวาคม ๒๕๑๓)
ในพระบรมราโชวาทที่ พ ระราชทานให แ ก ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
“ ตองตั้งใจพยายามนําเอาความคิดวิทยาการไปใชในการปฏิบัติบริหารงานใหเกิด
ประโยชน
เต็มที่ พรอมทั้งระมัดระวังที่จะตั้งตัวตั้งใจแนวแนอยูใ นความสุจริตเที่ยงธรรม ใน
ความฉลาดรอบคอบ ประกอบดวยสติทตี่ ั้งมั่นคงอยูตลอดเวลา เพื่อปองกันมิให
ปฏิบัติการ
ของตนๆ คลาดเคลื่อนจากเปาหมายอันสูงสงที่ตั้งไว...”(๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๔)
ในพระบรมราโชวาทที่ พ ระราชทานในพิ ธี ส วนสนามลู ก เสื อ และพระราชดํ า รั ส ที่
พระราชทานใหแกผูบังคับบัญชาลูกเสือ
“ หนาที่สําคัญอันดับแรกของลูกเสือ ตามที่ทุกคนพรอมกันปฏิญาณสัญญาไว ก็
คือ
การบําเพ็ญประโยชน “ประโยชน” นั้นไดแกสิ่งไร และทําอยางไรจึงจะเกิดขึ้น
ได
ประโยชนคือผลผลที่ดี ที่เกื้อกูลอุดหนุนบุคคลและสวนรวมใหมีความเจริญ
ความผาสุก
ความสมัครสมานมั่น...”(๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔)
“จะตองเผื่อแผความรูความสามารถ ตลอดจนจิตใจของลูกเสือ แกคนทั่วไปโดย
กวาง
ขวาง ไมจํากัดเฉพาะผูที่มาสมัครเขาอยูในคณะ ควรจะถือไดวาการกระทําดังนั้น
เปนการแจกกระจายวิทยาทาน ที่เกิดจากความอารีและความหวังดีของทาน การ
แจกจาย
วิทยาการนั้นมิไดทําใหทานหมดเปลืองสูญเสียความรูความสามารถอันใดไปเลย
หาก

แตจะทําไดตนแตกฉานชํานาญยิ่งขึ้น พรอมกับสรางความรูความคิดที่ถูกทํานอง
คลองธรรมใหเกิดในหมูชนของอยางแพรหลาย ซึ่งจะชวยใหเขาเหลานั้นสามารถ
สราง
ฐานะความมัน่ คงใหแกตน แกหมูคณะ แกทองถิ่น ตลอดถึงประเทศชาติใน
สวนรวม
ไดอยางไพศาล...”(๕ กรกฎาคม ๒๕๑๖)
ภาระหนาที่ของบัณฑิตที่ปรากฎในพระบรมราโชวาท
“ประการแรก หนาที่ในงานอาชีพ ซึ่งควรจะตองปฏิบัติใหสําเร็จลุลวง
ไปดวยดีทกุ ๆ
อยาง ประการตอไป ไดแกหนาที่ทจี่ ะตองทําประโยชนใหแกสังคมในฐานะที่เปน
สวน
หนึ่งของสังคมและเปนผูไดรับความเกื้อกูลจากสังคมทั้งโดยทางตรงและทางออม
อยู
ตลอดเวลา นอกจากนั้น ยังมีหนาที่ทจี่ ะตองปฏิบัติรับใชชาติบานเมืองในฐานะ
เปน
พลเมืองไทยอีกประการหนึ่งดวย” (๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑)
“บัณฑิตผูมีความรู เปนสวนหนึ่งของกําลังของชาติ จึงนาจะถือตนวามีหนาที่อัน
สําคัญยิ่งที่จะตองปฏิบัติการรวมกับกําลังสวนอื่นๆ โดยประสานสอดคลอง ทั้ง
สงเสริมกัน
และกันอยางเหมาะสมพรอมเพรียง และเขมแข็ง...” (๙ มกราคม ๒๕๑๘)
“การทําหนาที่ใหสอดคลองกับผูมีหนาทีอ่ ยางอื่นๆนั้น บัณฑิตหรือนักวิชาการ
จําเปน
จะตองไมประมาทความรูความสามารถของผูอื่นๆ ทั้งนักวิชาการดวยกัน ทั้งผูที่มี
ความ
ชํานาญทางการปฏิบัติ ทั้งหมดตองใชความรูความชัดเจนของตนๆ รวมงานกัน
ดวย
ความคิดเห็นที่ถูกตองตามเหตุผล สุจริต เที่ยงตรง เปนอิสระจากอคติ กลอุบาย
และความเห็นแกตวั ...”(๙ มกราคม ๒๕๑๓)

ในกรณี ข องนิ สิต นั ก ศึ ก ษา พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยูหั ว ไดพ ระราชทานพระบรม
ราโชวาทว า มี ห น า ที่ ห ลั ก คื อ การ “มาหาความรู เ พื่ อ ไปปฏิ บั ติ ง านต อ ไปได ” การออกไป
ปฏิบัติงานเพื่อสวนรวมในขณะที่เปนนิสิตนักศึกษาโดยการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ นั้น แมวาจะเปน
สิ่งที่พึงดีกระทํา แตกิจกรรมที่ทํานั้นจะ “ตองใหพิจารณาใหดีวาเปนกิจกรรมนั้นอยาใหมันมี
มากมายเกิ น ไป จะทํ าให ผิด จุ ด ประสงคข องการมาเรีย นในมหาวิ ท ยาลั ย ” (๒๙ พฤศจิ ก ายน
๒๕๑๒)
โดยสรุป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงย้ําอยางสม่ําเสมอถึงการทําความรูจักและ
เขาใจในหนาที่อื่นเหมาะสมอันพึงกระทําของแตละคนแตละกลุมอาชีพ และเมื่อรูจักแลว “ แตละ
คนมีหนาที่ที่จะตองทํา ตองทําใหดีที่สุด แตเทานั้นยังไมพอ ตองนึกดวยวางานของตัวจะตอง
สั ม พั น ธ กั บ งานของคนอื่ น เพราะถ า ไม สั ม พั น ธ กั บ งานของคนอื่ น งานที่ ตั ว ทํ า อาจเปล า
ประโยชนก็ได หรือถาไปปนเกลียวกับหนวยอื่นก็อาจเปนผลรายยิ่งขึ้นไปอีก จึงอยากถือโอกาส
นี้ฝากความคิดไววา ทํางานใดๆขอใหทําดวยความตั้งใจจริงๆ ทําตามหลักวิชา ตามหลักธรรม
มะ” (๑๑ มีนาคม ๒๕๒๑) นั่นคือ นอกจาการรูนาที่ของตนเองแลว ยังตองรวมมือกับผูอื่นเพื่อให
งานลุลวงไปไดดวยดีเพื่อประโยชนสวนรวม
การรูจักและเขาใจหนาที่จึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง “ เพราะผูที่มีความรูดีแตไมรูจักรักษา
หนาที่นั้นจะทํางานใหบังเกิดประโยชนแทจริงมิไดเลย ” (๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒)
ประโยชนสําคัญอันเกิดจากการรูจักและปฏิบัติตามหนาที่นอกเหนือจากความสัมฤทธิ์ผล
ของงานสวนตนและผลประโยชนที่บังเกิดแกสวนรวม ก็คือ การทําใหมีสุขภาพจิตดีขึ้น ดัง
ปรากฏในพระราชดํารัสที่พระราชทานใหแกครูโรงเรียนที่เขาเฝาถวายพระพรในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ตําหนักจิตรลดารโหฐาน ที่อัญเชิญมาขางลางนี้
การทําใหมีสขุ ภาพจิตดีขึ้น ก็คือชวยกันขจัดปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นดวยการ
ปฏิบัติตน
ใหดีตามหนาที่ของตน คือตั้งใจที่จะเปนคนดี ถาเปนนักเรียนก็ตั้งใจเรียนใหดี เปน ครู เปน
พยาบาล เปนอะไรก็ทําตามหนาที่ใหดีที่สดุ ...”(๕ ธันวาคม ๒๕๑๑)
อนึ่ง แนวพระราชดําริในลักษณะขางตนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ปรากฏในพระ
บรมราโชวาทและ พระราชดํารัสที่พระราชทานใหแกกลุมบุคคลในโอกาสตางๆ ซึ่งไดอัญเชิญมา
เปนตัวอยางพอสมควรในหนาตนๆ นี้ สื่อในวา คนเรานั้นไมควรเรียกคนอื่นใหทําดี ใหรูจัก

หนาที่ของเขา ในขณะที่ผูเรียกรองเองก็ไมไดทําดี ไมไดรูจักหนาที่ของตนเอง แทที่จริงแลว เรา
ตองเรียกรองตนเองเปนสําคัญ นั่นคือ ผูเรียกรองตองรูจักหนาที่ของตัวเอง (เชน หนาที่ของ
ลูกเสือ คือการบําเพ็ญประโยชนใหแกสวนรวม เปนตน) โดยเรียกรองตัวเองใหปฏิบัติตนตาม
หนาที่ที่ไดเลือกไวหรือที่ไดรับมอบหมายเสียกอน พรอมกับปฏิบัติตามเรียกรองของตนเองดวย
ตัวอยางพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในพิธีปฏิญาณตนละสวนสนามเนื่องในวันคลาย
วันสถาปณาคณะลูกเสือแหงชาติ ที่อัญเชิญมาที่นี้ สื่อความหมายขางตน
“ประโยชนหรือผลดีนั้นจะเกิดขึ้นเองไมได หากแตจะตองคอยสรางคอยทําให
เพิ่มพูน
ขึ้น จึงมักใชคําพูดวา บําเพ็ญประโยชน แปลวาทําใหประโยชนเพิ่มพูนขึ้นจนเม
บริบูรณ การบําเพ็ญประโยชนจะตองทําที่ตัวเองกอน ดวยการประพฤติดี เปน
ตนวา
การรักษาระเบียบวินัย รักษาความสัตยสจุ ริต ขยันหมัน่ เพียร ปฏิบตั ิกิจการงาน
ดวย.
ความเขมแข็งหนักแนน ใหจนติดเปนนิสยั ผลของการทําดี ที่เปนประโยชน ก็
จะ
งอกงามขึ้นในตัวผูปฏิบัติอยางเต็มเปย ม แลวจะสะทอนออกถึงผูอื่น พลอยให
ผูอื่น
และสวนรวมไดรับผลดีดวย.” (๑ กรกฏาคม ๒๕๒๗)
หรือในอีกตัวอยางหนึ่ง
“การทําประโยชนหรือการทําความดีนนั้ ตองเริ่มตนที่ตนเอง คือแตละคนจะตอง
ถือการ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดวยตนเอง ที่ตนเอง เปนใหญ และตองฝกหัดใหเปนนิสยั ก็
จะ
ไดรับประโยชนเอง แลวเปนผลสะทอนถึงผูอื่นตลอดถึงสวนรวม ใหพลอยไดรบั
ประโยชนดว ย...” (๘ กรกฎาคม ๒๕๒๔)
๓. การแสวงหาความรู

เมื่อวิเคราะหอยางละเอียดครอบคลุมแลว อาจกลาวไดวา การรูจักหนาที่อันถูกตองของ
ตนเองเปนเงื่อนไขสําคัญที่สุดในการที่บุคคลจะมีสวนสรางประโยชนใหกับตนเอง และใหแก
สวนรวมพรอมกัน เมื่อเปนเชนนี้ก็สมควรวิเคราะหความสามารถและสาระที่แทจริงของ วลี
“การรูจักหนาที่” ใหลึกซึ้งยิ่งขึ้ น ขอสรุปและความจําเปนเชนนี้ปรากฏเปน นัยจากพระบรม
ราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว กล า วคือ พระองคได ทรงให
ความหมายของคํา “การรูจักหนาที่” ในลักษณะที่ครอบคลุมมาก ซึ่งแตกตางไปจากลักษณะผิว
เผินอันเปนที่คุนเคยกันในหมูคนไทย จากการรูจักหนาที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงย้ําอยู
เสมอก็ คื อ การรู จั ก หน า ที่ ใ นลั ก ษณะที่ ต ระหนั ก ด ว ยว า หน า ที่ นั้ น ๆ เกี่ ย วพั น กั บ กิ จ กรรม
อะไรบาง และจะตองทําอยางไร จึงจะทําใหหนาที่นั้นเกิดผลลัพธตามคาดหมายจากหนาที่นั้นๆ
ดวย “หนาที่” ที่กําลังใชอยูนี้สื่อความหมายในรูปแบบของกิจกรรมที่ตองสมควรทําในการงาน
ในอาชีพ ในตําแหนง ในบทบาท หรือสภาวะอื่นใดที่บุคคลอุปโหลกตัวเองใหเปนใหอยู หรือ
ที่ผูอื่นอุปโหลกใหเปนอยู การรูจักหนาที่ จึงสื่อความรูจักหนาที่ในสภาวะตางๆเหลานั้น และใน
ลักษณะที่ลึกซึ้งตามที่ไดกลาวขางตน
การรูจักหนาที่ในลักษณะขางตนนั้น เริ่มตนดวยการแสวงหาความรูประดับตัวบุคคลโดย
“ ตั้งใจศึกษาสังเกตสิ่งที่เปนคุณประโยชนไว เพื่อเพิ่มพูนความรอบรู และนําไปใชในหนาที่ ”
และในการแสวงหาความรูนี้ “ ขอใหกลาแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ และถาซักถามในสิ่งที่
ของใจสงสัย โดยถือวาความรูความเขาใจที่กระจางและถูกตองนั้น จะถูกตองนั้น จะชวยให
ปฏิบัติงานโดยสะดวกใจ และไดผลสมบูรณที่สุด ” ( ๕ มีนาคม ๒๕๑๒ ) “ ถาคนขาดความรูก็
ปฏิบัติงานไมไดและคนขาดความรูก็จะอยูในศีลธรรมยาก” ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๓)
นอกจากลั ก ษณะของการเรี ย นรู ข า งต น แล ว พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ยั ง ได
พระราชทานแนะนําดวยวา เนื่องจาก “วิทยาการทุกฝายมีความเกี่ยวของสัมพันธกันและเกื้อกูลกัน
ทั้ งหมด ผู ที่จ ะใชวิ ท ยาการใหบัง เกิ ดผล จํา เปน ตอ งเรีย นรูวิ ท ยาการให ชัด และทั่ ว ถึง และ
นํามาใชประกอบอุดหนุนกันใหครบถวน” (๑๑ ตุลาคม ๒๕๒๒)
การแสวงหาความรูนั้น กระทําไดทั้งภายในระบบที่เปนทางการซึ่งมักอยูในชั้นเรียนและ
นอกระบบ การศึกษานอกระบบนั้นก็เปนที่ทราบกันดีทั่วไป โดยผูเลาเรียนไดรับความรูไดรับ
วิทยาการที่ครูบาอาจารยถายทอดใหอีกตอหนึ่ง แตการศึกษานอกระบบนั้น ในพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็คือตัว "ประสบการณและสิ่งตางๆ ซึ่งเปนเปนปญหาที่ตองขบคิด
ทําใหเกิดความรูความเขาใจอันชัดเจนแจมแจงในสิ่งทั้งปวงที่เกี่ยวกับชีวิตของแตละคนยิ่งขึ้น”
ดังนั้น ประสบการณในชีวติ นี้เปนบอเกิดแหงความรูความจัดเจนที่สําคัญ ซึ่งถาไดรูจักนํามาใชดว ย

ความรูเทาถึงเหตุถึงผลอยางแทจริงดวยความบริสุทธใจ และดวยความตั้งใจ จะยังประโยชน
ใหแกตนเองและ สังคมไดอยางวิเศษสุด ” การศึกษานอกระบบภายหลังสําเร็จการศึกษาทางการใน
ลักษณะที่กลาวถึงแลว “ มีความสําคัญมากในการที่จะสรางเสริมใหผูผานการศึกษาในระบบมาแลว
เกิดความรู ความเฉลียวฉลาด สามารถปรับตนใหเขากับสิ่งแวดลอม ละสามารถดํารงตนใหอยูใน
สังคมอยางมั่นคงเปนสุข ” ( ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๒)
ความตั้งใจในการแสวงหาความรูทั้งในและนอกระบบ จึงเปน รูปแบบหนึ่งของการ
พัฒนาตนเอง โดยการที่แ สวงหาความรูใ หแ กต นไมวา จะเปนภายในหรือภายนอกระบบ มี
ความสําคัญมากเปนองคประกอบหลักของการรูจักหนาที่ของบุคคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จึงไดทรงใหความสนับสนุนในการจัดสรางเครื่องมือที่จะเอื้ออํานวยการแสวงหาความรู แนวคิด
ขางตนปรากฏชัดเจนมากในพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่ทรงกลาวพาดพิงถึงสารานุกรม
ไทย ซึ่งอัญเชิญมาเปนตัวอยาง ดังนี้
“สารานุกรมชุดนี้ถือวาเปนสารานุกรมที่จะชวยใหผูมีความอยากรูอยากเห็นสามารถ
ที่จะหาความรูทุกสาขา...” (๒๗ ตุลาคม ๒๖๑๓ ) และ
“สารานุกรมนี้เปนบอเกิดแหงความคิดสําหรับทั้งเด็กทั้งผูใหญ และเปนทางที่จะ
แกปญหาความขาดแคลนในดานการศึกษาในประเทศไทยในปจจุบันนี้ ซึ่งถาทํา
สําเร็จ
แลวก็จะชวยบรรเทาความเดือดรอนในดาวความขาดแคลนการศึกษาของประชาชน
โดยทําใหประชาชนมีความรู มีความสนใจในชีวิตในบานเมืองของตนในวิชาการ
ในโลก
เพื่อทําใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุขยิ่งขึ้น...” ( ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๔)
เมื่อการแสวงหาความรูเปนสิ่งดี เพื่อความสําเร็จของตัวเองและสวนรวมแลว การมีสวน
ใหความรูแกผูที่ยังมีความตองการอยูจึงเปนสิ่งที่นาสรรเสริญเชนกัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงรั บสั่งวา การแจกจ ายที่มี ประโยชนม ากกวาการแจกจ า ยทุ นทรัพ ย ซึ่ง “ จะไปแจกจาย
มากมายเทาไรๆ ก็อาจไมมีประโยชน ” ก็คือ การ “ แจกจายความรูที่จะใหประชาชนที่ขาดแคลน
เหลานั้นไดสามารถตั้งตัวดวย ” (๘ มกราคม ๒๕๑๓ )

ความรู จึ ง เป น ทรั พ ยากรภายในบริ บ ทของการรู จั ก หน า ที่ “ การมี ภู มิ รู สู ง ถื อ ว า เป น
ประโยชนอันเชิดชูบุคคลอยางสําคัญอยางหนึ่ง ” (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๗ ) เมื่อเปนเชนนี้
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดทรงแนะนําผูสําเร็จการศึกษาใหปฏิบัติตน ดังนี้
“ประการแรก ทานตองไมทอดทิ้งหรือหยุดยั้งการศึกษาคนควาทางวิชาการ
หากแต
จะตองเอาใจใส ขวนขวาย และพยายามศึกษาคนควาใหมีความรูกวางขวางลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น
และแมนยําแจนจัดยิ่งขึ้น ประการที่สอง ทานจะตองนําวิทยาการนัน้ ออกมา
ปฏิบัติงาน
ใหไดผล ทั้งในสวนเปนประโยชนของตน ทั้งในสวนที่เปนประโยชนของ
ประเทศชาติ
ทั้งนี้โดยยึดหลักประจําตัวประจําใจวา ถาบัณฑิตรักษาความรูของตนใหมนั่ คง
เพิ่มพูนความรูของตนใหพฒ
ั นากาวหนา พรอมกับพยายามใชความรูนั้นเพื่อ
ประโยชน
สรางสรรคอยูเสมอแลว วิชาความรูจะเชิดชูตัวของบัณฑิตมิใหตกต่ําลงได ยิ่ง
พยายามเรียนรูและใชความรูใหเปนประโยชนกวางขวางยิ่งขึ้นเพียงใด ก็จะเชิดชู
ตน
ใหสูงยิ่งขึ้นและถาวรมั่นคงยิ่งขึ้นเพียงใด...” (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๗)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีแนวคิดที่แยบยลเกี่ยวกับการเรียนรูหรือการศึกษา
คนควาอีกดวยพระองคทรงแจกแจงการศึกษาออกเปนสองแนวดวยกัน คือการศึกษาแนวทางลึก
และแนวทางกวางพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๒๗ ที่อัญเชิญมาขางลางนี้อรรถาธิบายความหมายของการศึกษาทั้งสองแนว
“การศึกษาทีส่ ําคัญและจําเปนอันดับแรกของทานจึงตั้งเปนการศึกษาทางแนวลึก
อันไดแกการศึกษาคนควาวิชาเฉพาะของทาน ใหลึกซึง้ ใหชัดเจน หนาแนน และ
กาวหนา
อยูเสมอ พรอมกันนั้น ในฐานะผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะตองใชวิชาการในการ
ปฏิบัติงานและ
แกปญหาตางๆ รวมกับผูอื่นฝายอื่นอยูตลอด ก็จําเปนที่จะตองมีความรูด านกวาง
อยางเพียงพอ

ดวย จึงจําเปนตองศึกษาทางแนวกวางอีกทางหนึ่งคูก ันไป การศึกษาตามแนว
กวางนีย้ อม
ครอบคลุมถึงวิทยาการทั่งไปทุกๆสาขา ตลอดจนความรูและประสบการณอัน
เกี่ยวกับสภาพ
ความ เปนไปของบานเมือง ของสังคม และของประชาชนทุกแงมุม เพื่อใหมี
ความรูดานกวาง
อยางเพียงพอ สําหรับชวยตัวใหสามารถเขาใจปญหาตางๆ อยางถูกถวนและ
สามารถคิดหาวิธี
แล แนวทาง ที่จะนําวิชาการของทานมาผสานกับวิชาอืน่ ๆ ไดโดยสอดคลองและ
ถูกตอง
เหมาะสม...”
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังไดมีพระบรมราโชวาทใหรูจักใชวิชาความรูที่ไดศึกษา
คนความาดวยความอุตสาหะอยางมีคุณภาพและยังประโยชนใหแกตนเองและสวนรวม ดังปรากฏ
ในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใหแกบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๒๔ ซึ่งขออัญเชิญบางสวนมาไวในที่นี้
“ยิ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติการตางๆไดดขี ึ้น มากขึ้น อยางมีประสิทธิภาพ และ
ชวยให
สามารถสรางสรรคสะสมผลประโยชนสําหับตัวไดมากมาย ทั้งในทางที่ถูกและ
ทาง
ที่ผิด ถาใชกําลังไปในทางที่ถูกตอง ก็จะไดรับผลดี ที่เปนประโยชนแทจริงอัน
พึงประสงค
ถาใชไปในทางที่ไมถูกตอง ก็ไดรับผลราย เปนความเสียหายทั้งแกตนและแก
ผูอื่น
ผูมีกําลังความรูความสามารถสูง จึงตองมีวินิจฉัยใหออกวาควรจะใชกําลังตนไป
ใน
ทางใด และสิ่งที่เรียกวาประโยชน มิใชประโยชนนนั้ เปนอยางไร จักได
สามารถควบคุม
การใชกําลังของตนใหเหมาะสมเที่ยงตรงได การวินิจฉัยและควบคุมการใชกําลัง
โดย
ถูกตองดังนี้ เปนหนาที่อยางสําคัญยิ่งของผูที่มีกําลังความรูทุกๆ คน ยิ่งรูสูงรูมาก
ขึ้น

เทาใด ก็ยิ่งตองความรับผิดชอบสูงขึ้นเทานั้น จึงจะสรางสรรคความเจริญ
ความดีงาม และมั่นคงผาสุกไดสําเร็จดังมาดหมาย…”
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงสาระของ “ความรับผิดชอบ” ที่พาดพิงถึงพระบรม
ราโชวาทที่ อั ญ เชิ ญ มาข า งต น ในวั น ถั ด มา ความรั บ ผิ ด ชอบในบริ บ ททํ า นองข า งต น นั้ น
ประกอบดวยสามประเด็นสําคัญ กลาวคือ “ขอแรก จะตองระมัดระวังตั้งใจใชกําลังเพื่อสราง
ประโยชนฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน ทั้งประโยชนสวนรวมพรอมกันนั้น เหตุปจจัยพรอม
กันนั้นก็ตองคอยปกปองกันและแกไขตลอดเวลา มิใหความเสียหายเกิดขึ้น และขอสาม ซึ่งเปน
ขอสําคัญอยางยิ่งจะตองพยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนมั่นคง และทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําได
หลายทาง ทางที่เหมาะอยางหนึ่งก็โดยพยายามทําประโยชน เสียสละเพื่อผูอื่นและสวนรวมใหมาก
ขึ้น” (๑๐ กรกฎคม ๒๕๒๔ )

โดยสรุปแลว ในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั พระองคทรงมีความ
เชื่อมั่นวา
“อยาถือตัว อยาถือวิชาความรูของตัวคนเดียวเปนใหญ จะไมชว ยใหทําการใดๆ
สําเร็จได
เพราะทุกสิ่งทุกอยางจะสําเร็จขึ้นไดตองอาศัยเหตุ อาศัยปจจัย ประกอบพรอมกัน
เหตุปจจัยนัน้ ก็ไดแกวิทยาการศึกษาอบรมมาเปนอยางดีแลว และนํามาปฏิบัติให
ถูกถวนตามขัน้ ตอน ดวยความฉลาดรอบคอบนั้นเอง...” (๑๑ ตุลาคม ๒๕๒๒)
๔. ความมีเหตุมีผล
ในขณะเดียวกัน การไดมาซึ่งวิชาความรูที่แสวงหาคนควาไดมานั้น จะตองใชใหเปน
กลาวคือ “ การจะนําเอาหลักวิชาไปใชใหไดผลในการปฏิบัติงานใดๆ จําเปนตองศึกษางานนั้นให
ทั่วถึง ดวยเหตุดวยผล ดวยความสุขุมรอบคอบ ดวยความคิดเห็นที่กวางขวางเปนธรรม จึงจะ
เห็นทางที่จะนําหลักวิชามาใชปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผลตามประสงคได” (๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๙)
แนวความคิดเชนนี้ยึดหลักการที่วา “วิทยาการกับความคิด จึงเปนปจจัยสําคัญคูกัน จําเปนตองใช
ประกอบกัน และหากพิจารณาใหลึกไป ก็จะเห็นวา ความคิดเปนตัวนําวิชาการ ตองมีความคิด
กอนจึงจะใชวิชาการได ” (๑๑ กรกฎคม ๒๕๑๗)

จุดประสงคโดยตรงของการคิดที่จัดวาสําคัญ ก็คือ “ คิดใหออก คิดใหเห็นชัดเจงวา
อะไรเปนอยางไร สมมติวาจะคิดหาทางปฏิบัติสําหรับการหนึ่งการใด ก็ตองคิดใหแยบคายอยาง
ละเอียดรอบคอบ ประกอบดวยเหตุผล จนเห็นแจงถึงจุดมุงหมายอันถูกตองเที่ยงตรงของการที่จะ
ทํานั้น รวมทั้งวิถีทางปฏิบัติครบทุกขั้นตอนดวย ” (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๑๗)
การคิดอยางรอบคอบ และคิดอยางมีผลนั้น เปนวิธีการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
ทรงย้ําอยูเสมอในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองค อยางไรดี ลักษณะการคิด
อยางรอบคอบนี้ หากจะใหบังเกิดประโยชนสูงสุดแลว จักตองเปนการคิดอยางอิสระอีกดวย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงอธิบายสาระของการคิดอยางเปนอิสระไวไดอยางชัดเจนใน
พระบรมที่พระราชทานใหแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ กรกฏาคม
๒๕๑๗ ซึ่งขออันเชิญมาเสนอในที่นี้ ดังนี้
“ความคิดที่เปนอิสระแทนนั้ ไดแกความคิดที่มีความกระจางแจมใสปราศจากอคิต
ใดๆ
โดยสิ้นเชิง มีเหตุผลรวบยอด เชนการทีบ่ ัณฑิตสําเร็จการศึกษาครั้งนี้ ยอม
เปนผลที่เกิดจากเหตุและผลอื่นๆ ที่มีตอเนื่องกันมาเปนลําดับหลายขั้นตอน
จึงจําเปนทีจ่ ะตองระวังจับเหตุจับผลใหไดโดยถูกตองทุกขั้นทุกตอน ไมใหสับสน
อีกประการหนึ่ง เหตุที่จะใหผลอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึน้ นั้น ปรกติจะเห็นวามี
หลายเหตุ
เชน การเรียนรูวิชาไดดี ยอมเปนผลมาจากการมีที่เรียนดี มีครูดี มีโอกาสเหมาะ
และตัวเองตั้งอกตั้งใจเรียน หรืออาจมีเหตุอื่นๆ มากกวานี้ออกไปอีกก็ได เหตุทั้ง
หลายนี้ จําแนกออกไดเปนสองประเภท คือเหตุตางๆ ที่อยูนอกตัว เชน ที่เรียน
ดี
ครูดี จัดเปนเหตุภายนอก ประเภทหนึ่ง กับเหตุที่อยูในตัว ที่เปนการกระทําของ
ตัว
อันไดแกการตั้งใจเลาเรียนจริงๆ นั้น จัดเปนเหตุภายใน อีกประเภทหนึ่ง ขอให
พิจารณาทบทวนดูใหดี จะเห็นวาภายนอกทั้งหมดนั้นเปนเพียงสวนประกอบเหตุ
แทจริง ที่จะทําใหรูวิชาดีนนั้ อยูที่เหตุภายใน คือ การกระทําของตัวเอง...”
(๙ กรกฎาคม ๒๙๑๙)

ขอสรุปที่สําคัญจากแนวคิดขางตนก็คือ การหาเหตุผลนั้น ควรเพงเล็งที่เหตุภายใน ซึ่ง
ก็คือ “การกระทําของตนเอง” แลวเรงกระทําเหตุที่สําคัญนี้ใหถูกตองครบถวนตามแนวที่ควร
เหมาะสม ผลลัพธตองการหรือผลสําเร็จที่มุงหมายไว ก็จะบังเกิดขึ้น
แมกระนั้น การกระทําที่พรอมดวยเหตุผลก็ยังมีความผิดพลาดได ทั้งนี้เพราะเปนโดย
ปกติแลวคนเรามีอคติไดอคตินั้น เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหมองไมเห็นทาง เพราะลําเอียงเขาขาง
ตัว ดวยอํานาจความรักบาง ความชังบาง ความหลงไหลบาง เมื่อเกิดคติแลวก็จะทําใหเหตุผลที่
ถูกตองตามหลักตรรก ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ “ จะตอง
ทําความคิดจิตใจของตนเองใหเที่ยงตรง พนจากอํานาจอคติเสียเปนเบื้องตนกอน แลวจึงนํ า
ความคิดที่เที่ยงตรงนั้นมาพิจารณาการกระทําของตนเอง ดวยหลักเหตุผลใหถูกตองและดวยความ
เพียรพยายามอันไมขาดสาย ” (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๙) นั่นคือ การคิดที่มีคุณภาพและมีขอสรุปที่
คมคาย ตองเปน การคิดที่เปนอิสระ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีแนวคิดเกี่ยวกับ “เหตุผล” ที่ละเอียดออนในลักษณะที่
นอยคนจะคิดไดกลาวคือ สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลว “หลักของเหตุผล” เปนหลัก
ที่ชวย “ ทําใหตัวเองครบเปนคน ” “หลักของเหตุผลนั้น คือ หลักของกรรม กรรมนั้นแหละ คือ
การกระทํา ถากระทําอะไรก็ตามเวลานี้ ยอมจะเกิดเปนผลตอไป และโดยมากเรานึกวาอนาคต
จะเปนอยางไร เราไมทราบ ความจริงเราทราบ ถาเราพยายามที่จะมีหลักเหตุผล และปฏิบัติดวย
หลักเหตุผล การกระทําใดๆ ในเวลานี้ ขอใหนึกวาจะมีผล และผลนั้นคืออนาคตของเรา ถาเรา
ประสงคจะมีอนาคตที่ดีที่แจมใส ที่มีความสุขความสบายตอไป หลักนี้จึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง และ
จะตองเขาใจแทๆดวยตนเอง และเขาใจอยางลึกซึ้งแทจริง” ( ๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๙)
การย้ํา การให เ หตุผ ลในส ว นขา งตน นี่เ องที่ทํ า ให พ ระบาทสมเด็จ พระเจ าอยู หัว ทรงมี
ขอสรุปวา
“วิทยาการและปญญานั้น แยกกันไมได ขอใหชวยกันทําทั้งสองทาง ทั้งในดาน
วิชาการ
และในดานปญญา ดังนั้นปญญานี้ไมไดหมายถึงความเฉลียวฉลาดเทานั้นเอง
คือไมได
หมายถึงเฉลียวฉลาดในทางวิชาการ แตเฉลียวฉลาดทางธัมม คือมีความรูวา
อะไร

ควรอะไรไมควร เห็นการไกล เกือบจะเปนผูที่มีปญญาเห็นทางสวาง แทบจะ
มอง
อนาคตไดเพราะวาใชปญญาสอง วิธีการใชปญญามาสองทางของตนคืออาศัย
เหตุผล
ถาเราใชปญญาในทางที่ถูกเทานั้นกับจะเห็นอนาคตได เพระวาเราเห็นที่ผานมา
เปนอยางไร
มีเกณฑอยางไร แลวก็คนมีความสามารถอยางไร ปญหาเปนอยางไร เรา
สามารถ
ที่จะดูวาตอไปเปนอยางไร...” (๕ มีนาคม ๒๕๒๗)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดทรงประยุกตหลักคิดในลักษณะที่ไดกลาวถึงขางตนใน
โอกาสที่ไดพระราชทานพระราชดํารัสเพือ่ เชิญลงพิมพในหนังสือที่ระลึกของ
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงานในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติระหวางวันที่
๑๘-๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๗) ดังนั้น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําหรับการสรางความเจริญทุกระดับ แต
ปจจัยนี้จําเปนตองใชใหไดประโยชนคุมคา กลาวคือใหไดสมบูรณใหส้นิ เปลือง
นอยใหมีความสูญเปลาหรือความเสี ยหายเกิด ขึ้น นอยที่สุด การใชป จจัยทาง
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่สมบูรณแบบจึงตองอาศัยความเฉลียวฉลาด และความรอบคอบ
ระมัดระวังอยางสูง...”(๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗)
แนวพระราชดําริขางตนจะบังเกิดผลในระดับปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
พระราชทานขอคิดเพิ่มเติมวา ผูใชเทคโนโลยี “ ควรหัดเปนชางคิดชางสังเกตในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง นอกจากเทคโนโลยีที่ใหญโตในระดับสูงสําหรับใชในงานใหญๆ ที่ตองการผลมากๆ
แลว แตละคนควรคํานึงถึงและคิดคนเทคโนโลยีอยางงายๆ ควบคูกันไป เพื่อชวยใหกิจการที่ให
กิจการที่ใชทุนรอนนอยมีโอกาสนํามาใชไดโดยสะดวกและไดผลดวย ” (๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๒)
๕ หลักการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสรางสรรคประโยชนสวนตนและสวนรวม : สรุป
การมีวิทยาการที่ดี การมีปญญาก็ดี แมจะเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญ แตการมีปจจัยทั้ง
สองนั้น หากไมพิจารณาภายในกรอบที่เหมาะสมแลว อาจจะทําใหการประยุกตใชปจจัยทั้งสอง
อยางขาดประสิทธิภาพหรือไมมี ประสิทธิภาพตามที่ควรตามที่ควรเปน หรืออาจทําใหพินิจ

พิจารณาหาขอยุติในลักษณะที่มีกรอบความคิดอันไมเกื้อกูลความสัมฤทธิ์ผลของงานก็ได เพื่อให
กรอบการใชวิทยาการและการมีเหตุผล เปนสิ่งที่ประกันการ “ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ”
ทั้งในชีวิตการงานละ “สามารถสรางสรรคความเจริญวัฒนาใหแกตนเองแกบานเมือง ใหสําเร็จ
ตามปรารถนา” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานแนวคิดหรือหลักการในการ
ปฏิบัติตนใหมีประสิทธิภาพซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทจํานวน
มากมาย โดยสามารถสรุปเก็บความและผสมผสานใหเกิดหลักการชุดหนึ่ง ดังตอไปนี้
ประการแรก จะตองเรียนรูวิชานั้นๆ ใหแตกฉานโดยรูอยางถูกตองและแจมแจงทั้งใน
ทฤษฎีและในสวนละเอียด และรวมทั้งสวนรวมที่จะตองประสานงานกับวิชาอื่นๆที่จะนํามาใช
เกื้อกูลสงเสริมวิชาของตนดวย
ประการที่สอง ควรพยายามนําหลักวิชาความรู มาพิจารณาเทียบเคียงใชในกิจกรรม
ประจําวันของตนเองอยูเสมอจนเปนนิสัย เพื่อเปนการเพิ่มพูนประสบการณและความชํานาญใน
การนําหลักทฤษฎีมาปฏิบัติ
ประการที่สาม จะตองรูจักวินิจฉัยวิเคราะหงานที่ทําวา จะมีผลในทางใด และมุงทํา
เฉพาะงานที่สรางสรรคประโยชน โดยไมทํางานที่ไดผลทางลบหรือที่มิไดอํานวยประโยชนอันพึง
ประสงค
ประการที่สี่ กอนที่จะทํางานใดๆ จะตองศึกษางานนั้นใหทราบอยางแจมแจง ทั้งใน
จุดประสงค ขอบเขต และแนวทางปฏิบัติ
ประการที่ ห า ควรอย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งทราบถึ ง โครงสร า งของงานอื่ น ของทุ ก ฝ า ย
ประกอบดวย และควรจะตองทราบวางานแตละฝายนั้น มีขอบเขตและความสัมพันธกันอยางไร
จักไดสามารถประสานและพึ่งอาศัยกันไดอยางถูกตองเหมาะสมที่สุด โดยตระหนักเสมอวา ทุก
คนทุกฝายตองทํางานรวมกัน
ประการที่หก ควรฝกหัดใหคิดอยางมีเหตุมีผล อีกทั้งทําจิตใจของตัวเองใหเปนกลาง
เที่ยงตรง มีความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ และมั่นคง เพื่อใหมีวิจารณญาณที่ละเอียดรอบคอบ ละ
ชัดเจนแมนยํา สามารถวินิจฉัยเรื่องราวและปญหาตางๆ ไดอยางถูกตอง
ประการที่เจ็ด จะตองมีความตั้งใจ บริสุทธิ์ใจ บริสุทธิ์ใจ และมีความเพียรพยายามอยู
เสมอ ที่จะกระทํางานของตนใหสําเร็จประโยชนตามที่มุงหมาย
ประการที่แปด จะตองรูจักปฏิบัติ ทําใจใหหนักแนน ไมยอทอตออุปสรรคไมมักงาย
และมีระเบียบในการทํางาน กลาหาญและพรอมที่จะทําในสิ่งที่ถูกตอง
ประการที่เกา จะตองมีความเมตตา และมีไมตรีจิต ยินดีประสานสัมพันธกับผูอื่น โดย
ไมทําตัวทําใจทําคิดใหคับแคบ แตยินดีและพรอมที่จะเรียนรูจากเพื่อนรวมงานดวยใจที่เปนกลาง
และดวยความคิดพิจารณาที่ฉลาดรอบคอบ

ประการที่สิบ จะตองอาศัยความพอเหมาะพอดีในการปฏิบัติงานทั้งปวง โดยถือวางาน
ทุ ก ชิ้ น ทุก ส ว นมีความสํ าคั ญ และตอ งพยายามทํา งานแต ล ะส ว นแต ละขั้ น ตอนนั้น ใหเ สร็ จ
สมบูรณ ไมละเวน หรือเนนหนักในสวนหนึ่งสวนใดใหเกินความพอดี
ประการสุดทาย จะตองพยายามนําขอแนะนําขางตนทุกขอ ไปปฏิบัติงานใหเปนวินัย
ประจําตัว โดยปฏิบัติไดอยางอัตโนมัติ ทําใหเกิดความเปนระเบียบทั้งในการคิดและในการทํางาน
อันมีสวนชวยใหเกิดประโยชนบริสุทธิ์ตามจุดมุงหมาย

