โครงการจัดงานสัปดาหสงเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป 2551
ระหวางวันที่ 1-7 ธันวาคม 2551
หลักการและเหตุผล
ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจัดโครงการสัปดาหสงเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม เนื่อง
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อยางตอเนื่องเปนการประจําทุกป ตั้งแต
ปพุทธศักราช 2532 โดยจัดกิจกรรมโครงการในสัปดาหแรกของเดือนธันวาคม และทั้งนี้ใหสวนราชการ และ
องคกรตาง ๆ ทุกภาคสวนรวมกันจัดกิจกรรมตามโครงการสัปดาหสงเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
ดังนั้น เพื่อใหการจัดกิจกรรมตามโครงการสัปดาหสงเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม อันเปน
โครงการที่นอมเกลาฯ ถวายเปนพระราชกุศล เปนพระราชสักการะ เผยแพรพระบรมราโชวาท พระราชดํารัส พระ
ราชกรณียกิจ อันเกี่ยวเนื่องกับศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งเปนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ จึงจัดโครงการสัปดาหสงเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม นอมนําพระธรรมคําสั่งสอนใน
ศาสนา พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับศาสนา คุณธรรมและ
จริยธรรมเผยแพรแกบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปไดประพฤติปฏิบัติและทําความดีจนเกิดเปน
กิจนิสัย
วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงเปนเอกอัครศาสนูปถัมภก เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551
2) เพื่อเผยแพรพระบรมราโชวาทและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว เกี่ยวกับการศาสนา
คุณธรรมและจริยธรรม
3)
เพื่อเปนการรณรงคการพัฒนาจิตใจ การปลูกฝงและสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะ
คุณธรรม 4 ประการ ตามพระบรมราโชวาท และการปลูกฝงความรูรักสามัคคี “พลังสามัคคี...ความดีแหง
แผนดิน”
4) เพื่อรณรงคใหบุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญของศาสนา คุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาขัดเกลาคน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อใหสถาบันและ
องคกรทางศาสนาไดมีสวนรวมและบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคมกวางขวางมากยิ่งขึ้น
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ระหวางวันที่ 1-7 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนยศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี สํานักงานอธิการบดี และสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยคณะกรรมการจัดงานสัปดาหสงเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมที่ดําเนินการ
- พิธีลงนามถวายพระพร โดยดําเนินการทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัย
-พิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยความรวมมือ
ระหวางฝายกิจการนักศึกษาและชมรมพุทธศาสน ณ ลานอเนกประสงค อาคารอเนกประสงค
-พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน โดยความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี ในวันจันทรที่ 1 ธันวาคม 2551 ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี
-การเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมปฏิบัติธรรมหรือกระทําความดี เชน ทําบุญ บริจาคทาน
รักษาศีล เจริญภาวนา ละเวนจากอบายมุข ในชวงสัปดาหนี้เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
-การจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ไดแก
1.1 จัดทําเอกสารสิ่งพิมพเชิญชวนบุคลากรทําความดีเพื่อถวายเพื่อพอแหงแผนดิน จํานวน 4 เรื่อง
ไดแก
1) การเชิญชวนทําดีงาย ๆ ถวายพอของแผนดิน ดวยวิธี 8 ประการ
2) การเชิญชวนนอมนําพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ 36 ประการ ไปประพฤติปฏิบัติ
3) การเชิญชวนนอมนําพระบรมราโชวาท พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อง
ความรูรักสามัคคี “พลังสามัคคี…ความดีแหงแผนดิน”ไปประพฤติปฏิบัติ
4) การเชิญชวนนอมนําพระบรมราโชวาท คุณธรรม 4 ประการ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไปประพฤติปฏิบัติ
โดยการเผยแพรไปยังบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกสวนงาน เปนรายบุคคล จํานวน 1,915 คน
ลวงหนา (1 สัปดาหกอนกําหนดจัดงาน) และอีกสวนหนึ่งเผยแพรและมอบเปนธรรมทานในวันพิธีเปดงานสัปดาห
สงเสริมศาสนา ฯ แก บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
สําหรับเอกสารสิ่งพิมพจะคัดสรรพระบรมราโชวาท พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่
เกี่ยวกับ การทําความดี ความสามัคคีและคุณธรรมสําคัญตาง ๆ พิมพดวยตัวษรแบบอาลักษณ ในกระดาษสี
เหลืองและสีชมพู มีลายเสนรูปดอกพุทธรักษา ดอกไมสัญลักษณวันพอ เปนภาพประกอบอันสวย สะอาด
1.2 รวมกับองคกรทางศาสนา ไดแก วัดสุทัศนเทพวรารามมหาวิหาร วัดสวนแกว วัดสังฆทาน วัด
ธรรมมงคล และโรงพิม พธ รรมสภา เป นเจา ภาพร วมในกรดํ า เนิน กิ จ กรรมรณรงคส งเสริ มขั ด เกลา ปลูก ฝ ง
คุณธรรม จริยธรรม ดวยการเผยแพรหนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต (ฉบับพกพา) และวีดิทัศนธรรมะสอนใจ
เพื่อนํามามอบและเผยแพรเปนธรรมแกบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เขารวมในชวงสัปดาหดังกลาว
-การจัดงานนิทรรศการเผยแพรพระบรมราโชวาท และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ดานศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะทรงเปนเอกอัครศาสนูปถัมภก
โดยเฉพาะความรูรักสามัคคี “พลังสามัคคี…ความดีแหงแผนดิน” และคุณธรรม 4 ประการ ไปประพฤติปฏิบัติ
อันไดแก
ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ
ประโยชนสวนใหญของบานเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม
ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบตั ิอยูในความสัจความดีนั้น
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวาจะดวยเหตุ
ประการใด

ประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อ
ประโยชนสวนใหญของบานเมือง
งบประมาณ
จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
(สํานักงานอธิการบดีและสํานักหอสมุดกลาง )
การประเมินผลโครงการ
1) การสังเกต
2) แบบประเมิน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ไดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงเปนเอกอัครศาสนูปถัมภก เนื่องในโอกาส วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551
2) เผยแพรพระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับการศาสนา
คุณธรรมและจริยธรรม
3) บุคลากรบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปไดรับการพัฒนาขัดเกลาจิตใจ การปลูกฝงและสงเสริม
คุณธรรม ศีลธรรมและ จริยธรรม โดยเฉพาะความรูรักสามัคคี
“พลังสามัคคี…ความดีแหงแผนดิน” และ
คุณธรรมตามพระบรมราโชวาท 4 ประการ
4) บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปตระหนักถึงความสําคัญของศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อใหสถาบันและองคกรทางศาสนาไดมี
บทบาทและสวนรวมสําคัญในการพัฒนาสังคมกวางขวางมากยิ่งขึ้น
5) มหาวิทยาลัยไดเครือขายในการจัดกิจกรรมรณณรงคขัดเกลา ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรมรวมกับองคกร
ทางศาสนาเขมแข็งและกวางขวางขึ้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอเชิญชวนรวมงานสัปดาหสงเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
---------------------------๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๐.๐๐ น.

-

พิธี เป ด งานสั ปดาห สง เสริ มศาสนา คุ ณ ธรรมและจริย ธรรม “พลัง สามัค คีแ ห ง...คามดี
แหงแผนดิน” ณ ลานอเนกประสงค

-

พิธีลงนามถวายพระพร กิจกรรมทําความดีเพื่อ “พอของแผนดิน”

-

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจ “พลังสามัคคี…ความดีแหงแผนดิน”

-

กิจกรรมรณรงคสงเสริมการนอมนําพระธรรมคําสั่งสอนในพุทธศาสนาพระบรมราโชวาท และ
พระราชดํารัส ไปประพฤติปฏิบัติใหเปนมงคลแกชีวิต

-

กิจกรรมกตัญูกตเวทิตาตอบิดา ดวย “เรียงถอยรอยคํารัก ถึง พอ”

-

สลับรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ และ “ธรรมะสุขใจ”

-

พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ณ หอประชุมเบญจรัตน

เวลา ๑๑.๐๐ น.

๒-๗ ธันวาคม ๒๕๕๑
๐๙.๐๐-๑๗.๐๐น.

-

ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พลังสามัคคี…ความดีแหงแผนดิน” โดยสํานักหอสมุด
กลาง รวมกับสํานักงานอธิการบดี ณ บริเวณลานอเนกประสงค

- รวมกิจกรรมรณรงคสงเสริมการนอมนําพระธรรมคําสั่งสอนพระบรมราโชวาท และพระราช
ดํารัสไปประพฤติปฏิบัติ
- รวมกิจกรรมกตัญูกตเวทิตาตอบิดา ดวย “เรียงถอยรอยคํารัก ถึง พอ”
- สลับรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ และ “ธรรมะสุขใจ”

๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น. - กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อนอมเกลาถวายเปนราชสักการะและพระราชกุศล
ณ มจพ. กรุงเทพฯ
โครงการสังฆทานวันพอ จัดโดยชมรมพุทธศาสน รวมกับฝายกิจการนักศึกษา ณ อาคาร
อเนกประสงค
- กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ มจพ. ปราจีนบุรี
โครงการวันพอ จัดโดยสภานักศึกษา รวมกับฝายกิจการนักศึกษา
ณ พื้นที่บริเวณอาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- โครงการ เรียงถอยรอยคํารักถึง “พอ” จัดโดยชมรมคริสต
รวมกับฝายกิจการนักศึกษา ณ เวทีลานสวนปาลม
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. - กิจกรรมประกวดเรียงความ “ทําดีเพื่อพอ…อยูอยางพอเพียง”
- ประกาศผลการประกวดเรียงความ “ทําดีเพือ่ พอ…อยูอยางพอเพียง”
จัดโดยฝายกิจการนักศึกษารวมกับคณะศิลปศาสตรประยุกต
- โครงการ เรียงถอยรอยคํารักถึง “พอ” จัดโดยชมรมคริสต รวมกับฝายกิจการนักศึกษา
ณ เวทีลานสวนปาลม
๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
๐๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. - มจพ. รวมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติพรอมกับปวงชนชาวไทย
ผูแทนนักศึกษา และฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
รวมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร จัดโดยมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
ณ มณฑลพิธีทอ งสนามหลวง
- มจพ. รวมกับสํานักงานเขตบางซื่อ ตักบาตรทําบุญไถชีวิตโค และถวายราชสักการะ
และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณสี่แยกบางโพ

ทําดีงา่ ย ๆ ถวายแด่พอ่ ของแผ่นดิน
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี ๒๕๕๑ และ
ในโอกาสงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจําปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา
คุณธรรมและจริยธรรม ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน ทํา “ความดี" ถวายเป็น “ของขวัญ" เพื่อพ่อของแผ่นดิน ด้วย
๘ วิธีง่ายๆ ที่เริ่มจากตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุด และสามารถทําได้ทุกวัน
วิธที ี่ ๑ เริ่มต้นที่กายแข็งแรง เมื่อกายแข็งแรงแล้ว จะเป็นจุดเริ่มให้ทําความดีมากยิ่งขึ้น
วิธีที่ ๒

ทําใจให้เป็นสุข ด้วยการรู้จักลด ละ เลิกอบายมุข ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาเสพติด ชําระใจ

ให้สะอาด มีสติเป็นเครื่องเตือนใจ ไม่ประมาทในการดําเนินชีวิต
วิธีที่ ๓ กับครอบครัวและคนใกล้ตัว โดยรู้จักการแบ่งปัน หยิบยื่นความรักและความปรารถนาดีแก่ผู้อื่น ผิดใจก็รู้จัก

ให้อภัย ชื่นชมและให้กําลังใจกันเสมอ
วิธที ี่ ๔ ด้วยการอาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักการเสียสละเวลา พละกําลังเป็นอาสาสมัคร เพื่อส่วนรวม เป็นการทําความดี

อย่างมีความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทน
วิธีที่ ๕ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ลดการเพิ่มขยะใช้ถุงพลาสติกที่ไม่จําเป็น ท่องให้ขึ้นใจใช้ถุงผ้า รีไซเคิล จะทิ้งต้องลงถัง เก็บ

กวาดให้สะอาด ที่ทํางานสดใส สังคมก็จะน่าอยู่
วิธีที่ ๖ ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล มีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อนแบบง่ายๆ ปลูกต้นไม้คนละต้น ปลูกทุกครั้ง

เมื่อมีโอกาส
วิธีที่ ๗ รักพ่อต้องพอเพียง ประหยัด และอดออมให้ขึ้นใจ ยิ่งใช้น้อย ยิ่งเหลือเก็บมาก จ่ายในสิ่งที่จําเป็น เมื่อใช้จ่าย

อย่างพอดี บริโภคอย่างพอเพียง ชีวิตจะสุขเพียงพอ
วิธีที่ ๘ ด้วยการให้และบริจาค รู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ เสียสละสิ่งของ ทรัพย์ โลหิต อวัยวะตามกําลัง ด้วยการ

ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ ส่วนรวมย่อมจะพบกับความสุข สบายใจอย่างแท้จริง
จากหนังสือ ทําดีเพื่อพ่อ / คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์สง่ เสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม

น้อมนําคุณธรรม ๔ ประการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี ๒๕๕๑ และ
ในโอกาสงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจําปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา
คุณธรรมและจริยธรรม ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านน้อมนํา คุณธรรม ๔ ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่
พระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี มาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความรัก ความ

สมัครสมานสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจกันรักษา พัฒนาตน มหาวิทยาลัยและประเทศชาติให้เจริญและรุ่งเรือง
ได้แก่

“ประการแรก

คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อ

ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

คุณธรรม ๔ ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบํารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทัว่ กันแล้ว
จะช่วยให้ประเทศชาติบงั เกิดความสุข ความร่มเย็น
และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดงั ประสงค์”
คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส
“พลังสามัคคี…ความดีแห่งแผ่นดิน”
“… ความสามัคคีนี้ เป็นคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจําเป็นต้องมี ต้องถนอมรักษาและต้องนํามาใช้
อยู่สม่ําเสมอ ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันทํางาน ด้วยความตั้งใจดี ด้วยความสามัคคี ความรู้ความสามารถ และด้วย
ความคิด ที่สร้างสรรค์ งานก็สําเร็จสมบูรณ์งดงามตามประสงค์ทุกอย่าง..."
พระราชดํารัส พระราชทานในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

“...สามัคคีหรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่า คนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวติ ก็ไม่
มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทํางานให้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้าง แต่ต้องสอดคล้องกัน..."
พระราชดํารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖
“...ความสามัคคีปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกับความรักใครเผือ่ แผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง

สองประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอด เปนอิสระและเจริญ
มั่นคงมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."
พระราชดํารัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๒

“...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคี เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อประเทศชาติแล้ว ชาติก็ได้รอดพ้นจาก
ภัยพิบัติสู่ความสุข ความเจริญ แต่คราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ต้องประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ จึง
เป็นหน้าที่ ของเราทั้งหลาย ที่จะต้องร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด..."
พระบรมราโชวาท ในพิธสี วนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๐๕

“...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกด้าน และต้องการความสามัคคี ความเรียบร้อย ผลดีทั้งปวงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้
ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้อง ปฏิบัติตนอยู่ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม..."
พระบรมราโชวาท เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๒
คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม

ขอเชิญชวนน้อมนําพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ๓๖ ประการ
ไปประพฤติปฏิบตั ิ
๑. ขอบคุณข้าวทุกเม็ด น้ําทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ
๒. อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจาก “ปัญญา” และ “ความกล้าหาญ”
๓. “เพื่อนใหม่” คือ ของขวัญที่ให้กับตัวเอง ส่วน “เพือ่ นเก่า” คือ อัญมณีที่นับวันจะเพิ่มค่า
๔. อ่านหนังสือ “ธรรม” ปีละเล่ม
๕. ปฏิบัติต่อคนอื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา
๖. พูดคําว่า “ขอบคุณ” ให้มากๆ
๗. รักษา “ความลับ” ให้เป็น
๘. ประเมินคุณค่าของการให้ “อภัย” ให้สูง
๙. ฟังให้มากแล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี
๑๐. ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตําหนิ และรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นจริง
๑๑. หากล้มลง จงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่
๑๒. เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก ให้คิดเสมอว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว
๑๓. อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต์
๑๔. ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อย่าใช้เพื่อก่อหนี้สิน
๑๕. อย่าหยิ่งที่จะกล่าวคําว่า “ขอโทษ”
๑๖. อย่าอายหากจะบอกใครว่า “ไม่ร”ู้
๑๗. ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอนมันไม่ราบรื่นตลอดทาง
๑๘. ไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้ จึงควรทําสิ่งต่าง ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
๑๙. การประหยัดเป็นบ่อเกิดแห่งความร่ํารวยเป็นหนทางแห่งความไม่ประมาท
๒๐. คนไม่รักเงิน คือ คนไม่รักชีวิต ไม่รักอนาคต
๒๑. ยามทะเลาะกัน ผู้ที่เงียบก่อน คือ ผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี
๒๒. ชีวิตนี้ฉันไม่เคยได้ทํางานเลยสักวัน ทุกวันเป็นวันที่สนุกสนาน
๒๓. จงใช้จุดแข็ง แต่อย่าเอาชนะจุดอ่อน

๒๔. เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจ ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทําความเข้าใจในสิ่งที่เราพูด
๒๕. เหรียญเดียวมี ๒ หน้า “ความสําเร็จ” กับ “ความล้มเหลว”
๒๖. อย่าตามใจตัวเอง เรื่องยุ่ง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนตามใจตัวเองทั้งสิ้น
๒๗. ฟันล่วงเพราะมันแข็ง ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน
๒๘. อย่าดึงต้นกล้าให้โตไว ๆ (อย่าใจร้อน)
๒๙. ระลึกถึงความตายวันละ ๓ ครั้ง ชีวิตจะมีสุข มีอภัย มีให้
๓๐. ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดต่อ ๆ ไปก็จะผิดหมด
๓๑. ทุกชิ้นงานจะต้องกําหนดวัน เวลาแล้วเสร็จ
๓๒. จงเป็นน้ําครึ่งแก้วตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด
๓๓. ดาวและเดือนที่อยู่สูง อยากได้ต้องปีน “บันไดสูง”
๓๔. มนุษย์ทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต จงทํางานทุกชิ้นที่สําคัญที่สุดก่อนเสมอ
๓๕. หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม
๓๖. ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่สําคัญในการดําเนินชีวิต
คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม

