
"...ความสามัคคีปองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกับฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ก ก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนา มีความหมดจดบริสุทธิ์ และ สมบูรณบริบูรณดวยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถ

จะศึกษา และปฏิบัติดวย ปญญา ความเพงพินิจ ใหเกิดประโยชนคือความ เจริญผาสุกแกตนได อยาง

แทจริงตั้งแตประโยชนพื้นฐานคือการตั้งตัวใหเปนปกติสุข  จนถึงประโยชนขั้นปรศัตถ  คือหลุดพนจาก

เครื่องเกาะเกี่ยวรอยรัดทุกประการ  ขอนี้เปนลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนาซึ่งทําใหพระพุทธศาสนามี

คุณคาประเสริญสงูสุด   ทานทั้งหลายที่มารวมกันทํางานดานสงเสริมพระพุทธศานา  และศีลธรรมจรรยา

เชนนี้  ยอมมีหนาที่โดยตรงที่จะตองอธิบายเผยแพรพุทธธรรม  ควรจะตองถือเปนภาระสําคัญอันดับแรกที่

จะตองรักษาความบริสุทธิ์หมดจดของพุทธธรรมไวตลอดเวลา  รองจากนั้นตองระมัดระวังในการอธบาย

สั่งสอนใหมาก  ใหพอเหมาะแกเหตุแกบุคคลทั้งใหถูกใหตองตามแบบแผนในทางพระพุทธศาสนาดวย 

ตองพยายามใชวิธีแนะนําตามเหตุผลใหผูฟงเห็นประจักษจริง  และศรัทธาเชื่อถือโดยตัวของเขาเอง..."

ก มากตาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน  คือ  ความรูวิชาการ  ความรูปฏิบัติ  และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง

       ตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงาน  ในผูรวมงานในการรักษาระเบียบแบบแผน  ความดี

งาม  ความถูกตองทุกอยางในแผนดินตองมีความสงบและหนักแนนทั้งในกาย  ในใจ ในคําพูด

       ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมํ่าเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็วไมปลอยใหเจริญงอก

งามทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

กชกร ถนอมอ่ิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

กชกร พรหมโสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูอาจารยไมวาจะทําการสอนอยูในระดับใด จะเปนระดับประถมศึกษา หรือ อุดมศึกษา จะตอง

ใหการอบรมสั่งสอนศิษยเปนประจํา..."

กชกร สังขชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหแนวทางในการดําเนินชีวิตของปวงประชาชนชาวไทย โดยใหยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหยึดถือ

แนวทางการเดินทางสายกลาง การมีภูมิกันตนและการประหยัดทุกๆวัน ขาพเจาไดยึดถือแนวทางของ

พระองคทานในการดําเนินชีวิตไดพอประมาณในกรใชจายที่ไมฟุมเฟอน ประหยัด มัธยัสถ มีสติในการครง

ตน รูจักคุณธรรมในการดูแลตนเองโดยยึดหลักคุณธรรม 6 ประการมารวมใชเปนคติธรรมประจําใจดวยคือ

 ขยัน ประหยัด สะอาด ซื่อสัตย เสียสละและกตัญู เพื่อจะใหสอดคลองกับแนวทางการใชชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง ถาหากคนไทยทุกคนนําแนวทางที่พระองคทานพระราชทานให ประเทศชาติก็จะพบ

กับความเจริญ รุงเรือง ไมนอยหนาประเทศอื่นๆ ซ่ึงที่ผานมา แนวทางพระราชดํารัสพระองคทานในครั้งนี้

นับวามีประโยชนตอประเทศชาติมากมาย..."

กชกร อินทรสุรัช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท ปพุทธศักราช ๒๕๓๐

         ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรู

คิดอานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

กชพรรณ นาเสถียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

กฐิน สมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่มีการศึกษาสมบูรณแลวนี้ ทําใหทุกคนหลีกเลี่ยวไมได จากความรับผิดชอบที่ตองใหความ 

ปญญาของตนใหเปนประโยชนและเปนความเจริญวัฒนาแกบานเมืองและสวนรวม..."

กตัญู ดลเจือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่สามารถจะทํางานใหชาตินั้น จําเปน จะตองมีใจตั้งมั่นใน การงาน มีความอดทนเสียสละ ซ่ือสัตย 

สุจริต และสําคัญกวาอื่นจะตองมี ความคิดความเขาใจที่กระจาง แนนอน และ เที่ยงตรงตามเหตุผลและ

ความเปนจริง..."

กนก ผองอรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

กนก รักบุญประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

กนก อยูสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

กนกกาญ ทีปานุเคราะห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนิน ชีวิตของแตละคนเรามีประเพณี ของชาติไทยเปนสมบัติ

 เราควรจะยินดี อยางยิ่งและชวยกันสงเสริม รักษาไว เพื่อความเจริญกาว หนาของประเทศ..."

กนกกาญจน นอยพวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

กนกกาญจน แผผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันนี้ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง เมื่อปที่แลวตอนที่พูดพอเพียงในใจ แลวก

ไดพูดออกมาดวยวาจะแปลเปน SELF-SUFFICIENCY (พึ่งตนเอง) ถึงไดบอกวาพอเพียงแกตนเอง แต

ความจริง เศรษฐกิจพอเพียงนี้กวางขวางกวา SELF-SUFFICIENCY คือ SELF-SUFFICIENCY นั่น

หมายความวาผลิตอะไร มีพอเพียงที่จะใช ไมตองไปขอซ้ือคนอื่น อยูดวยตนเอง (พึ่งตนเอง)..."

กนกนการญจน วงษนันทกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

กนกบุญ ขุนหมื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกินอุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเองความพอเพียงนี้

ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว

อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอยางที่

ผิลตไดมากกวาความตองการก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไรไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

กนกพร งามจรัสกชกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

กนกพร โชติชวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

กนกพร ไตรมิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในฐานะประชาชนชาวไทยคนหนึ่งไดรับฟงรพะราชดํารัสและพระบรมราโอวาท ซึ่งมีความลึกซึ้งมาก

จะนําไปปฏิบัติตามใหไดมากที่สุดเทาที่จะปฏิบัติได..."

กนกพร โถสาวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาแมจะหนัก  แมจะลําบากก็มีทางที่จะขจัดไดและผานอุปสรรคนั้นไปได  ทําใหเกิดความเจริญได 

 แตตองมีความเพียรเปนเบื้องตน  มีความรูวิชา ความรูนี่ตองมีและตองพรอม  ทุกคนตองพยายามเตรียม

จิตใจที่จะรับความรูเพื่อปฏิบัติ  เมื่อปฏิบัติแลวก็ตองปฏิบัติดวยความอดทน  เพราะวาการปฏิบัติใด ๆ 

ไมใชวาเราทําวันนี้พรุงนี้ไดผลตองใชเวลานาน  ตองมีความอดทนนี้  เพราะวาเราปลูกตนไมก็ไมใชวา

พรุงนี้จะขึ้น  หรือแมจะปหนาตองคอยหลายปจึกจะไดผล ถาทุกคนมีความกาวหนา ความสบายยิ่งขึ้น..."

กนกพร ศรีวิทยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานรวมกับผูอ่ืนนั้น  ที่จะใหเปนไปโดยราบรื่น ปราศจากปญหาขอขัดแยงยอมเปนไปไดยาก  

เพราะคนจํานวนมากยอมมีความคิดความตองการที่แตกตางกันไป  มากบาง  นอยบาง  ทานจะตองรูจัก

อดทนและอดกลั้นใชปญญา  ไมใชอารมณ  ปรึกษากัน  และโอนออนผอนตามกันดวยเหตุผลโดยถือวา

ความคิดที่แตกตางกันนั้น  มิใชเหตุที่จะทําใหเปนขอขัดแยง  โตเถียงเพอเอาแพเอาชนะกัน  แตเปนเหตุ

สําคัญที่จะชวยใหเกิดความกระจางแจง  ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน ....

                                                      พระบรมราโชวาท

                               ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนอแกน

                                                  ณ   มหาวิทยาลัยขอนแกน

                                         วันพฤหัสบดีที่    ๑๗   ธันวาคม    ๒๕๔๑..."

กนกพร อุดมถาวรสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

กนกพันธ เคนสามสิบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

กนกรัตน พรอมมูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภัคดีในชาตินั้น คือความนํานึกตระหนักในความเปนไทย ในอิสระภาพและในหนาที่ ที่จะ

ธํารงครักษาชาติประเทศไวใหเปนอิสระมั่นคง..."

กนกรัตน พฤกษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแตละคนที่สามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต  เที่ยงตรง  พอควร  พอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

กนกรัตน ศรีเพชรวรรณดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซ่ึง

เปนตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษา

 และดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป..."

กนกวรรณ กฤตาคม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูนั้นสําคัญยิ่งใหญ เพราะเปนปจจัยใหเกิดความฉลาดสามารถ และความเจริญกาวหนา  มนุษย

จึงใฝศึกษากันอยางไมรูจบสิ้น  แตเมื่อพิเคราะหดูแลว การเรียนความรู แมมากมายเพียงใด บางทีก็ไมชวย

ใหฉลาดหรือเจริญไดเทาไรนัก  ถาหากเรียนไมถูกถวนไมรูจริงแท  การศึกษาหาความรูจึงสําคัญตรงที่วา 

ตองศึกษาเพื่อใหเกิด "ความฉลาดรู" คือรูแลวสามารถนํามาใชประโยชนไดจริง ๆ โดยไมเปนพิษเปนโทษ  

การศึกษาเพื่อความฉลาดรู มีขอปฏิบัติ

ที่นาจะยึดเปนหลักอยางนอยสองประการ  ประการแรก เมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดใหรูจริง ควรจะไดศึกษา

ใหตลอด

ครบถวนทุกแงทุกมุม  ไมใชเรียนรูแตเพียงบางสวนบางตอนหรือเพงเล็งเฉพาะแตเพียงบางแงบางมุม  อีก

ประการหนึ่ง

ซึ่งจะตองปฏิบัติประกอบพรอมกันไปดวยเสมอ คือตองพิจารณาศึกษาเรื่องนั้น ๆ ดวยความคิด จิตใจที่ตั้ง

มั่นเปนปรกติ และเทียงตรงเปนกลาง ไมยอมใหรูเห็นและเขาใจตามอํานาจความเหนี่ยวนําของอคติ ไมวา

จะเปนอคติฝายชอบหรือฝายชัง  มิฉะนั้น ความรูที่เกิดขึ้นจะไมเปนความรูแท  หากแตเปนความรูที่ถูกอํา

พรางไว หรือที่คลาดเคลื่อนวิปริตไปตาง ๆ จะนําไปใชใหเปนประโยชนจริง ๆ โดยปราศจากโทษไมได..."

กนกวรรณ กําลัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานทุกอยางจึงจําเปนตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นมากอน เพราะศรัทธาหรือความเชื่อมั่นใน

ประโยชนของงานเปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที แมกอนที่จะลงมือ

กระทํา และนอมนําใหเกิดความกระตือรือรน ความพากเพียรอดทน ที่จะทํางานใหตอเนื่องกันไปไดโดย

ตลอด ซึ่งจะเปนพลังสงเสริมใหงานที่ทําดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค

อยางสมบูรณ..."

กนกวรรณ ขวัญดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

กนกวรรณ ขาวทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จงทรงพระเกษมสําราญ ปราศจาก

โรคาพยาธิแผวพาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ชั่วนิรันดรเทอญ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา

ขาแผนดิน

ขาพเจาขออัญเชิญพระราชดํารัสในหลวง

มาฝากผูอานทุกทานดวยเลยนะคะ

"ขอฝากเด็ก ๆ ดวยนะ ชวยสอนใหเขาเปนคนด"ี

คือมีวันหนึ่ง  ขาพเจาไดอานหนังสือ "ทรงพระเจริญ BHUMIBOL ADULYADEJ"

พิมพโดยธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม

แลวไดเจอภาพแหงความทรงจําในทายเลมอยูหลายภาพ

มีอยูภาพ ขาพเจาอานเจอขางลางภาพวา

นายวิทย อนันตะ ทูลเกลาฯ ถวายพระเครื่อง และรับพระราชทานเหรียญที่ระลึก

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จประพาสภาคเหนือเปนครั้งแรก

ที่อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

พระองคทรงตรัส "เปนครูใชไหม"

ผมกราบทูลวา "ใชครับ"

ทรงตรัสวา "ขอฝากเด็ก ๆ ดวยนะ ชวยสอนใหเขาเปนคนด"ี

กนกวรรณ จันทวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ขาพเจาไดอานแลวรูสึกมีกําลังใจขึ้นและปลื้มปติไปดวย  

แลวก็ไดสําเนาภาพพรอมขอความในหนานั้นติดหนาหองเรียน

ใหทุกคนที่เดินผานหนาหองเรียนขาพเจาไดรับชมและรับอานดวยคะ

และขออนุญาตอัญเชิญพระราชดํารัสอีกองคและพระบรมราโชวาท ๒ องคนะคะ

...คนเราถาพอในความตองการ  ก็มีความโลภนอย  เมื่อมีความโลภนอย  ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย.   ถา

ทุกประเทศมีความคิด - อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ - มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา  

พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข.   พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหรา

ก็ได  แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น.  ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็

พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...

พระราชดํารัส

พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดาฯ  พระราชวังดุสิต

วันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

...หนาที่ของผูจัดและผูใหการศึกษานั้น  กลาวอยางสั้นที่สุด  ก็คือการ "ใหคนไดเรียนด"ี เพื่อที่จะสามารถ

ทําการงานสรางตัวและดํารงตัวใหเปนหลัก  เปนประโยชนแกสวนรวมได.  การใหเรียนดีนั้นจะทําอยางไร. 

 ขอแรกจะตองสอนใหมีวิชาการที่ดีที่ถูกตองแนนแฟน ใหมีความสามารถและมีหลักการในการปฏิบัติ.  ขอ

สอง  ตองฝกหัดอบรมในจิตใจและความประพฤติปฏิบัติ ใหรูเหตุรูผล และความรับผิดชอบชั่วดี  เพื่อมิ

ใหนําความรูไปใชในทางเบียดเบียนกันและกัน.  ขอที่สาม  ตองใหมีกําลังและสุขภาพสมบูรณทั้งทางกาย

ทางใจ.  ผูที่ไดรับการศึกษาครบถวนเหมาะสวนกันทุกดานดังนี้  เชื่อไดวาจะเปนผูเขมแข็งสามารถเต็มที่

ในการปฏิบัติ  ทั้งทางกายและทางความคิดจิตใจ.  จะกระทําหนาที่การงานใด ก็จะมุงหวังผลหวัง

กนกวรรณ จันทวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ประโยชนที่แทจริงของหนาที่การงานนั้นเปนใหญ  ไมหลงทาง  ทั้งจะสามารถปฏิบัติบริหารอยางมี

ประสิทธิภาพใหบรรลุผลอันสมบูรณไดดวย...

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจําปการศึกษา ๒๕๒๐-๒๕๒๑

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา

วันจันทรที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๑

...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น  ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไม  จะตอง

รูจักอบรมเด็กทั้งในทางศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ และใน

ฐานะที่จะเปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนา  การใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้น ตางกับการอบรม 

 การสอนคือการใหความรูแกผูเรียน  สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย  

ขอใหทานทั้งหลายจงอยาสอนแตอยางเดียว  ใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย...

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๓..."

กนกวรรณ จันทวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

กนกวรรณ จิตละมุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

กนกวรรณ โชติชูธิวา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝายจึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

กนกวรรณ ไชยบัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

กนกวรรณ ทองชุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนที่แทนั้นอยู 2 อยาง คือประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวยวถี

ทางที่สุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม ซ่ึงเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู การ

ทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและม่ันคง

ถาวรปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

กนกวรรณ เบญจนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่มีการศึกษาที่เรียกวาผูมีปญญา ควรจะสามารถวินิจฉัยไดวาแกไขอะไร อยางไร ขอสําคัญควร

จะตองรอบคอบและระมัดระวังที่พิจารณาเรื่องตาง ๆ ใหกระจางแททุกแงทุกมุม แลวจัดการใหถูกจุด ถูก

ขั้นตอน ถูกเหตุผล ขอที่พึงระมัดระวัง คือการแกปญหาโดยรีบเรงดวย..."

กนกวรรณ ปญญาหลวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะไดชวยกันสรางพระคัมภีรอัลกุรอานแปลเปนภาษาไทยและไดชวยกันพิมพ ชวยกันจัดมาเปน

เลมที่หา ก็นับวาเปนอีกกาวหนึ่งของความกาวหนาของศาสนาอิสลามในประเทศไทยเหมือนกัน เชื่อวา

การแปลพระคัมภีรเลมนี้เปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะวาพระคัมภีรเปนคัมภีรที่สําคัญไมใชเฉพาะสําหรับ

มุสลิมเทานั้น เปนที่สําคัญสําหรับคนทั่วไปและนาสนใจ เพราะวาเปนคําสั่งสอนที่ครบถวนเปนเสมือน 

กฏหมายที่ทุกคนจะใชใหเปนประโยชนได นอกจากนี้ การแปลก็ทําไดอยางรอบคอบ คือแปลมาจากคัมภีร

เดิมดวยความระมัดระวัง จึงเปนคําภีรที่สําคัญที่สุด

     สําหรับประเทศไทย ถือวามีความจําเปนที่จะตองมีพระคัมภีรเปนภาษาไทย เพราะวาผูที่อานภาษาอื่น

ไมไดจะไดมีโอกาสไดอาน จึงตองชมเชยผูที่ขะมักเขมนในการแปล และผูที่สงเสริมในการพิมพ ขอขอบใจ

ทุกคนและขอใหดําเนินการตอไป..."

กนกวรรณ พงศพันธไพศาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

กนกวรรณ พานิชยพลินไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่จริงใจตอผูอ่ืน ยอมไดรับความนิยมเชื่อถือไววางใจ รวมมือสนับสนุนจากสาธุชนอยูเสมอ จะทํา

การสิ่งใดก็สําเร็จและราบรื่น ทานจึงสอนใหรักษาความจริงใจในกันและกันไวทุกเมื่อ นอกจากความ

จริงใจตอผูอ่ืนแลวยังมีความาจริงใจตอตนเองอีกประการหนึ่ง ซ่ึงตองรักษาใหมั่นคง และใหย่ิงขึ้นไป คือ

เมื่อไดตั้งใจในความประพฤติปฏิบัติอันใดตามที่ไดไตรตรองไวเปนวาชอบวาเปฯประโยชนแทแลว ก็ให

ติดตามรักาความตั้งใจทจะกระทําดังนี้นใหตลอดทั้งที่เปฯมาแลวที่กําลังเปนอยฟู และที่จะเปนตอไป ผู

ตามกฏเกณฑ ตามระเบียบและตามความถูกตองเปนธรรม สามารถสรางสมความดีความเจริญใหเพิ่มทวี

ขึ้นได ไมมีวันถอยหลัง..."

กนกวรรณ มวงไหมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําบุญนั้น ไดผลตั้งแตแรกที่ทําบุญ ตั้งแตวาระแรกที่ทํามีความเบิกบานใจ เมื่อเห็นความเบิกบาน

ใจในผูอ่ืน เราก็มีความเบิกบานใจเพิ่มขึ้นไปอีก เมื่อเราทําบุญเปนนิสัยแลว ก็สบายมากในการทํา 

เพราะวาทําดีเปนนิสัยนั้น ทําไดงาย แลวจิตใจก็ยิ่งเบิกบานมากขึ้นทุกวัน..."

กนกวรรณ มากนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือ ผูใหก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ ผูรับก็มีความสุข

 มีกําลังใจ สังคมสวนรวมตลอดถึงประเทศชาติ ก็มีความผาสุกมีความรมเย็น..."

กนกวรรณ วงษจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนมีชาติบานเมืองเปนที่เกิดที่อาศัย ทุกคนจะมีความสุขความเจริญได ก็เพราะบานเมืองเปนปรกติ

มั่นคง ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวมยอมไดรับประโยชนเปนสวนของตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็น

แกตัวเบียดเบียนประโยชนสวนรวม ยอมบั่นทอนทําลายความมั่นคงของประเทศชาติ และที่สุด ตนเองก็จะ

เอาตัวไมรอด ขอใหทุกคนเตรียมกายเตรียมใจทํางานเพื่ออนาคตของชาติไทยของเราตอไป..."

กนกวรรณ สยนานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เช่ือถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

กนกวรรณ สัตยารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินและ ความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการ ปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการ เพราะการ ยึดมั่นดังกลาว จะสามารถปองกันความผิดพลาด เสียหายอันจะเกิดแก ตนแก

งานไดอยางแทจริง..."

กนกวรรณ โสเจยยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

กนกวรรณ หงษอาจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

กนกศักดิ์ ศิลปศร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

กนกอร ชวดขุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองสามัคคีกัน ตองไมขัดขากันมากเกินไป แตวาไมไดหมายความวา จะตองทําในแบบที่บางนนึกจะทํา

 จะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางาน ทํางานตามหนาที่ เมื่อทํางานตามหนาที่แลวก็ตองหวังดีตอผูอ่ืนนี้เปน

หลักที่สําคัญตองทํางานดวยการเห็นอกเห็นใจกันและดวยความขยันหมั่นเพียร..."

กนกอร ชัยศิลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

กนิษฐา หาวัตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

กมล คํารินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พูดถึงความสงบรมเย็น  อาจแยกไดเปนสองสวน  คือ  ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน 

ภายนอก  ไดแกความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ  ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยาก

เดือดรอน เชน น้ําทวม ไฟไหมหรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน ภายใน ไดแก  จิตใจที่สะอาดแจมใส  ไมมี

กังวล  ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาดและสงบนี้สําคัญมาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มี

วิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะอํานวยประโยชนสุข  ความเจริญกาวหนา

 ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อนเปนสิ่งที่แตละคนตองการใหสัมฤทธิผลได..."

กมล จันทรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานเพื่อความมั่นคงและ กาวหนานั้น มิใชวาจะกมหนากมตาทํา หนาที่ของแตละคนเทานั้น

จะตองมีความ รวมมือสัมพันธกันระหวางหนวยงานทุกหนวย เพื่อใหงานรุดหนาไปพรอมเพรียงกัน..."

กมล จันทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อยากที่จะใหพวกเราสามารถที่ยืนตัวใหได ไมตองใหมีการนําเอาสิ่งของมาชวยตลอดเวลา เพราะวาคน

ที่เขามาอยู แลวอยูไดดวยกําลังของตัวนั้นตองมี  ผูที่อยูไดดวยกําลังของตัว  ก็รูสึกวาจะไดความพอใจ 

ภูมิใจมาก ที่ตัวไมตองพึ่งใคร เราเปนตัวที่พึ่งตัวเองได ก็เปนเกียรติอยางสูง ขอใหทุกคนพยายามชวยกัน

และพยายามที่จะขยันหมั่นเพียร พยายามอดทนตอไป แลวสรางความเจริญรุงเรืองแกสวนรวม แก

บานเมืองเรา แกครอบครัว และแกตนเอง..."

กมล เชื้อจีน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้นนอกจากจะตองมีกําลังรบที่แข็งแกรงและอาวุธยุทโธปกรณที่

กาวหนาทันสมัยแลวยังจําเปนที่ประชาชนจะตองมีความวัฒนาผาสุก ปลอดจากภยันตรายและความ

เดือนรอนยากเข็ญตางๆ ดวยเมื่อภาระและหนาที่มีอยูดังนี้ ทหารจึงตองพยายามฝกฝนและพัฒนาขีด

ความรูความสามารถใหกาวหนาอยูเสมอเพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งดานยุทธการและปฏิบัติพัฒนา

ตลอดจนการชวยเหลือบรรเทาความทุกขยากเดือนรอนอันเกิดจากภัยพิบัติไดทันการณ ทันทวงทีและมี

ประสิทธิภาพ..."

กมล ภูริสิริโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดที่เปนอยูแกเราในวันนี้ ยอมมีตนเรื่องมากอน ตนนั้นคือเหตุสิ่งที่ไดรับคือผล และผล

ที่ทานมีความรูอยูขณะนี้ จะเปนเหตุใหเกิดอยางอื่นตอไปอีก ดังนั้นที่ผูกกันวาใหพิจารณาเหตุผลใหดีนั้น 

กลาวอีกนัยหนึ่งคือใหพิจารณาการกระทํา หรือกรอบของภาพใหดีนั้นเอง..."

กมล วรรรสวัสดิ์กุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่มีการศึกษาสมบูรณแลว ทําใหแตละคนหลีกเลี่ยงไมได จากความรับผิดชอบที่จะตองใชความ 

ปญญาของตนใหมีประโยชนและความเจริญวัฒนแกบานเมืองและสวนรวม..."

กมล สดศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

กมล สรรพอาสา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคลทั้งในดานวิชาการ ตองเห็น ใจ

วาแตละคนมีหนาที่ มีความรูในวิชาการของ แตละคน ถาดําเนินวิชาการนั้นๆไปตามลําพัง หรือตามแนว

เดียว เทานั้นเอง ก็จะไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

กมลชนก กาญจนเกยูร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง  ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ  

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง  พรอมกับรักษาความสุภาพ  ออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ  นอกจากนั้น  ยังจะตองมีความเสียสละ  อดทน  รูจักเกรงใจ  ใหอภัย  ทั้งโอนออนผอนตามกัน

และกันดวยเหตุผล  และสําคัญที่สุดจะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน  รูจักรับฟงความคิดความเห็น 

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด  เพราะ การรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น  แทจริง  คือการ

ระดมสติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

กมลชัย วัชรางกูร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

กมลทิพย แซเอา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูทีทํางานโดยเห็นแกตัว เบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด  ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยางดวยสติ สํานึกหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

กมลทิพย ทองพิชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

กมลทิพย พาสาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือของการกระทําของคนทั้ง

ชาติ ถือไดวาทุกคนแบงหนาที่กันประโยชนใหแกชาติความถนัดและความสามารถไมมีผูใดจะไดและ

ทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

กมลทิพย โภคัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดี จะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัว จะตองมีความเพียร และความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดย เมื่อทอใจไปแลว ไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

กมลพร เลิศวิโรจนถาวร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วัยเด็กเปนวัยเริ่มตน เปนวัยเตรียมตัวเพื่อสรางความเจริญ มั่นคงในชีวิตเด็กๆ จึงควรรีบขวนขวายศึกษา

 จักได มีความฉลาดรอบรู วาอะไรคือความดี และอะไรคือ ความเสื่อมเสีย เพื่อนําทางชีวิตของตนไปสู

ความสุข ความเจริญไดโดยถูกตองและสมบูรณ..."

กมลพรรณ มั่งคงดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วัยเด็กเปนวัยเริ่มตน เปนวัยเตรียมตัวเพื่อสรางความเจริญ มั่นคงในชีวิตเด็กๆ จึงควรรีบขวนขวายศึกษา

 จักได มีความฉลาดรอบรู วาอะไรคือความดี และอะไรคือ ความเสื่อมเสีย เพื่อนําทางชีวิตของตนไปสู

ความสุข ความเจริญไดโดยถูกตองและสมบูรณ..."

กมลภพ ธรรมพงศกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ทางนี้ คือคุณลัษณะของคนไทยที่ชวยใหบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน..."

กมลภรณ เถาะรอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี ถาตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นเห็นอก เห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูได

อยางมีความสุขตราบนั้น..."

กมลภัทร สวัสดิโกศล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทําหนาที่ของตนโดยความ

ซื่อสัตย

สุจริต อดทน ทําใหกิจการตางๆ ทุกดาน ดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งสําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

กมลรัตน นิลกําแหง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การแบงการศึกษาเปนสองอยาง คือการศึกษาวิชาการอยางหนึ่ง วิชาการนั้นจะเปนประโยชนแกตัวเอง

และแกบานเมือง ถามาใชตอไปเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว อีกอยางหนึ่ง ขั้นที่สองก็คือ ความรูที่จะเรียกได

วาธรรม คือรูในการวางตัว ประพฤติและคิด วิธีคิด วิธีที่จะใชสมองมาทําเปนประโยชนแกตัว สิ่งที่เปน

ธรรมหมายถึงวิธีประพฤติปฏิบัติ คนที่ศึกษาในทางวิชาการและศึกษาในทางธรรมก็ตองมีปญญา แตผูใช

ความรูในทางวิชาการทางเดียวและไมใชความรูในทางธรรมจะนับวาเปนปญญาชนมิได..."

กมลรัตน พิลาวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจโดยไมจําเปนตองตั้งขอแม หรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีด

ขวาง คนที่ทํางานจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความขยันและ

ซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จใหงานที่ทําสูงขึ้น..."

กมลรัตน มางาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

กมลรัตน รัตนมหันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกินอุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเองความพอเพียงนี้

ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว

อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอยางที่

ผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไรไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

กมลรัตน เหล็กกนก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

กมลรัตน เอี่ยมจตุรําทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

กมลลตา ยุพกรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาที่อยูที่วาแตละคนจะทําหนาที่ของตนดวยความตั้งใจดวยความตั้ง

ใวจ มีความคิดพิจารณาที่รอบคอบไมทะเลาะเบาะแวงกัน สงเสริมความสามัคคีและปฏิบัติงานเพื่อ

ประโยชนสวนรวม..."

กมลลักษณ มนเทวิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนามีความสําเร็จ สัจ 

เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือเปนการตั้งใจที่

จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น?

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในโอกาสที่ผูพิพากษาประจํากระทรวงยุติธรรมเฝาฯ 

ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ 18 มีนาคม 2525)..."

กมลลักษณ ศิลบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติหนที่ใหลุลวงไปดวยดีนั้น นอดจากตองใชความรู ความสามารถแลว ยังตองเปนผูมีจิตใจ

สูง มีสติสัมปชัญญะ ประพฤติแตในสิ่งที่ชองบที่ควร วางตนใหสมเกียรติ เปนผูที่ควรแกการนับถือ..."

กมลวรรณ เจริญธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

กมลวรรณ ชาติศรีศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําการเกษตรกรรมนั้นจะตองมีวิชาการ วิชาการแผนใหม สมัยใหม ที่กาวหนา เชน ใชปุย วิธีใชปุย 

วิธีใชยาตางๆ วิธีใชเครื่องกลตางๆ อันนี้ทุกคนก็ปรารถนาที่จะกาวหนาเปนคนสมัยใหม เปนคนที่ใช

วิชาการวิทยาการแผนใหม คือ หมายความวาอะไร เครื่องจักรกลทุกสิ่งทุกอยางที่ไดคนความาก็ไดใช ใน

ขอนี้ตองคิดดีๆ บางคนมุงที่จะเปนคนสมัยใหม มุงจะเปนคนกาวหนา ใชวิชาการ ใชวิทยาการ ใชที่เรียกวา

เทคโนโลยี คํานี้ก็คงจะเขาใจ เทคโนโลยีก็หมายความถึงเครื่องกลตางๆ ที่เขาคนความา เขาเอามาขายเรา

ในราคาแพง แลวก็เวลาปฏิบัติก็ตองมีความรูชางกล มีความรูในทางวิชาการมากขึ้น ขอนี้เปนขอดี

เหมือนกันที่จะกาวหนา แตหมายความวาทุกคน สมาชิกทุกคนตองเรียนรูวิชาการใหใชวิทยาการตางๆ นี้

ใหถูกตอง ถาใชไมถูกตองกจ็ะเกิดผลเสียหายได..."

กมลวรรณ โชคิสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ประกอบดวย

ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง ประพฤติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

ประการที่สอง คือการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดี

ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการ

ใด

ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต

คุณธรรม 4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

กมลวรรณ บุญยืน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดที่เปนอยูแกเราในวันนี้ ยอมมีตนเรื่องมากอน ตนนั้นคือเหตุ สิ่งที่ไดรับคือผล และ

ผลที่ทานมีความรูอยูขณะนี้ จะเปนเหตุใหเกิดอยางอื่นตอไปอีกดังนั้นที่พูดกันวาใหพิจารณาเหตุผลใหดีนั้น

 กลาวอีกนัยหึ่งคือใหพิจารณาการกระทําหรือกรรมของตนใหดีนั้นเอง..."

กมลวรรณ เปญโสะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอพูน

ลุกลาม จนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญกาทุกอยางมีทางแก ถาแกคนเดียวไมได ก็ชวยกันคิด ชวยกัน

แก หลายๆ คน หลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

กมลวรรณ ยกทองมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

กมลวรรณ ศีติสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอยถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ  หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเรา

ก็อยูเปนสุข

              ตามพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมาขางตนนี้  ขาพเจาใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและใชใน

การดําเนินชีวิต  เพราะพระองคทรงใหแงคิดที่เปนคําสอนถาเราไดคิดพิจารณาและทําตามก็จะทําใหเรา

ดําเนินชีวิตอยางเปนสุข ในเร่ืองของความตองการ คนเรามักไมคอยพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู  สางก็ตองการ

อยางไมมีประมาณหรือไมสิ้นสุด ทําใหเกิดความโลภหรือกลายเปนความโลภ  ทําใหตองไปเบียดเบียนคน

อ่ืน ทําใหคนอื่นเดือดรอนหรือแมกระทั่งตัวเองก็เดือดรอน  เพราะความอยากไดดนนอยากไดนี่ ไดมาแลว

ก็ยังอยากไดมากขึ้นไปอีก  เรียกวาเทาใดก็ยังไมพอใจ ถาคิดอยูอยางนี้ไมรูจักประมาณ หรือ รูจักพอ ก็

จะทําใหเราเกิดความทุกขในการอยากไดที่ไมมีที่สิ้นสุด ก็ตองดิ้นรนเพื่อใหไดมาตามที่ตองการ แตถาเรา

รูจักคําวา พอ หรือ เพียงพอ และดํารงชีวิตอยูดวยความไมประมาท ไมฟุงเฟอและพอใจในสิ่งที่ตนมี เราก็

จะอยูอยางเปนสุขแลว..."

กมลวรรณ สถิตวิบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพร และการเฉลิมฉลองย่ิงใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ

ทั้งรัฐบาลที่ไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทย ที่รวมกันแสดงออก

ทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนไดแสดงออก และ

ตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคนที่จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเปน

ที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได

จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา

ขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล จงรักษาประเทศชาต.ิ.."

กมลวรรณ อักษรจรุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน  นั้น  ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบช่ัวดี ความละอายชั่ว

กลัวบาป  ความซื่อสัตยสุจริต  ทั้งในความคิดและการกระทํา  ความไมเห็นแกตัว  ไมเอารัดเอาเปรียบ 

ผูอ่ืนความไมมักงายหยาบคาย  กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ  เปนพิเศษ  คือความขยันหมั่นเพียร..."

กมลศักดิ์ ชริตภิรัต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความซื่อสัตย สุจริตเปนพื้นฐานของความ ดีทุกอยาง เด็กๆจึงตองฝกฝนอบรมให เกิดมีขึ้นในตนเอง 

เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมี ประโยชน และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแหงชาติ ป 2531..."

กมลศักดิ์ ภิญโญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

กรกกฎ พงศเกษตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วัยเด็กเปนวัยเริ่มตน เปนวัยเตรียมตัวเพื่อสรางความเจริญ มั่นคงในชีวิตเด็กๆ จึงควรรีบขวนขวายศึกษา

 จักได มีความฉลาดรอบรู วาอะไรคือความดี และอะไรคือ ความเสื่อมเสีย เพื่อนําทางชีวิตของตนไปสู

ความสุข ความเจริญไดโดยถูกตองและสมบูรณ..."

กรกช ทับกฤษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน สวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกประการใหบริสุทธ์ิบริบูรณ

โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามาถเพื่อผลการปฎิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุแกตนอยางสูง

 และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตนแกหนาที่ และแกแผนดิน..."

กรกฎ ซองทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยู สี่ประการ ประการแรกคือ การรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และ

อดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือ การรูจักละวาง

ความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติ บังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

กรกฎ นาเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

กรกนก นวมงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

กรกนก นะมาเส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางงานศิลปทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่

ดีอยางเหมาะสมแลว ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวย จึงจะไดผลงานที่มี

คาควรแกการยอมรับนับถือ..."

กรกมล สมผุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

กรกวรรษ ชุมมิ่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

กรกอร รอบคอบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

กรชนก ประสพทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กตองหักทําตัวใหสุภาพออนโยน หมั่นขยัน เอาการเอางาน เอื้อเฟอชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจอยู

เสมอใหติดเปนนิสัย จักไดเติบโตขึ้นเปนคนดี มีประโยชน และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต..."

กรณพงศ วงศสกุลเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียดหยาม

คนสมัยเกาก็มีสิทธิ์แตถาพูดความจริงแลว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกาไมควรจะมี ดวยเหตุวาคนรุน

เกานี้เองทําใหเกิดขึ้นมาได..."

กรณิกา ถนอมทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาเล็กหรือใหญ งาย ยาก ถายอทจากความเพียรแลวยากที่จะทําใหสําเร็จเรียบรอย

ทันวลาได การฝกฝนความเพียร ถึงหากแรกๆ จะรูสึกเหน็ดเหนื่อยลําบาก แตพอไดเพียรจนเปนนิสัยแลว 

ก็จะกลับเปนพลังสําคัญที่จะคอยกระตุนเตือนใหทําวานอยางจริงจง ดวยใจราเริง และเมื่อใดพลังของ

ความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้น การงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดยงายดายและรวดเร็ว..."

กรนันท สิโรรส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน.." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม

8 มิถุนายน 2514..."

กรปภา จันทรโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

กรพชร องศารา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและให ดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่ง จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูงไม บิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบือนจุดประสงคที่ แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมาย ของคําวา ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะ

หลีกเลี่ยงละเลยไมได..."

กรพัฒน บานเพียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

กรรณจนา นําพา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วัยเด็กเปนวัยเริ่มตน เปนวัยเตรียมตัวเพื่อสรางความเจริญ มั่นคงในชีวิตเด็กๆ จึงควรรีบขวนขวายศึกษา

 จักได มีความฉลาดรอบรู วาอะไรคือความดี และอะไรคือ ความเสื่อมเสีย เพื่อนําทางชีวิตของตนไปสู

ความสุข ความเจริญไดโดยถูกตองและสมบูรณ..."

กรรณญา กระเปาทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ศาสนานั้น จะเปนศาสนาใดก็ตาม ยอมมีจุด ประสงคหลาย อยางหลายขั้น และแตละศาสนามีวิธี

ปฏิบัติ ตาง ๆ กัน ซ่ึงสรุปแลวก็คือ วิธีหาความสุข ความรมเย็นใหแกตัว การ ขึ้นสวรรคหรือการสําเร็จ คือ 

การบรรลุความสุขสุดยอด นั่นเอง..."

กรรณฑชัย แสนทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทย เปนสมบัติ

เราควรจะยินดีที่อยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

กรรณวิภา เทียมเมฆา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทําหนาที่ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทําใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนั้นเปนสิ่งสําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

กรรณิกา ตันมล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุข ความเจริญ อันแทจริงนั้น หมายถึงความสุข ความเจิรญ ที่บุคคลแสวงหาไดดวยความเปน

ธรรมทั่วในเจตนาและการกระทําไมใชมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน..."

กรรณิกา ภูดีทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการที่ทุกคนจะออกปฏิบัติงานใหไดผลสมบูรณ และใหเปนประโยชนแกชาติบานเมืองโดยสวนรวมนั้น

 มีสิ่งสําคัญที่ควรจะตองศึกษาใหทราบแจงชัดตั้งแตตนวา บานเมืองของเรามีโครงสรางอันกอตั้งขึ้นดวย

สวนประกอบที่สําคัญมากมายหลายสวน เปนตน เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม วนกรรม ชลประทาน 

รวมตลอดถึงเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมดวย ดังนั้น การใชเทคโนโลยีสรางสรรคความเจริญตาง ๆ ใน

บานเมือง จึงจําเปนจะตองใชใหพอดีและสอดคลองกับโครงสรางของประเทศทุก ๆ ดาน เพื่อใหผลหรือ

ประโยชนอันจะเกิดขึ้นนั้น บังเกิดขึ้น พรอมทุกดานโดยสมบูรณ และไดสมดุลยทั่วถึงกันอันจะเปนเหตุ

สําคัญที่สุด ซ่ึงจะบันดาลใหบานเมืองของเราเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วและมั่นคง..."

กรรณิการ เจิมจอหอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสอนคนใหเกงนี้ ถาดูเฉพาะบางแงบางมุม อาจเห็นวาดี วาสอดคลองตองกัน กับสมัยเรงรัดพัฒนา 

แตถามองใหถี่ถวน รอบดานแลว จะเห็นวาการมุงสอนคน ใหเกง เปนเกณฑ อาจทําใหเกิด จุดบกพรอง

ตางๆ ขึ้นในตัวบุคคลไดไมนอย ที่สําคัญก็มี

ขอหนึ่ง บกพรองในความคิดพิจารณาที่รอบคอบ และกวางไกล เพราะใจรอน เรงจะทําการ ใหเสร็จโดยเร็ว

 เปนเหตุใหการงานผิดพลาด ขัดของ และลมเหลว 

ขอสอง บกพรองในความนับถือและเกรงใจผูอ่ืน เพราะถือวาตนเปนเลิศ เปนเหตุใหเยอหย่ิง มองขาม 

ความสําคัญของบุคคลอื่น และมักกอความขัดแยง ทําลายไมตรีจิตมิตรภาพ ตลอดจน ความสามัคคี 

ระหวางกัน

ขอสาม บกพรองในความมัธยัสถพอเหมาะพอดีในการกระทําทั้งปวง เพราะมุงหนา แตจะทําตัว ใหเดน 

ใหกาวหนา เปนเหตุใหเห็นแกตวั เอารัดเอาเปรียบ

ขอสี่ บกพรองในจริยธรรมและความรูจักผิดชอบช่ัวดี เพราะมุงแตจะแสวงหา ประโยชน เฉพาะตัว เพิ่มพูน

ขึ้น เปนเหตุใหทําความผิด และความชั่วทุจริตได โดยไมรูสึก สะดุงสะเทือน

ผูที่มีจุดบกพรองดังกลาวนี้ เห็นกันอยูวามักจับเหตุจับผล จับหลักการไมถูก สวนใหญ จึงประสบปญหา 

และความผิดพลาด ไมอาจสรางความเจริญกาวหนา ที่มั่นคงแทจริง ใหแกตน แกบานเมือง ไดตาม

เปาหมาย ดังนั้น นอกจากจะสอนคน ใหเกงแลว จําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองอบรม ใหดีพรอมกัน ไปดวย 

ประเทศของเรา จึงจะไดคนที่มีคุณภาพพรอม คือ ทั้งเกง ทั้งดี มาเปนกําลัง ของบานเมือง กลาวคือ ให

ความเกง เปนปจจัย และพลัง สําหรับ การสรางสรรค ใหความดีเปนปจจัย และ พลัง ประคับประคอง 

หนุนนําความเกง ใหเปนไปในทาง ที่ถูกที่ควร ที่อํานวยผลเปนประโยชน อันพึงประสงค แตฝายเดียว..."

กรรณิการ ดีมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

กรรณิการ ปนทองพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

กรรณิการ ศรีหิรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มีคนบอกวา โครงการพระราชดําริแตะตองไม ได ขอนี้ เปนความคิดที่ผิดหรือเปนความคิดที่ไม ถูกตอง

นักเพราะ หากโครงการ พระราชดําริและตองไมได เมืองไทยไมเจริญ..."

กรรณิการ ศุถชวลิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

กรรณิการ สุขไฝ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

กรรณิการ สุขสมนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธใจ และชวยเหลือเกื้อกันและกันโดยพรอมพรักแลว ก็

เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟนขึ้น

ไดแลวความสงบสุขอิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก ดังที่ทุก

คนปรารภปรารถนา..."

กรรณิการ สุรอารีกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

กรรณิการ เสมอวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา ถึงแมปจจุบันนี้จะมีหลาย นิกาย แตก็ยึดหลักธรรมอันเปนแกนแทอยางเดียวกัน คือ 

ถือวาธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแตเหตุ เมื่อมีเหตุ ก็ตองมีผล ไมมีสิ่งใดที่อยูเหนือเหตุและผล นอกจากนั้นยัง

ตางถือวาการแผเมตตาสงเคราะห เกื้อหนุนกัน เปนกรณียกิจสําคัญในการจรรโลง ความสงบสุขของ

ชาวโลก..."

กรรณิการ เหรียญพาณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

กรรภิรมณ ภูเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานรวมกัน และสงเสริมกันอยางมีเอกภาพของผูมีความรูความสามารถระดับนี้ ยอมมี

ศักยภาพสูง อาจบันดาลใหมีประสิทธิผล ใหบังเกิดไดตามตองการทุกกรณี ทานทั้งหลายจึงควรอยางยิ่งที่

จะต้ังตัวตั้งใจใหเที่ยงตรง และเหนียวแนนอยูในความถูกตองและสุจริต ในการที่จะนําความรูความคิด

วิทยาการทั้งปวงไปใชแตในทางสรางสรรคและเปนประโยชน ถาทุกฝายเขาใจและปฏิบัติไดดังนี้ สิ่งที่แต

ละคนกระทําจะประกอบเกื้อกูลกันขึ้นเปนความมั่นคงปลอดภยั และความวัฒนาผาสุกของชาติบานเมือง

ไดแทจริง..."

กรรัตน คุมกระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุกวันนี้ดวยความสามัคคี ผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ

บรรเทาความ

เดือนรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครองประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."

กรฤทธิ์ โกมลนโรดม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

กรองแกว อนันตอมรเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

กระจาง แกวเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาแลว ถือไดวามีหนาที่และความรับผิดชอบสําหรับตัวอยูทุกคนที่จะตองนําวิชา

ความรูตลอดจนความฉลาดความสามารถที่มี ไปใชปฏิบัติงานใหเปนประโยชนสรางสรรคแกตนเองและ

แกสวนรวม ผูที่จะสามารถปฏิบัติงาน ปฏิบัติหนาที่ใหไดผลสมบูรณดังกลาว จําเปนตองมีแมบทที่ดี

สําหรับยึดถือในการทํางาน แมบทขอแรก คือ การมีความรูความเขาใจอันแจมแจงในงาน เชนเขาใจถึง

ลักษณะของงาน ขอบเขตความมุงหมายของงาน และผลที่จะพึงเกิดพึงไดจากงานนั้นๆทุกแงทุแมม ขอ

สอง คือการใความตั้งใจ สุจริตใจที่จะทํางานจนเต็มกําลังความรูความสามารถ ดวยความเอาใจใส 

เขมแข็ง เสมอตนเสมอปลาย ใหงานสําเร็จผลครบถวนตามเปาหมาย ขอสาม คือการมีความเพงพินิจใน

งาน ตรวจตราวิเคราะหวิจารณการปฏิบัติดําเนินงานอยางรอบคอบอยูตลอดเวลา เมื่อพบอุปสรรคและ

ปญหาก็ใชเหตุผล หลักวิชา และความฉลากรอบรู เปนเครื่องสินิจฉัยตัดสินแลวแกไขคลี่คลายใหลุลวงไป

โดยไมชักชา ขอสี่ คือความฉลาดสามารถในการที่จะทํางานใหพอเหมาะพอดีกับความรู ความสามารถ

พอดีกับสถานการณ สถานเกศรษฐกิจ พอดีกับบุคคลที่แวดลอมเกี่ยวของดวยทุกๆฝาย ซึ่งเปนแมบทที่

สําคัญมาก เพราะหากขาดไป อาจทําใหตองสิ้นเปลืองกําลังงาน กําลังทุนรอน กําลังความคิดสติปญญา

ไปเปลาๆโดยไมไดรับผลที่พึงประสงค จึงใครขอใหบัณฑิตผูมุงหมายความสําเร็จในชีวิต ไดนําเอาแมบท

ของการทํางานนี้ไปพจิารณาและนําไปใชใหสําเร็จประโยชนทั้งสวนตัวและสวรวมตอไป..."

กระจางจิต เขียวรัมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

กระตาย วงศเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาความสัจ

 ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อด

กลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจัก

ละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง.

 คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

กระแส เพิงนิ่ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

กรัณฑ โมระมัต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน และ  แสดงคําอธิบายที่ครบถวนชัดเจน  อันบุคคลสามารถใชปญญาใตรตรองตามและหยิบ

ยกขึ้นปฏิบัติ  เพื่อความสุขความเจริญ  และความบริสุทธิ์ไดตามความสามารถ  และอัธยาศัยของตน ๆ  

จึงเปนศาสนาที่เขากับหลักวทิยาศาสตร  และเปนประโยชนไดแทจริงแกทุกคนที่จะพอใหหันเขามาศึกษา

เลือกสรรหัวขอที่เหมาะสมใหปฏิบัติ   การที่ทานทั้งหลาย  จะทํานุบํารุงสงเสริมเผยแผใหแพรหลาย  

มั่นคงควรจะไดยึดเหตุผลเปนหลักการ  เลือกเปนนําขอธรรมมะนั้น ๆ  พรอมทั้งแสดงการกระทําที่มีเหตุผล

  และมีความบริสุทธิ์ใจใหเปนตัวอยางดวยตนเองใหครบถวน  การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาตลอดจน

การสรางเสริมศีลธรรม  จริยธรรม  ทั้งในผูใหญ  ผูเยาวของทาน  จึงจะบรรลุผลที่นาพึงพอใจได..."

กริชชัย ธรรมสอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

กริตติศักดิ์ จอมพุทรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน และแสดงคําอะบายที่ครบถวชัดเจน  อันบุคคลสามารถใชปญญาใตรตรองตามและหยิบ

ยกขึ้นปฏิบัติ  เพื่อความสุขความเจริญ  และความบริสุทธิ์ไดตามความสามารถ  และอัธยาศัยของตน ๆ  

จึงเปนศาสนาที่เขากับหลักวิทยาศาสตร  และเปนประโยชนไดแทจริงแกทุกคนที่จะพอใหหันเขามาศึกษา

เลือกสรรหัวขอที่เหมาะสมใหปฏิบัติ   การที่ทานทั้งหลาย  จะทํานุบํารุงสงเสริมเผยแผใหแพรหลาย  

มั่นคงควรจะไดยึดเหตุผลเปนหลักการ  เลือกเปนนําขอธรรมมะนั้น ๆ  พรอมทั้งแสดงการกระทําที่มีเหตุผล

  และมีความบริสุทธิ์ใจใหเปนตัวอยางดวยตนเองใหครบถวน  การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาตลอดจน

การสรางเสริมศีลธรรม  จริยธรรม  ทั้งในผูใหญ  ผูเยาวของทาน  จึงจะบรรลผุลที่นาพึงพอใจได..."

กรีฑา มากตาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราประเทศไทยถาสามัคคีกันดี ชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผล เราเองจะเปนที่ต้ังของความ

มั่นคงผาสุขของราษฎรที่เปนประชากรแหงประเทศนี้  เปนตัวอยางแกมวลมนุษยชาตินั่นเอง และประเทศ

อ่ืนก็อาจเอาอยางบาง ก็เกิดความไมเบียดเบียนขึ้น ความอยูในโลกนี้อยางสบายพอสมควร คือไมใช

หรูหรา ประเทศไทยเราจะไมใชอยางทุกคนอยูมีบานหรูหรา กันทุกคน และรํารวยกันทุกคน แตวาทุกคนก็

พอมีพอกิน..."

กรุณรัตน ณ ถลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขราชการผูปฎิบติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฎิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาดและความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ประบปรุงตัว ปรับปรุง

งานใหมีปสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จไดผลสมบูรณและกอใหเกิดระโยชนที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคง ทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

กรุณา หมวดมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

กรุน ฉําสดใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้น เปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใชดวยความระมัดระวังและความรับผิดชอบ มิใหลวง

ละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ และความเปนปกติ

สุขของสวนรวมดวย..."

กฤชดา บูชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจหรือสังคมก็ตาม ยอมขึ้นอยูกับฐานะความ

เจริญม่ันคงของบุคคลในชาติเปนสําคัญ. และความเจริญของคนทั้งหลายนั้น จะเกิดมีไดก็ดวยการ

ประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบ. ผูที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติไดดังนี้ จําเปนจะตองมีทั้งวิชา

ความรู ทั้งหลักธรรมทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการงาน สิ่งหลังเปนปจจัย

สําหรับสงเสริมความประพฤติและการปฏิบัติการงานใหชอบ ใหถูกตองและเปนธรรม. วิชาการกับ

หลักธรรมนี้มีประกอบกันพรอมในผูใด ผูนั้นยอมจะประสบความสุขและความสําเร็จทั้งในชีวิตและกิจการ

งาน ซ่ึงยอมจะสงผลสะทอนถึงสวนรวมตอไป คือทําใหบานเมืองมีความเจริญม่ันคง ทําใหสังคมเปน

สังคมที่ผาสุขสงบ นาอยูนาอาศัย..."

กฤต จันทรสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ใชไดผลนั้น ตองเปนความรู ที่ถูกตอง แมนยํา ชํานาญ นํามาใชการไดทันที และนอกจาก

ความรูดาน ลึก คือ วิชาเฉพาะสาขาที่ ศึกษามาโดยตรงแลว ความรูดานกวาง คือ วิชาการอื่น ๆทั่วไป ยอม

 เปนปจจัยประกอบสงเสริมอีกสวนหนึ่งดวย..."   

     

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 24 มกราคม 2532..."

กฤตชญา ติงหวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อาจมีสิ่งที่มีอยูแลว  ทีใชไปไดชั่วคราว  คุณภาพอาจไมคอยดีนัก  ทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรที่ดีรอย

เปอรเซ็นต  แตวาตองใชอะไรที่ใชไดไป ไมอยางนั้น  ไมมีวันที่จะมีชีวิตรอดได..."

กฤตติกา กะรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีคามปรกติสุขเรียบรอยจึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหคนดีได

ปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

กฤตพร พลอยแสงงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่งคนอื่นตองเหมือนกันหมด ลง

ทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็ตอง

สอดคลองกัน..."

กฤตเมธ ศิริพฤกษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนา มีความหมดจดบริสุทธิ์ และ สมบูรณบริบูรณดวยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถ

จะศึกษา และปฏิบัติดวย ปญญา ความเพงพินิจ ใหเกิดประโยชนคือความ เจริญผาสุกแกตนได อยาง

แทจริงตั้งแตประโยชนพื้นฐานคือการตั้งตัวใหเปนปกติสุข  จนถึงประโยชนขั้นปรศัตถ  คือหลุดพนจาก

เครื่องเกาะเกี่ยวรอยรัดทุกประการ  ขอนี้เปนลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนาซึ่งทําใหพระพุทธศาสนามี

คุณคาประเสริญสงูสุด   ทานทั้งหลายที่มารวมกันทํางานดานสงเสริมพระพุทธศานา  และศีลธรรมจรรยา

เชนนี้  ยอมมีหนาที่โดยตรงที่จะตองอธิบายเผยแพรพุทธธรรม  ควรจะตองถือเปนภาระสําคัญอันดับแรกที่

จะตองรักษาความบริสุทธิ์หมดจดของพุทธธรรมไวตลอดเวลา  รองจากนั้นตองระมัดระวังในการอธบาย

สั่งสอนใหมาก  ใหพอเหมาะแกเหตุแกบุคคลทั้งใหถูกใหตองตามแบบแผนในทางพระพุทธศาสนาดวย 

ตองพยายามใชวิธีแนะนําตามเหตุผลใหผูฟงเห็นประจักษจริง  และศรัทธาเชื่อถือโดยตัวของเขาเอง..."

กฤตย มีบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 5 ธันวาคม 2512..."

กฤตยา สุขสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

กฤติกา ฉลวยศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

กฤติกา วิศิษฏพุฒิชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พุทธภาษิต ขอหนึ่งที่วา ผูใดเขาใจสิ่งที่ไมเปนสาระวาเปนสาระและเห็นสิ่งที่เปนสาระวาไมเปนสาระ ผู

นั้นมีความรูผิดเปนโคจร จึงไมประสบสิ่งที่เปนสาระไดเลย ขาพเจาเห็นวาเปนพุทธภาษิตขอสําคัญที่

พุทธศาสนิกชนทุกคนควรทราบควรศึกษาใหเขาใจชัดและควรสํานึกควรตระหนักอยูตลอดเวลา เพราะ

จะทําใหเกิดสัมมนา สังกัปปะ ความดําริชอบ อันจะอนุกูล ใหแตละคนประพฤติปฏิบัติตน ปฏิบัตกิารงาน 

แตในทางที่เปนแกนสารประโยชน และประสบความสําเร็จความเจริญทุกเมื่อ ไมตกต่ํา..."

กฤติคุณ แจงสุทิมล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนา มีความหมดจดบริสุทธิ์ และ สมบูรณบริบูรณดวยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถ

จะศึกษา และปฏิบัติดวย ปญญา ความเพงพินิจ ใหเกิดประโยชนคือความ เจริญผาสุกแกตนได อยาง

แทจริงตั้งแตประโยชนพื้นฐานคือการตั้งตัวใหเปนปกติสุข  จนถึงประโยชนขั้นปรศัตถ  คือหลุดพนจาก

เครื่องเกาะเกี่ยวรอยรัดทุกประการ  ขอนี้เปนลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนาซึ่งทําใหพระพุทธศาสนามี

คุณคาประเสริญสงูสุด   ทานทั้งหลายที่มารวมกันทํางานดานสงเสริมพระพุทธศานา  และศีลธรรมจรรยา

เชนนี้  ยอมมีหนาที่โดยตรงที่จะตองอธิบายเผยแพรพุทธธรรม  ควรจะตองถือเปนภาระสําคัญอันดับแรกที่

จะตองรักษาความบริสุทธิ์หมดจดของพุทธธรรมไวตลอดเวลา  รองจากนั้นตองระมัดระวังในการอธบาย

สั่งสอนใหมาก  ใหพอเหมาะแกเหตุแกบุคคลทั้งใหถูกใหตองตามแบบแผนในทางพระพุทธศาสนาดวย 

ตองพยายามใชวิธีแนะนําตามเหตุผลใหผูฟงเห็นประจักษจริง  และศรัทธาเชื่อถือโดยตัวของเขาเอง..."

กฤติน แสงสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

กฤติพงษ คงแข็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงกันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญๆ เชน งานของ

แผนดิน และความสามัคคีนี้จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได ก็ดวยบุคคลในหมูในคณะมีคุณธรรมเปนเครื่องยึด

เหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น ประการหนึ่งไดแกการให คือให

การสงเคราะหชวยเหลือกัน ใหอภัยไมถือโทษกัน ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน ประการที่สองไดแก การ

มีวาจาดี คือพูดแตคําสัจคําจริงตอกัน พูดใหกําลังใจกัน พูดแนะนําประโยชนกัน และพูดใหรักใคร

ปรองดอง กัน ประการที่สามไดแกการทําประโยชนใหกันและกัน คือประพฤติ ปฏิบัติตนใหเกิดประโยชน

เกื้อกูลทั้งแกกันและกัน และแกหมูคณะโดยสวนรวม ประการที่สี่ไดแกการวางตนไดสม่ําเสมออยาง

เหมาะสม คือไมทําตัวใหดีเดนเกินกวาผูอ่ืน และไมดอยใหต่ําทราม ไปจากหมูคณะ หมูคณะใดมีคุณธรรม

เครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาว หมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญมั่นคงขึ้นดวยสามัคคีธรรม..."

กฤติยา ชวยทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

กฤติยา สมบุรณมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสอนใหคนเกงนี้ ถาดูเฉพาะบางแงบางมุม อาจเห็นวาดี วาสอดคลองตองกับสมัยเรงรัดพัฒนา. แต

ถามองใหถี่ถวนรอบดานแลว จะเห็นวาการมุงสอนคนใหเกงเปนเกณฑ อาจทําใหเกิดจุดบกพรองตางๆ ขึ้น

ในตัวบุคคลไดไมนอย. ที่สําคัญก็มี      

      ขอหนึ่ง บกพรองในความคิดพิจารณาที่รอบคอบและกวางไกล เพราะใจรอนเรงจะทําการใหเสร็จ

โดยเร็ว เปนเหตุใหการงานผิดพลาด ขัดของ และลมเหลว .

     ขอสอง บกพรองในความนับถือและเกรงใจผูอ่ืน เพราะถือวาตนเปนเลิศ เปนเหตุใหเยอหยิ่ง มองขาม

ความสําคัญของบุคคลอื่น และมักกอความขัดแยงทําลายไมตรีจิตมิตรภาพตลอดจนความสามัคคี

ระหวางกัน .

     ขอสาม บกพรองในความมัธยัสถพอเหมาะพอดีในการกระทําทั้งปวง เพราะมุงหนาแตจะทําตัวใหเดน 

ใหกาวหนา เปนเหตุใหเห็นแกตัว เอารัดเอาเปรียบ .

      ขอสี่ บกพรองในจริยธรรมและความรูจักผิดชอบช่ัวดี เพราะมุงแตจะแสวงหาประโยชนเฉพาะตัวให

เพิ่มพูนขึ้น เปนเหตุใหทําความผิดและความชั่วทุจริตได โดยไมรูสึกสะดุงสะเทือน 

      ผูที่มีจุดบกพรองดังกลาวนี้ เห็นกันอยูวามักจับเหตุจับผล จับหลักการไมถูก. สวนใหญจึงประสบ

ปญหาและความผิดพลาด ไมอาจสรางความเจริญกาวหนาที่มั่นคงแทจริงใหแกตนแกบานเมืองไดตาม

เปาหมาย. ดังนั้น นอกจากจะสอนคนใหเกงแลว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอบรมใหดีพรอมกันไปดวย. 

ประเทศของเราจึงจะไดคนที่มีคุณภาพพรอม คือทั้งเกงทั้งดี มาเปนกําลังของบานเมือง กลาวคือ ใหความ

เกงเปนปจจัยและพลังสําหรับการสรางสรรค ใหความดีเปนปจจัยและพลังประคับประคองหนุนนําความ

เกง ใหเปนไปในทางที่ถูก ที่ควร ที่อํานวยผลเปนประโยชนอันพึงประสงคแตฝายเดียว..."

กฤติยาณี ศิริยงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

กฤษ ดีนิสสัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนา มีความหมดจดบริสุทธิ์ และ สมบูรณบริบูรณดวยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถ

จะศึกษา และปฏิบัติดวย ปญญา ความเพงพินิจ ใหเกิดประโยชนคือความ เจริญผาสุกแกตนได อยาง

แทจริงตั้งแตประโยชนพื้นฐานคือการตั้งตัวใหเปนปกติสุข  จนถึงประโยชนขั้นปรศัตถ  คือหลุดพนจาก

เครื่องเกาะเกี่ยวรอยรัดทุกประการ  ขอนี้เปนลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนาซึ่งทําใหพระพุทธศาสนามี

คุณคาประเสริญสงูสุด   ทานทั้งหลายที่มารวมกันทํางานดานสงเสริมพระพุทธศานา  และศีลธรรมจรรยา

เชนนี้  ยอมมีหนาที่โดยตรงที่จะตองอธิบายเผยแพรพุทธธรรม  ควรจะตองถือเปนภาระสําคัญอันดับแรกที่

จะตองรักษาความบริสุทธิ์หมดจดของพุทธธรรมไวตลอดเวลา  รองจากนั้นตองระมัดระวังในการอธบาย

สั่งสอนใหมาก  ใหพอเหมาะแกเหตุแกบุคคลทั้งใหถูกใหตองตามแบบแผนในทางพระพุทธศาสนาดวย 

ตองพยายามใชวิธีแนะนําตามเหตุผลใหผูฟงเห็นประจักษจริง  และศรัทธาเชื่อถือโดยตัวของเขาเอง..."

กฤษชนะ คําสุทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักที่วาทุกคนตองทราบถึงกฎหมาย และตองทําตาม กฎหมายนั้น รูสึกวาบางครั้งก็ใชไมได เพราะวา

กฎหมายไมถึงประชาชน ตองนึกบางวาเปนความผิดของทางราชการ ที่ไมสามารถจะนํากฎหมาย ไปให

ถึงประชาชน..."

กฤษฎา คชสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูด ทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควรหยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

กฤษฎา คํากลึง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคน และการการดํารงรักษาชาติ นั้น มิใชหนาที่ 

ของบุคคลผูใด หมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกฝายทุกๆคน คนที่จะตองรวมมือกระทําไปโดย

สอดคลอง เกื้อกูล..."

กฤษฎา ชูตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง  ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตอง ดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรมประการหนึ่ง ความสามารถในการปฏิบัติกิจการงาน ใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมําเสมอ จะประสบความสําเร็จ และความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ 

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความั่นคงสวัสดี..."

กฤษฎา แดงมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางานตองมุงถึงจุดมุงหมายที่แทจริงของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้ง

ประโยชนของงานและประโยชนของผูทํา..."

กฤษฎา พูลสนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

กฤษฎา หริราบไพรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

กฤษฎี ไกรสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

กฤษฏา นิจพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนา มีความหมดจดบริสุทธิ์ และ สมบูรณบริบูรณดวยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถ

จะศึกษา และปฏิบัติดวย ปญญา ความเพงพินิจ ใหเกิดประโยชนคือความ เจริญผาสุกแกตนได อยาง

แทจริงตั้งแตประโยชนพื้นฐานคือการตั้งตัวใหเปนปกติสุข  จนถึงประโยชนขั้นปรศัตถ  คือหลุดพนจาก

เครื่องเกาะเกี่ยวรอยรัดทุกประการ  ขอนี้เปนลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนาซึ่งทําใหพระพุทธศาสนามี

คุณคาประเสริญสงูสุด   ทานทั้งหลายที่มารวมกันทํางานดานสงเสริมพระพุทธศานา  และศีลธรรมจรรยา

เชนนี้  ยอมมีหนาที่โดยตรงที่จะตองอธิบายเผยแพรพุทธธรรม  ควรจะตองถือเปนภาระสําคัญอันดับแรกที่

จะตองรักษาความบริสุทธิ์หมดจดของพุทธธรรมไวตลอดเวลา  รองจากนั้นตองระมัดระวังในการอธบาย

สั่งสอนใหมาก  ใหพอเหมาะแกเหตุแกบุคคลทั้งใหถูกใหตองตามแบบแผนในทางพระพุทธศาสนาดวย 

ตองพยายามใชวิธีแนะนําตามเหตุผลใหผูฟงเห็นประจักษจริง  และศรัทธาเชื่อถือโดยตัวของเขาเอง..."

กฤษฏา ฝายเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนา มีความหมดจดบริสุทธิ์ และ สมบูรณบริบูรณดวยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถ

จะศึกษา และปฏิบัติดวย ปญญา ความเพงพินิจ ใหเกิดประโยชนคือความ เจริญผาสุกแกตนได อยาง

แทจริงตั้งแตประโยชนพื้นฐานคือการตั้งตัวใหเปนปกติสุข  จนถึงประโยชนขั้นปรศัตถ  คือหลุดพนจาก

เครื่องเกาะเกี่ยวรอยรัดทุกประการ  ขอนี้เปนลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนาซึ่งทําใหพระพุทธศาสนามี

คุณคาประเสริญสงูสุด   ทานทั้งหลายที่มารวมกันทํางานดานสงเสริมพระพุทธศานา  และศีลธรรมจรรยา

เชนนี้  ยอมมีหนาที่โดยตรงที่จะตองอธิบายเผยแพรพุทธธรรม  ควรจะตองถือเปนภาระสําคัญอันดับแรกที่

จะตองรักษาความบริสุทธิ์หมดจดของพุทธธรรมไวตลอดเวลา  รองจากนั้นตองระมัดระวังในการอธบาย

สั่งสอนใหมาก  ใหพอเหมาะแกเหตุแกบุคคลทั้งใหถูกใหตองตามแบบแผนในทางพระพุทธศาสนาดวย 

ตองพยายามใชวิธีแนะนําตามเหตุผลใหผูฟงเห็นประจักษจริง  และศรัทธาเชื่อถือโดยตัวของเขาเอง..."

กฤษฏา อยูสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในฐานะที่ตองไปทําหนาที่เปนครูของผูอ่ืน ทานจําจะตองสรางสมธรรม ตางๆใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น และ

รูจักวางตัวใหสมกับเปนผูที่สั่งสอนและอบรมเยาวชนควรจะตั้งใจปฏิบัติอยางเต็มที่ และชวยขจัดปญหา

เยาวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็วและสงเสริมใหเยาวชนไดเปนคนที่มีสัมมาอาชีพและความประพฤติดี เพื่อ

เปนกําลังใจในประเทศชาติตอไป ผูที่เปนครูอาจารยนั้นใชวาจะมีความรูทางวิชาการ และในทางการสอน

เทานั้น ก็หาไม จะตองอบรมเด็กทั้งดานศีลธรรมจรรยาและวัมนธรรมรวมทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบใน

หนาที่ และฐานะที่เปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนา การใหความรูหรือการสอนนั้นตางกับการอบรม 

การสอน คือการใหความรูแกผูเรียน สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย 

ขอใหทานทั้งหลายจงอยาสอนเพียงอยางเกดียวใหอบรมใหไดดังกลาวมาดวย..."

กฤษณ ทิงิ้วงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักดศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกินอุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเองความเพียงนี้ไมได

หมายความวาครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใสใหตัวเองสําหรับครัวอยางนั้นมันเกินไป

แตวาในหมูบานหรืออําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความ

ตองการก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไรนักไมตองการเสียคาขนสงมากนัก..."

กฤษณ เมรสนัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือตองหม่ันขยันและ อุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ตองหนักแนนอดทน และอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ใหอยูในระเบียบ 

แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

กฤษณ แสงกลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ

ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและ

เปนธรรม

ประการที่สอง คือการรูจักขมตัวเอง ฝกใจตัวเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น

ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุ

ประการใด

ประการที่สี่ คือการรูจัดละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมอืง..."

กฤษณธรรม ถาพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือตองหม่ันขยันและ อุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ตองหนักแนนอดทน และอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ใหอยูในระเบียบ 

แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

กฤษณพงษ ตัดพุดซา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต

ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสาย

กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน "ความพอเพียง" หมายถึง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอ

การมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผนและการ

ดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่

ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่

เหมาะสม ดําเนนิชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและ

พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและ

วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด.ี.."

กฤษณพล โภชนดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

กฤษณะ ขยันการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

กฤษณะ จันทะโก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารในฐานะที่เปนสถาบันหนึ่งซึ่งมีความ เขมแข็ง ตองตั้งสติใหมั่น ทําความเห็นความเขาใจใน หนาที่

ของตนใหกระจาง แลวรวมกันใชความรูความคิด ปฏิบัติภารกิจทั้งปวงเพื่อประโยชนอันย่ังยืนของ 

ประเทศชาติสืบไป..."

กฤษณะ ผลไสว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

กฤษณะ โสดากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่

จะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

กฤษณะ โสดากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

กฤษณะ อยูอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมจะเปนผูที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถาบกพรองตอการประมาณตนในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วิชา

ตาง ๆ ที่ไดเลาเรียนมาจนสําเร็จนั้นก็ไรประโยชน ไมสามารถจะนําความเจริญมาสูตน และประเทศชาติ

สมดังความปรารถนา..."

กฤษณา กัณหา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

กฤษณา เกิดชาตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติ ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฎิบัติ ถาแตละคนตองปฎิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่สุด ที่จะ

กระทําไดดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลี่ยวกัน แลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น..."

กฤษณา เกิดพืช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มุงหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิตตองไมละเลยการสึกษา ความรูที่จะสึกษามีอยูสามสวน

 คือความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิดอานตามเหตุผลความเปนจริง ซึ่งแตละคนควรเรียนรู

ใหครบเพื่อสามารถนําไปใชประกอบกิจการงานและแกปญหาทั้งปวงไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกประการ

หนึ่ง จะตองมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ ไมวาในการงาน ในผูรวมงานหรือในการรักษาระเบียบแบแผน 

ความดีงามความถูกตองทุกอยาง เพราะความจริงใจและบริสุทธใจ ไมวาความถูกตองทุกอยางเพราะ

ความจริงใจนี้เปนปจจัยสําคัญย่ิง ในการผดุงและสรางเสริมควารมมีสมานฉันท ความประสานสามัคคี

และความเปนปกแผนมั่นคงของสวนรวม ประการที่สาม จําเปนตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยู

สม่ําเสมอ แลวพยายามปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็วไมปลอยใหเจริญเติบโต ทําความเสื่อมเสียแกการกระทํา

และความคิด ประการที่สี่ตองฝกฝนใหมีความสงบหนักแนน ทั้งในกาย ในใจ ในคําพูด เพราะความสงบ

หนักแนนเปนเครื่องผอนปรนระงับความรุนแรง ความขัดแยง ความไมเขาใจกันและกันไดทุกกรณี 

โดยเฉพาะความสงบหนักแนนในจิตใจนั้นทําใหเกิดความยั้งคิดพิจารณมาตามเหตุตามผล จึงชวยให

สามารถขบคิดวินิจฉัยเรืองราว ปญหา และกระทไดพูกตอง พอเหมาะพอดีมีประสิทธิผล..."

กฤษณา ขันตี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สรางความสุขทางใจ

   ความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลง นํามาซ่ึงความทุกข แกมวลมนุษย อุณหภูมิโลกยิ่งรอน

จิตใจมนุษยก็ยิ่งรอนแขงความรอนแรงกับโลก หลายรอยเทาพันทวี เมื่อไรใจของมนุษยเรา จะเย็นฉ่ําชื่นใจ

เหมือนสายฝนสักที

                   เมื่อขาพเจาไดอานพระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯที่พระราชทานแกคณะ

บุคคลตางๆ

ที่เขาเฝาฯถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ

พระราชวังดุสติ

วันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ?สรางความสุขทางใจ? มีใจความตอนหนึ่งวา ?... คนเราถาพอในความ

ตองการ

ก็มีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ-มีความคิดวาทํา

อะไร

ตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้

อาจจะมีมาก

อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง

 ทําอะไร

ก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...?

                 พระราชดํารัสของพระองคทานเปรียบเสมือนสายฝนที่โปรยลงมาในหัวใจของพสกนิกรที่ออน

ลา 

ใหเย็นฉ่ํา มีกําลังใจ ไมทอแทและสิ้นหวัง จากที่เคยมองโลกในแงราย กลับกลายเปนแงดี ไมโลภ ไมโกรธ 

ไมหลง อยางที่ผานมามีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู สรางความสุขทางใจอยางแทจริง..."

กฤษณา จารุรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

กฤษณา จินาการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

กฤษณา เจะแล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

กฤษณา ดํารงธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง วันที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๔..."

กฤษณา บุญรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ

แมจะมีความรูนอย

ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวม

ไดมากกวาผูมีความรูมาก  แตไมมีความสุจริต

ไมมีความบริสุทธใจ..."

กฤษณา ประชุมเทศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดํารงตนภายหนานั้น ทานจะตองประพฤติใหดีใหเหมาะสมแกฐานะรูจักผิดและชอบ ประกอบ

อาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไมเสเพลและไมปลอยตนใหเปนทาสแหงอบายมุขตางๆ ดังนี้แลว ทานก็จะ

สามารถเปนที่พึ่งแกตนเองและครอบครัวของทาน และจะเปนที่นับถือของบุคคลอื่น (พระบรมราโชวาทใน

พีธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : 25 มิถุนายน 2496)..."

กฤษณา อินทรหม่ืนไวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษานี้  ถาดูกวางๆ ก็มีความสําคัญอยางยอดยิ่ง ทําใหรูวาผูที่เก่ียวของโดยตรงในทางการศึกษา

เปนผูที่มีความสําคัญมากแกชีวิตของมนุษย ทั่วไป  และถาโดยเฉพาะสําหรับบานเมือง  ก็เปนผูที่ที่สราง

ความมั่นคงของบานเมืองไดดวยความตั้งใจ  ที่จะปฏิบัติงานหนาที่ของตน  ความสําคัญนี้ก็มีมาก และก็

คงตระหนักอยูแลว  ขอใหตระหนักดวยวา จะตองพยามยามหาวิธีที่จะสั่งสอนอนุชน  ทั้งในดานวิชาการ  

ใหดานความรูเบื้องตน  เพื่อใหสามารถที่จะมีชีวิตตอไปได  จึงขอรองใหสนใจเกี่ยวของ กับความรู ตั้งแต

ความรูเบื้องตนขั้นกอนอนุบาล  จนกระทั่งเปนความรูขั้นประถม ขั้นมัธยม ขั้นอุดมศึกษา และขั้นคนควา

อยางสูง และทุกความรูมีความสําคัญทั้งนั้น ไมย่ิงหยอนกัน..."

กฤษณี กันตะเพ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศชื่อเสียง และความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แต

ละคนมีจิตใจมั่นคงในความสุจริตและมุงม่ันตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโลบาย

หรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ 

ประการแรกไดแกการสรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซ่ึงเปนพลกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจ

และความเพียรพยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ 

ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญความรู ความฉลาดความสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซึ่ง

เปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล

ประการที่สาม ไดแกการตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตนเอง ซ่ึงเปนเครื่องทําใหไวใจรวมมือกัน และทําให

งานสําเร็จโดยราบรื่น 

ประการที่สี่ไดแกการกําจัดจิตตใจที่ต่ําทราม  รวมทั้งสรางเสริมความคิดจิตใจที่เขมแข็ง ซ่ึงจะชวยใหฝกใฝ

ในการที่จะใหปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา 

ประการทีหา ไดแกการรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดเทื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน 

และสามารถพิจารณาแกไข ปญหาไดโดยถูกตอง คุณสมบัติหรือคุณธรรมดังกลาว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน 

ทั้งที่เปนสวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด 

หรือเพียงบางสวนบางขอไมได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตอง

พยายามอบรมสรางเสรมิใหบริบูรณขึ้นแตละขอ เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณืบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางจริงจัง..."

กฤษดา กมลพัฒนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนืยทตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืนและประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวนเพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไปถึง

ความเจริญมั่นคงซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

กฤษดา กองศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

กฤษดา จิตไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

กฤษดา พุมเล็ก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วัยเด็กเปนวัยเริ่มตน เปนวัยเตรียมตัวเพื่อสรางความเจริญ มั่นคงในชีวิตเด็กๆ จึงควรรีบขวนขวายศึกษา

 จักได มีความฉลาดรอบรู วาอะไรคือความดี และอะไรคือ ความเสื่อมเสีย เพื่อนําทางชีวิตของตนไปสู

ความสุข ความเจริญไดโดยถูกตองและสมบูรณ..."

กฤษภา สิงขรรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

กลมรี ชูเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งสําคัญมาก เพราะบานเมืองโดยเฉพาะเวลานี้ อยูในสภาพที่เรียกไดวางอนแงน เพราะวา

ไมเขมแข็ง ถาคนในชาติเขมแข็ง ก็ไมมีปญหา เพราะประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติมานาน และได

ปฏิบัติงานมาดวยดี ดวยความเรียบรอยมาเปนเวลาชานาน เพราะวาทานปฏิญาณตนวา จะรักษาความ

เขมแข็งนี้ตอไป ก็เชื่อไดวาประเทศจะรุงเรืองตอไป 

การที่ไดบอกวาจะรักษาความดีอยางที่วานี้ เปนประกันวา ประชาชนจะอยูเย็นเปนสุขที่มีผูพิพากษา 

เพราะวาจะตองใหคดีตางๆ ผานพนไปดวยดี ในมวลชนก็จะตองมีการปรองดอง ถาทุกคนตั้งอกตั้งใจ ที่

จะพยายามรักษาความปรองดอง เชื่อวาสวนรวมจะอยูได สวนสําคัญของการปรองดอง และความเปนอยู

ที่ดี ก็อยูที่ความยุติธรรม 

ความยุติธรรมนี้คือ การปฏิบัติอะไรที่ถูกตองตามธรรม คือยุติธรรม ถาฟงดูก็ยุติในธรรม ยุติในความดี

ความชอบ ทานก็รักษาความยุติธรรม ทานตองรักษาความดีความชอบ ผูพิพากษาจะตองรักษาความ

ยุติธรรมดวยความดี ความถูกตอง ถาทานรักษาความยุติธรรม ตามที่ไดปฏิญาณตน เช่ือวาความสุข

ความสงบก็จะเกิดขึ้น ถาผูพิพากษาไมรักษาความยุติธรรมเมื่อใด ประเทศชาติคงวุนวาย 

ผูพิพากษามีหนาที่ที่จะรักษาความดี ความปรองดองกัน ถาใครมายุยงบอกวาตองเถียงกัน ตองเขาขางกัน

 ก็ตองเขมแข็ง ตองเขมแข็งในงานยุติธรรม หมายความไมเขาขาง ผูพพิากษาจะตองตัดสินในความดี หรือ

ถาดีแลวก็ตัดสินไป ทานก็รูดี และไดฝกเพื่อรักษาความยุติธรรมนี้ ฉะนั้น ขอฝากความยุติธรรม 

ความเจริญของประเทศอยูกับทานทั้งหลาย เปนงานที่ไมใชงาย เพราะวามีอะไรตออะไรมาลอ บางทีการ

ลอดวยมิตร มีการลอดวยการยั่วยุ การลอดวยจะใหรางวัล รางวัลของทานคือ ความยุติธรรม รูดีวาหนาที่

ของประธานศาลนั้น ไมไดเปนหนาที่ที่จะมีเงนิทอง นอกจากหนาที่รักษาความยุติธรรม ความดี ความสื่อ

สัตย สุจริต ถาทานทําไดดีแลว ทุกสิ่งที่ทานปฏิญาณก็เปนผลดี เปนผลทําใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข..."

กลาหาญ ศรีทองทวม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

กล่ํา หาโกสีย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุคนตั้งมั่นอยูในความสามัคคี  หมั่นประกอบสัมมาอาชีพโดยความสุจริตคิดถึงประโยชนสุข

สวนรวมของบานเมืองเสมอเปนสิ่งสําคัญ..."

กฦษณา เทียนสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

กวีวรรณ ตรีพลสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รุจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น 

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น แทจริง คือการระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยฃนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

กษมา เจะซู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทนั้นเปนผูทําแตความดี คือ ตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละตองหนักแนนอดกลั้น และอดทน ตองรักษาวินัย สํารวม ระวังความประพฤติปฏิบัติของตนใหอยู

ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม ตองปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบาย และความสนุกร่ืนเริงที่ไมสมควร

แกเกียรติภูมิของตน ตองตั้งใจใหมั่นคงแนวแน ตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจ ตองเมตตาหวังดี ตองวางใจ

เปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคติ ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนสมบูรณขึ้น ทั้งดานวิทยาการ และ

ความฉลาดรอบรูในเหตุและผล..."

กษมา ปองกัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอลวตองถือวาเปนผูที่มีความรูความสามารถเพียงพอที่จะ

ออกไปดําเนินชีวิตและประกอบการงานสรางสรรค ความเจริญใหแกตนเองและสวนรวมได การสรางสรรค

ความเจริญนั้นนอกจากอาศัยความรูควสามารถในเชิงวิชาการแลว ยังจะตองมีรากฐานที่ดีหลายอยาง

ประกอบพรอมกัน รากฐานสวนสําคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือใจ เพราะใจเปนตัวตนเหตุแทที่จะนําใหเรา

กระทําการตางๆ ทุกสิ่งทุกอยางมีใจเปนใหญเปนประธาน มีใจประเสริฐสุดและสําเร็จไดดวยใจ..."

กษิดิศ ทรงวรวิทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

กษิดิษ ศรีหมุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตละคนก็มีหนาที่ที่จะปฏิบัติงาน ของตน ที่เรียกวาอาชีพของตน ถาทําดีก็เปน สิ่งที่นาชมและนา

ปลาบปลื้มใจ เปน ประโยชนแกตัวเองและถากิจการที่ทํา มีความเจริญในทางที่ดีที่ชอบก็ ทําใหสวนรวม

ของชาติบานเมือง มีความ กาวหนาดวยด.ี.."

กษิดิส ทิตยสีแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญ ของการพูด และการกระทํา เพราะกิจที่จะคําที่จะพูด ทุกอยางที่จะสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูด และกอนทํา จึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูด ที่ไมสมควรหยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

กสมา ชัยแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศของเรารักษาเอกราช อธิปไตยและอิสระภาพให สมบูรณมั่นคงมาไดจนถึงทุกวันนี้ เพราะคน

ไทย ทุกหมูเหลารูรักความสามัคคี และรูจักทําหนาที่ของแตละฝายใหประสานสงเส ริมกัน เมื่อทุกคนมุง

ใจปฏิบัติดังนี้ ความถูก ตองเรียบรอย ความพัฒนากาวหนา และความมั่นคง เปนปกแผนจึงบังเกิดขึ้น..."  

    

พระบรมราโชวาท ในพีธีถวายสัตยปฏิญาณและสวนสนามทหารรักษาพระองค 

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2534..."

กสิณ ศิลสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

กอเกษ หีมปอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

กอเคร ชายกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เทคโนโลยี นั้น โดยหลักการ คือ การทําใหสิ่ง ที่มีอยูใหเกิด เปนสิ่งที่นํามาใชประโยชนได ดังนั้น 

เทคโนโลยีที่ดีสมบูรณ จึงควรจะ สรางสิ่งที่จะใชประโยชนไดอยางคุมคา และมีความสูญเปลาหรือความ 

เสียหายที่เกิดขึ้นนอยที่สุด..."

กองเกียรติ เดชสุขุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522..."

กองเกียรติ วิรุฬเกียรติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางแกไขได  ถาแกคนเดียวไมได   ก็ชวยกันคิดกันแกไลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง  ดวย

ความรวมมือ  ปรองดองกัน  ปญหาที่เกิดขึ้น นั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวางและบอนทําลาย  

ความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

กองเกียรติ อารีรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือพลัง บานเมืองใดไรความสามัคคีก็จะเกิดปญหาเกิดความแตกแยกมีการแบงพรรคแบงพวก

 ทําราย ทําลายกันเอง ทําใหบานเมืองเกิดวิกฤต ชาติไทยประกอบดวยคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แต

เราก็อยูรวมกันไดดีมานาน เพราะเราใหเกียรติกันและกันในทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา และที่สําคัญคือเรามี

ความสามัคคีกัน ทําใหชาติไทยดํารงอยูไดจนทุกวันนี.้.."

กองแกว ม่ันคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

กองแกว อ้ันเตง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

กองพล วงศหมัดทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

กองเพชร กุลสุจริต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

กองไพร กะวิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

กอนศักดิ์ พฤฒิพิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

กอบกาญจน กาญจนรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเพียรนั้นคือไมทอถอยในการฝกตนเอง ไมทอถอยในการแผความรูไมทอถอยในการชวยผูอ่ืน วินัย

ก็คือระเบียบที่มีอยูในใจของตัวเองเพื่อที่จะเลือกเฟนวิชาการมาใชในที่ๆเกมาะสม ที่ถูกตอง และวินัยคือ 

ควบคุมตัวเองใหอยูในรองในรอย  ไมทําใหเกิดความเสียหายตอตนเอง..."

กอบกาญจน เทพทริน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือ รวมใจกันรักษา และ

พัฒนาบานเมือง ใหเจริญรุงเรือง สืบไป ตอไปไดตลอดยิ่ง"

ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่

ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืน และกับประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และ

ในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง    เที่ยงตรง และม่ันคง

อยูในเหตุในผล   หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยังมี

พรอมมูลในกาย ในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได..."

กอบกาญจน ล่ิมสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและย่ังยืนทั้งแกตนเองและสวนรวม

..."

กอบกุล กาญจนาลัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

กอบกุล ชื่นชม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่เติมกําลังความสามารถ ดวยอุดมคติ ดวย

ความเขมแข็ง เสียสละ และระมัดระวัง ใหการทําทุกอยางในหนาที่ไปอยางถูกตอง และเที่ยงตรงเปนธรรม

 ดวยความระลึกเสมอวา การปฏิบัติตองปฏิบัติงานของตน เกี่ยวเนื่องถึงผลประโยชนสวนรวมแประชาชน

ทุกคน..."

กอบชัย สารทองกล่ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติจะอยูได ก็ดวยความสามัคคีเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไมปดแขงปดขากัน หรืออิจฉา

ริษยากัน

ทําเชนนั้นก็จะทําใหเมืองไทยอยูตอไปไดอยางที่เคยอยูมาเปนหลายศตวรรษมาแลว ไมมีใครที่จะมาลมเรา

ได ถาเราไมลมตนเอง..."

กอบบุญ นิลโขง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

กอฝาด ผุดผอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

กังศชาติ ลาชโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวนคือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการและความรูคิด

อานตาม เหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานผูรวมงาน ในการรักษา

ระเบียบแบบแผนความดีงาม ความถูกตอง ทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งในกาย 

ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรอง ของตนเองสม่ําเสมอ แลวปกิบัติ แกไขเสียโดยเร็ว ไมปลอยให

เจริญงอกงามทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิด และการงาน..."

กัจจายน อําพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

กัญจณา แกวบริสุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

กัญชพิชญ ศีลเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่เปนที่ตั้งของความรักและสามัคคีที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัม

นาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝง 

1.การทีทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตามุงดีมุงเจริญตอกัน

2.การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกันใหงานที่ทําสําเร็จผลทั้งแกตน

แกผูอ่ืนและประเทศชาติ

3.ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียมกันเสมอกัน

4.ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงและมั่นคงอยูในเหตุผล..."

กัญชาญ พจนสุภาพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

กัญญลลา สาหมุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

กัญญา คงเย็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

กัญญา ชมจันทึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเครงครัดหมายถึงความระมัดระวังมั่นคงที่จะปฏิบัติการใหเที่ยงตรงครบถวนตามแบบแผนและ

หลักเกณฑที่ไดวางไว แบบแผนและหลักเกณฑนั้นยอมตองมีเหตุผลเปนพื้นฐาน และเหตุผลที่จําทําให

พื้นฐานมั่นคงไมสั่นสะเทือนได ก็ตองเปนเหตุผลตามความจริงแทที่ไดพิสูจนเห็นจริงแลวดวยความ

ละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลําเอียง และความหลงผิดตามอารมณ..."

กัญญา เดือนแรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

กัญญา มุลาลินน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฏหมายทั้งปวงจะธํารงความยุติธรรมและถุกตองเที่ยงตรง  หรือจะธํารงความศักดิ์สิทธิ์และ

ประสิทธิภาพเต็มเปยมอยูไดหรือไมเพียงไรนั้น  ขึ้นอยูกับการใช  คือ ถาใชใหไดถูกวัตถุประสงคหรือ

เจตนารมณของกฏหมายนั้นๆ จริงแลว  ก็จะทรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพอันสมบูรณไวได  แตถา

หากนําไปใชใหผิดวัตถุประสงคและเจตนารมณ  โดยการพลิกแพลงบิดพริ้วใหผันผวนไปดวยความหลง

ผิดดวยอคติ หรือดวยเจตนาอันไมสุจริตตางๆ กฎหมายกเ็สื่อมความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพลงทันที 

และกลับกลายเปนพิษเปนภัยแกประชาชนอยางใหญหลวง..."

กัญญา ศิริวราดร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อกฎหมายของเราดีอยูแลว จุดใหญที่สําคัญที่สุดในการธํารงรักษาความยุติธรรมในบานเมือง จึง

ไดแกการสรางนักกฎหมายที่ดี ที่จะสามารถวิเคราะห และใชกฎหมายไดตรงตามวัตถุประสงค ขาพเจาจึง

ปรารถนาอยางยิ่งที่จะใหทุกคนสรางตนใหเปนนักกฎหมายที่ดีแท โดยฝกตนใหมีความกลาในอาชีพของ

นักกฎหมาย คือกลาที่จะปฏิบัติการไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม ไมปลอย

ใหภยาคติคือความเอนเอียงไปดวยความหวาดกลัวในอิทธิพลตาง ๆ เขาครอบงํา สําหรับเปนกําลังสงให

ทํางานไดดวยความองอาจ มั่นใจและมุมานะอีกประการหนึ่งตองฝกใหมีความเคารพเชื่อม่ันในสัจธรรม

คือความถูกตองตามคลองธรรม และความเปนจริงอยางม่ันคง ไมหวั่นไหวดวยโลกธรรมไมเห็นสิ่งอันอื่น

ใดยิ่งไปกวาความจริง สําหรับปองกันมิใหความยุติธรรม และความทุจริตเกิดขึ้นได..."

กัญญา อุมาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีที่จะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียรไมมีความอดทนก็อาจทอใจ ไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลว  ไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

กัญญาณัฐ ไผแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบัน การศึกษาวิจัยดานพันธุศาสตรมีความเจริญกาวหนามาก และมีการนําผลที่ไดไปปรับใชใน

กิจการดานตางๆ อยางกวางขวาง. ในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงใครจะปรารภกับทุกทานวา ความรูตางๆ 

เหลานั้น แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทางโดยไมพิจารณาใหดีใหรอบคอบแลว ก็อาจ

กอใหเกิดผลกระทบเสียหายแกชีวิตความเปนอยูและสิ่งแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน. จึงเปนที่นายินดี

อยางยิ่ง ที่ไดเห็นผูเชี่ยวชาญจากประเทศตางๆ มาประชุมปรึกษาหารือกัน รวมกันนําเสนอผลงานการ

ศึกษาวิจัย เก่ียวกับเรื่องวิวัฒนาการของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ทําใหหวังไดวา การนําความรู

ดานพันธุศาสตรไปปรับใชในกิจการดานตางๆ จะเปนไปดวยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อใหเกิด

ประโยชนและความปลอดภัยสูงสุดแกมวลมนุษยชาติ..."

พระราชดํารัส ในพิธีการเปดประชุมวิทยาศาสตรนานาชาติ เจาฟาจุฬาภรณ ครั้งที่ ๕ เร่ืองวิวัฒนาการ

ของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก วันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ โรงแรมแชงกร-ีลา..."

กัญญานี คงประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงแนะนําวา การปฏิบัติราชการใหประสบความสําเร็จ และได

ประโยชนนั้น ผูปฏิบัติจะตองมีปญญาความรูคิดพิจารณาเห็นถึงสิ่งที่เปนคุณ เปนโทษ เห็นถึงสิ่งที่เปน

ประโยชนหรือมิใชประโยชน อยางชัดเจน ถูกตองและตรง ดังพระบรมราโชวาท การปฏิบัติราชการใหดีนั้น

 กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็๗ทันการและใหสิ่งที่เปนคุณ เปนโทษ เปนประโยชน มิใช

ประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมี

ประสิทธิภาพแลวยังจะตองกระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิด วาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความ

เสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและ

ยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

กัญญาพัชร ทัศศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม..."

กัญญาภรณ ปลั่งสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

กัญญาภัค หงษกิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

กัญญารัตน นเรนทรสุทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

กัญญารัตน พรอมพิมพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใด ๆ  เกิด ขึ้น  เราควรจะไดทําความเขาใจกันและรวมกันคิดอาน

ปฏิบัติแกไข  ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ  และดวยความบริสุทธิ์  จริงใจใหทุกสิ่ง ทุกอยาง  คลี่คลาย

ลุลวงไป  เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไป โดย สวัสดี..."

กัญญารัตน แสนใจรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยแตความรู

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย 

         เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเสมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวน

คุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูก

ทาง ดวยความสวัสดี คือ ปลอดภัยจึงบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค 

        ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพอ สวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวา

การงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใดงคมใด และบานเมืองใดก็ตามขาดบุคคลผูมีคุณธรรมความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิได

เลย..."

กัญธิมา วิมลมุกข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

กัญยา หนูวิสัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

กัฐพร ภูเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะเปนเสือนั้น  มันไมสําคัญ  สําคัญอยูที่เราพออยูพอกิน  และมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบ

พอมีพอกิน  แบบพอมีพอกิน  หมายความวา  อุมชูตัวเองได  ใหมีพอเพียงกับตัวเอง..."

กัณญพัสตร กิจศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506)..."

กัณฐกา ทองคําดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

กัณฑิมา ธรรมชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่ปรารถนา คือ ที่เปนประโยชน และเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความสุจริต

 ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย

เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเสมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยาน เคลื่อนที่ไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง

ดวยความสวัสดี คือความปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ สวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวาการ

งาน ยอมเจริญตอไป สังและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรู เปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไป

โดยยยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารง

อยูมิไดเลย..."

กัณณรัตน มุดารบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการสรางอนาคตที่มั่นคงรุงโรจนนั้น นอกจากวิชาความรูที่เจนจัดแลว บุคคลยังจําเปนตองอาศัย

คุณสมบัติและความสามารถพิเศษอีกหลายดาน เปนเครื่องอุดหนุนและสงเสริมความรูของตนดวย ขอแรก

 จะตองเปนคนที่ทําตัวทํางานอยางมีหลักการ มีระเบียบ มีเหตุมีผลที่ถูกตอง เปนประโยชนเปนธรรม ขอ

สอง ตองมีความเพียรพยายามอยางสมําเสมอ ทั้งในการทํางานและการทําความดี แมจะมีความเหนื่อย

ยาก หรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใด ก็ไมยอทอถอยหลัง ขอสาม ตองเอาใจใสศึกษาคนควาหา

วิชาและความรูในเรื่องตางๆ ใหลึกซึ้งและ     กวางขวางรอบดาน ไวสําหรับใชเทียบเคียง ประกอบการ

พิจารณาตัดสินปญหาตางๆ ในการงาน ขอสี่ ซึ่งสําคัญที่สุด ตองพยายามควบคุมกายใจ คือการกระทํา

ความคิดของตนใหสงบ หนักแนน แนวแนในความเปนกลางอยูเสมอ แมในเวลามีเหตุชวนใหวุนวาย 

สับสน ความสามารถทํากายทําใจใหสงบ หนักแนน เปนกลางหางจากอคตินี้ จะชวยใหเกิดสติระลึกรูถึง

เหตุถึงผล ถึงขอเท็จจริง และความถูกผิดของเรื่องทั้งปวง จึงเปนอุปการะสําคัญของการคิดพิจารณา

ปญหาตางๆ เพราะชวยใหมองเห็นปญหาไดกระจางแจมชัด สามารถตัดสินช้ีขาดไดโดยถูกตองเที่ยงตรง 

เปนธรรม   เปนประโยชนเสมอ ไมมีอับจน..."

กัณณิกา ชารักษภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

กัณตศม ทองโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

กัณติมา ยิ่งผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วัยเด็กเปนวัยเริ่มตน เปนวัยเตรียมตัวเพื่อสรางความเจริญ มั่นคงในชีวิตเด็กๆ จึงควรรีบขวนขวายศึกษา

 จักได มีความฉลาดรอบรู วาอะไรคือความดี และอะไรคือ ความเสื่อมเสีย เพื่อนําทางชีวิตของตนไปสู

ความสุข ความเจริญไดโดยถูกตองและสมบูรณ..."

กัณหา ภักดีโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความปติช่ืนชมยินดียิ่ง ที่ไดเห็นทานทั้งหลายจากทุกองคกร และทุกสถาบันพรอมเพรียงกัน

มาใหพรวันเกิด ขอขอบพระทัยและขอบใจ ในคําอวยพรอันเปยมดวยความหวังดีและไมตรีจิต ขอทุกทาน

จงไดรับพรและไมตรีจิตของขาพเจาเชนเดียวกัน ความพรอมเพรียงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่ทุกคนทุกฝาย

แสดงใหเห็น ใหขาพเจาระลึกถึงคุณธรรมขอหนึ่ง ที่อุปถัมภและผูกพันคนไทยใหรวมกันเปนเอกภาพ 

สามารถดํารงชาติบานเมืองใหม่ันคงเปนอิสระยั่งยืนมาชานาน 

คุณธรรมในขอนั้นคือ ไมตรี ความมีเมตตา ความดีใหกันและกัน คนที่มีไมตรีตอกันจะคิดอะไรก็คิดแต

ในทางสรางสรรค ที่เปนประโยชนเก้ือกูลกัน จะพูดอะไรก็ใชเหตุผลเจรจากันดวยความเขาอกเขาใจกัน 

จะทําอะไรก็ชวยเหลือรวมมือกันดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลายไดพิจารณา 

ทบทวนใหทราบตระหนักแกใจอีกครั้งหนึ่งวา 

ในกาย ในใจ ของคนไทยเรา ยังมีคุณธรรมในขอนี้อยูหนักแนน พรอมมูลเพียงใด จะไดมั่นใจวา เราจะ

สามารถรักษาประเทศชาติ และะความเปนไทยของเรา ไวไดยืนยาวตลอดไป 

ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวไทยทุกหมูเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทุกทานใหมี

ความสุข ปราศจากมลทิน ทุกขและภยันตราย มีกําลังกาย กําลังใจและกําลังปญญา สามารถนําพา

บานเมืองใหผานพนอุปสรรคขวากหนาม บรรลุถึงความวัฒนาผาสุกไดโดยสวัสด.ี.."

กันตพัฒน ธนศิระเศรษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

กันทิมา ดํากระเด็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คิอสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดเห็นที่เปนอิสระ ปราศจากอคติ และดวย

ความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบถวน

แทจริง..."

กันทิมา สุขประสาท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

กันภัย ธรรมเกษร  ธรรมเกษร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

กันยา คชเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกระทําที่สรางสรรคนั้น คือ  การกระทําที่ไดเปนประโยชนแกทุกๆ ฝายไดเต็มเปยมตรงตาม

จุดประสงค  ไมมีการสูญเปลาหรือหากจะเสีย  ก็เสียนอยที่สุด  การที่จะกระทําเชนนั้น  บุคคลจําเปนตอง

อาศัย ความมีสติ พิจารณา ใหเห็นถึงเหตุผลที่แท คือแกนเท หรือ หลักการของเรื่องตาง ๆ..."

กันยา โพธิ์ศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

กันยา อักษรทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

กันยารัตน วิไลประสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยมีทรัพยากรดีๆไมทําไมใชเดี๋ยวตองไปกูเงินอไรที่ไหนมาพัมนาประเทศจริงๆสุนัขฝรั่งก็ตองซื้อ

มาตองมี แตวาเราของทรัพยากรที่ดี เราตองใชไมใชสุนัขเทานั้น อ่ืนๆ ของอื่นหลายอยาง แลวก็ที่นายกฯ

พูดถึงทฤษฏีใหม พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงไอเนี่ยเราไมไดซื้อจากตางประเทศ แตวาเปนของพื้นเมืองแลวก็

ไมไดอาจจะอางวาเปนความคิดของพระเจาอยูหัว ไมใชทํามานนแลวทั้งราชการทําราชการ พลเรือน ทหาร

 ตํารวน ไดใชเศรษฐกิจพอเพียงมานานแลว อยางตํารวจไปเปดโรงเรียนบนภูเขาใชเศรษฐกิจพอเพียงแทๆ

โรงเรียนสรางโรงเรียนใชไมผุๆพังๆก็ไปเลืกมา แลวก็คนที่เปนครูก็เปนตํารวจ 2 คนไดเลี้ยงดู สอนเด็ก 10 

คน 15 คน แลวก็จากจากเลี้ยงดูยังเปนบุรุษพยาบาลดวย ดูผูที่เปนมาลาเรียตรวจเลือด ตํารวจพวกนี้เขา

ตรวจเลือดแลวก็เมื่อเปนยังไง ก็สงผูที่ปวยชวยชีวิตเด็กและผูใหญมากมายแตอยางนี้ถือวาเถื่อน ปาเถื่อน 

เขาเรียกวาตํารวจปา ตํารวจชายแดนนี่ คนอื่นในกรุงหาวาตํารวจปาเนี่ย แตที่จริงตํารวจปาเนี่ยชวยชีวิต

คนมากมาย..."

กันหา มูลรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

กัมปนาท ปราณีต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

กัมปนาท ผูประเสริฐทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทย ไดมั่นคงที่สุดและเหมาะสมไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไมวาจะ

อยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

กัมปนาท ลอยลม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนยึดมั่นในความดี ถาทุกคนยึดมั่นวาเราตองชวนกันและตองพยายามที่จะปฏิบัติงานของตน

ดวยความซื่อสัตยสุจริตดวยความตั้งใจดี ดวยความเอาใจใสดีในหนาที่ของตนเชื่อไดวา สวนรวมจะอยูได

อยางมั่นคงและถาวรแน..."

กัมพล ภิมาลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

กัมพล หาเรือนทรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนยอมปรารถนาใหบานเมืองมีความผาสุขมั่นคง และประชาราฎษรสวนใหญ มีฐานะความเปนอยู

ดีสมอัตภาพ ความปรารถนานี้มิใชจะเกิดมีขึนเองได แตหากทุกคนทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีหนาที่

ปฎิบัติบริการแผนดิน จะตองชีวยกันเสริมสรางขึ้น ดวยการเรงรัดปฎิบัติหนาที่ของตนเองใหสนับสุนสง

เสริมกันโดยพรอมเพรียง ใหสําเร็จผลตรงตามเปหมายในโอกาสพิเศษนี้ ขาพเจาจึงใครขอใหทานทั้งหลาย

ในมหาสมาคมนี้ ตลอดจนประชาชนชาวไทยทั่งหนา ไดตั้งความคิดจิตใจใหแนวแนหนักแนนอยูในความ

สัจสุจริตและความขยันมั่นเพียร ความเพียรที่ถูกตองเปนธรรมและพึงประสงคนั้น คือ ความเพียรที่จะ

กําจัดความเสื่อมใหหมดไป และระวังปองกันมิใหเกิดขึ้นใหม..."

กัลญานี อริยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตเร่ืองสําคัญ  ก็คือ  การทํามาหากินของประชาชนคนไทยซึ่งตองใหมีความสะดวกสบาย มีความ

ปลอดภัย  มีการปกครองที่มีความเปนธรรม..."

กัลนาวา สิทธิจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

กัลยกร มีผิวสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

กัลยธีรา มุงลือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มีคนบอกวาโครงการพระราชดําริแตะตองไมไดขอนี้เปนความคิดที่ผิด หรือปนความคิดที่ไมถูกตองนัก 

เพระหากโครงการพระราชดําริแตะตองไมไดเมืองไทยไมเจริญ..."

กัลยา กอนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจขัดแยงซึ่งกันและกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหาทาง

ออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวงกัน เพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของหมูชน..."

กัลยา จงถาวรกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น..."

กัลยา จันทรทองสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตองรวมมือกัน ทุกคนตองทําหนาที่ ของตนดวยความตั้งใจสุดกําลังเพื่อที่จะ ใหบานเมือง อยูได 

การที่ทุกคนทํางานในหนาที่ ของตน และระลึกวางานของตนเปนสวนหนึ่ง ของสวนรวม จะเปนสิ่งที่ทําให

บานเมือง เจริญรุงเรืองได..."

กัลยา ชํานาญเพาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

กัลยา เชาวลิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน     

  ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่

ทําสําเร็จผล 

                          ทั้งแกตน แกผูอ่ืนและกับประเทศชาติ 

  ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน

 โดยเทา 

                          เทียมเสมอกนั 

  ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และมั่นคง

อยูในเหตุ 

                      ในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยัง

มีพรอม 

                      มูลในกาย ในใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได จึง

ขอให 

                      ทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและ

คุณธรรมนี้ไวให 

                      เหนียวแนน และถายทอดความคิด จิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของ

เรา 

                      ดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายหนา 

  ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย ใหปลอดพน

จากภัย 

 อันตรายทุกสิ่ง และอํานวยความสุข ความเจริญ สวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วกัน..."

กัลยา ไชยทนุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคเปนคุณสมบัติประจําตัวของประชาชนของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษ

โดยไมขาดสายทั้งที่เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมี

กําลังกลาแข็งฟงในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

กัลยา นรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

กัลยา บิลหมัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภคน้ําใช น้ําเพื่อการเพาะปลูกเพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ําคนอยูได ถาไม

มีน้ําคนอยูไมไดไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟามมีน้ํา คนอยูไมได..."

กัลยา ม่ันคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติจะอยูได ก็ดวยความสามัคคี

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไมปดแขงปดขากัน หรืออิจฉาริษยากัน

ทําเชนนั้นก็จะทําใหเมืองไทยอยูตอไปไดอยางที่เคยอยูมา

เปนหลายศตวรรษมาแลว ไมมีใครที่จะมาลมเราได ถาเราไมลมตนเอง..."

กัลยา สระทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการจําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมายและสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชนเปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

กัลยา สวนโพธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

กัลยา สังเมฆ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พุด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจิรญตอกัน 

 ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืน และกับประเทศชาติ

 ประการทีสาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฎิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฏกติกาและในระเบียบแบบแผน 

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

 ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และมั่นคง

อยูในเหตุ ในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฎิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยัง

พรอมมูลในกาย ในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวา  ประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได..."

กัลยา อยูทองคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใชจายอยางประหยัดนั้นจะเปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุขของผูประหยัดเองและครอบครัว 

ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัดดังกลาวนี้จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูที่ประหยัด

เทานั้นยังเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย..."

กัลยากร คิมนารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

กัลยาณี ซุนสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กําลังความเพียร ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแลว ก็เห็นไดวาเปนผลประการหนึ่งที่เกิดมาตามตอจากศรัทธาที่

กลาวนั้นเอง ความเพียรที่จะเปนกําลังไดตองมีลักษณะแข็งกลา ไมยอหยอนเสื่อมคลายดวยอุปสรรค 

ดวยความยากลําบากเหน็ดเหนื่อยประการใดๆ หากแตอุตสาหพยายามกระทําเรื่อยไปไมถอยหลัง แม

หยุดมือ ก็ยังพยายามติดตอไปไมทอดธุระ กําลังความเพียรจึงทําใหการงานไมชะงักลาชา มีแตดําเนิน

รุดหนาเปนลําดับไปจนบรรลคุวามสําเร็จ โดยไมมีสิ่งใดจะยับยั้งขัดขวางได ทานทั้งหลายจึงควรศึกษา

พิจารณากําลังความเพียรนี้ใหเห็นจริง ใหเขาใจชัดดวยความรู ความฉลาดของทาน แลวตั้งใจใหมั่นคง ที่

จะนําความเพียรของทานมาใชใหถูกตองตามวิถีทาง คือ เพียรที่จะกําจัดความเสื่อมใหหมดไป และระวัง

ปองกันความเสื่อมนั้นมิใหเกิดขึ้นใหม เพียรที่จะสรางสรรคความเจริญใหเกิดขึ้น และระวังรักษาไวมิให

เสื่อมคลาย ประโยชนและความสุข ทั้งในสวนตัวในสวนรวมก็จะสําเร็จขึ้นพรอม และดํารงม่ันคงอยูได

ตลอดไป..."

กัลยาณี ดวงมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรักความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือใจกันรักษาและ

พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญ รุงเรืองตอกันมาไดตลอดรอดฝง

      ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทําดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน

      ประการสอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผล

ทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

      ประการที่สาม คือ การที่ทุกคน ประพฤติ ปฎิบัติตนอยูในความสุจริตในกฎกติกา และในระเบียบแบบ

แผนโดยเทาเทียมเสมอกัน

      ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนเองใหถูกตองเที่ยงตรง และ

มั่นคงอยูในเหตุผลหากความคิดจิตใจและการประพฤติปฎิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมี

พรอมมูลอยูในกายในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวา ประเทศไทยจะดํารงอยูตลอดไปได..."

กัลยาณี เวลาดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

กัลยาณี เศียรอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะตงอมีความเพียรพยายามและความ

อดทนเปนที่ตั้งถาคนเราไมหม่ันเพียรไมมีความอดทนอาจจะทอใจไปโดยงายเมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่

จะมีชีวิตเจริญรุงเรื่องแนๆ"

เพราะการพัฒนาปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาเปนการพัมนาตัวเองใหไปสูความเจริญความกาวหนาทํา

ตนเองและประเทศชาติทํานี่ทํานั่นตองมีความอดทนมุงมั่นไมทองไมทิ้งฝนของตนเอง..."

กัลยารัตน มาสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนต้ังม่ันอยูในความสามัคคี  หมั่นประกอบสัมมาอาชีพโดยความสุจริตคิดถึงประโยชนสุขสวน

  รวมของบานเมืองเสมอเปนสําคัญ..."

กาญจณา ขาวสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

กาญจนสิริ นราภิรมยขวัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่งคง..."

กาญจนะ ใบบัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียรแลวยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลาได การฝกฝนความเพียร ถึงหากแรกๆจะรูสึกเหน็ดเหนื่อยลําบาก แตพอไดเพียรจนเปนนิสัยแลว 

ก็จะกลับเปนพลังอยางสําคัญที่คอยกระตุนเตือนใหทํางานอยางจริงจัง ดวยใจราเริงและเมื่อใดพลังของ

ความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้น การงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดยงายดายและรวดเร็ว..."

กาญจนา กําเนิดพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งสําคัญมาก เพราะบานเมืองโดยเฉพาะเวลานี้ อยูในสภาพที่เรียกไดวางอนแงน เพราะวา

ไมเขมแข็ง ถาคนในชาติเขมแข็ง ก็ไมมีปญหา เพราะประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติมานาน และได

ปฏิบัติงานมาดวยดี ดวยความเรียบรอยมาเปนเวลาชานาน เพราะวาทานปฏิญาณตนวา จะรักษาความ

เขมแข็งนี้ตอไป ก็เชื่อไดวาประเทศจะรุงเรืองตอไป 

การที่ไดบอกวาจะรักษาความดีอยางที่วานี้ เปนประกันวา ประชาชนจะอยูเย็นเปนสุขที่มีผูพิพากษา 

เพราะวาจะตองใหคดีตางๆ ผานพนไปดวยดี ในมวลชนก็จะตองมีการปรองดอง ถาทุกคนตั้งอกตั้งใจ ที่

จะพยายามรักษาความปรองดอง เชื่อวาสวนรวมจะอยูได สวนสําคัญของการปรองดอง และความเปนอยู

ที่ดี ก็อยูที่ความยุติธรรม 

ความยุติธรรมนี้คือ การปฏิบัติอะไรที่ถูกตองตามธรรม คือยุติธรรม ถาฟงดูก็ยุติในธรรม ยุติในความดี

ความชอบ ทานก็รักษาความยุติธรรม ทานตองรักษาความดีความชอบ ผูพิพากษาจะตองรักษาความ

ยุติธรรมดวยความดี ความถูกตอง ถาทานรักษาความยุติธรรม ตามที่ไดปฏิญาณตน เช่ือวาความสุข

ความสงบก็จะเกิดขึ้น ถาผูพิพากษาไมรักษาความยุติธรรมเมื่อใด ประเทศชาติคงวุนวาย 

ผูพิพากษามีหนาที่ที่จะรักษาความดี ความปรองดองกัน ถาใครมายุยงบอกวาตองเถียงกัน ตองเขาขางกัน

 ก็ตองเขมแข็ง ตองเขมแข็งในงานยุติธรรม หมายความไมเขาขาง ผูพพิากษาจะตองตัดสินในความดี หรือ

ถาดีแลวก็ตัดสินไป ทานก็รูดี และไดฝกเพื่อรักษาความยุติธรรมนี้ ฉะนั้น ขอฝากความยุติธรรม 

ความเจริญของประเทศอยูกับทานทั้งหลาย เปนงานที่ไมใชงาย เพราะวามีอะไรตออะไรมาลอ บางทีการ

ลอดวยมิตร มีการลอดวยการยั่วยุ การลอดวยจะใหรางวัล รางวัลของทานคือ ความยุติธรรม รูดีวาหนาที่

ของประธานศาลนั้น ไมไดเปนหนาที่ที่จะมีเงนิทอง นอกจากหนาที่รักษาความยุติธรรม ความดี ความสื่อ

สัตย สุจริต ถาทานทําไดดีแลว ทุกสิ่งที่ทานปฏิญาณก็เปนผลดี เปนผลทําใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข..."

กาญจนา กุลสินธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความรูความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยูจะไมมีวันอับจน ยอมหาทางสรางตัวสรางฐานะให

กาวหนาไดเสมอ ขอเสมอในการสรางตัวสรางฐานะนั้นจะตองถือหลักคอยเปนคอยไป ดวยความรอบคอบ

ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะและกําลังหรือทําดวยความเรงรีบ เมื่อมีพื้นฐานแนน

หนารองรับพรอมแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญกาวหนาในระดับที่สูงขึ้น ตามตอกันไปเปนลําดับ 

ผลที่เกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ เปนประโยชนแทและยั่งยืน..."

กาญจนา คงสมแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

กาญจนา จรูญสอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวา เล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอ หยอนลากความเพียรแลว ยากที่จะใหความสําเร็จ

เรียบรอยทันเวลาได และเมื่อพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดยงายดาย

และรวดเร็ว..."

กาญจนา ชนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา ศิลปและวัฒนธรรม นั้น คือ งานสรางสรรคความเจริญทางปญญา และทางจิตใจ 

ซึ่งเปนทั้งตนเหตุทั้ง องคประกอบที่ขาดไมได ของความเจริญ ดานอื่น ๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะ ชวยให

เรา รักษาและดํารงความเปนไทย ไดสืบไป..."

กาญจนา ชูเกียรติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารเปนหนวยสําคัญสําหรับรักษาความสงบและ อิสรภาพของประเทศ จึงตองมีความเขมแข็งและมี 

สมรรถภาพเปนอยางดีสมรรถภาพของทหารอยูที่วินัย ทหารจึงควรรักษาวินัยโดยเครงครัดประพฤติตน ให

เที่ยงธรรมเพื่อเปนที่พึ่งและที่ศรัทธาของประชาชนทั่วไป..."

กาญจนา ชูเกียรติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

กาญจนา ชูหวาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่จะทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี ขนรากฐานแหงความสุจริต และความมุงมั่นและดวยวิธิการอันแยบ

คาย พรอมดวยความพึงพอใจ ความอุตสาหะ ขะมักเขมนเอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตองบรรลุ

ที่ปราศจากโทษและเปนประโยชนแทจริงอยางแนนอน..."

กาญจนา เชารุงโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือตองหม่ันขยันและ อุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ตองหนักแนนอดทน และอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ใหอยูในระเบียบ 

แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

กาญจนา ตุนคําแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนหรือการสรางสรรคในทางที่ดีนั้น จะเกิดขึ้นไดก็ ดวยการลงมือทํา หมายความวาจะตอง นํา

ความรู ความสามารถที่มีอยูนั้น มาใชงาน ลงมือใชเมื่อไหร เพียงใดประโยชน ก็เกิด เม่ือนั้น เพียงนั้น เมื่อ 

ยังไมลงมือ ทําประโยชนก็ยังไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจะมีความรู ความสามารถมากมายเพียงใด ถาไม

นํามาใชก็ ปราศจากประโยชน..."

กาญจนา ทรัพยมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

กาญจนา ทองละมูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอขอบใจนายกรัฐมนตรีที่ไดกลาวอวยพร ในโอกาสที่จะถึงวันพรุงนี้ เขาใจวาจะทําใหทุกคนในที่นี้ มี

กําลังใจวา นายกพูดดีก็ไมทราบวา ที่ชมนายก วาพูดดี อาจมีคนไมเห็นดวย ที่มาพูดนี้เปนความเดือดรอน

 ก็ตัวเอง ถาชมนายก คนอื่น อาจไมชม ไมชมขาพเจาวาชมนายก ทําไม แตนายกมีอยูไวสําหรับใหชมคือ

ถามีนายก แลวไมชม นายกก็ไมคอยพอใจ และถานายกไมพอใจงานการจะไปไดอยางไร..."

กาญจนา ธรรมาภรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

กาญจนา เนียมละออง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอทุกฝายจงตั้งจิตรวมใจกัน  สรางความมั่นคงใหแกประเทศชาติ

ยึดม่ันในอุดมคติ  ที่จะปฏิบัติหนาที่  ดวยความซื่อสัตยสุจริต   มุงตอประโยชน

สวนรวม เพื่อประเทศของเราจะไดเจริญวัฒนาสถาพรสืบไป..."

กาญจนา ในพนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่รักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุดดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไม

วาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

กาญจนา บุญบํารุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

กาญจนา ปาปะเค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติสงเสริมและทํานุบํารุงพระศาสนานั้น แมจะมีแงมุมและรายละเอียดในเนื้อหา การปฏิบัติ ขอ

ปฏิบัติหรือในวิธีปฏิบัติอยางไรก็ตาม ทานทั้งหลายไมควรจะทิ้งหลักการขอสําคัญที่วา เราจําเปนตอง

สงเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมะขั้นพื้นฐานใหมาก ทั้งนี้เพราะธรรมะขั้นพื้นฐานนั้น คนทั่วไปเรียนรูได

งาย เขาใจไดชัดเจนและปฏิบัติไดผลซ่ึงยอมทําใหเขาเหลานั้นเปนประโยชนของพระศาสนา วาเม่ือได

เรียนรูไดงาย และปฏิบัติตามธรรมบัญญัติแมเพียงเบื้องตนเทานั้น ก็ยังไดรับประโยชนคือมีความสุขความ

เจริญความรมเย็นขึ้นมาทั้งในกาย ในใจ ในการครองชีวิตตลอดถึงในกิจการงาน ดังนี้ก็จะพอใจเรียนรูและ

ปฏิบัติธรรมหนักแนนยิ่งขึ้นและแพรหลายกวางขวางยิ่งขึ้น

     เมื่อชาวพุทธรูธรรมะ ปฏิบัติธรรมะกันอยางถูกตองทั่วถึงมากขึ้นการปฏิบัติบอนเบียนพระศาสนาให

เศราหมองก็จะลดนอยลง และพระศาสนาก็จะเจริญมั่นคงขึ้น เพราะชาวพุทธเรารวมกันทํานุบํารุง โดย

ประการดังกลาวนี.้.."

กาญจนา ปติตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

กาญจนา พรมสูง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

กาญจนา พรหมวิจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

กาญจนา พัชรวาสนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

กาญจนา พุทธกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

กาญจนา เพ็ชรสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินและ ความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการ ปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการ เพราะการ ยึดมั่นดังกลาว จะสามารถปองกันความผิดพลาด เสียหายอันจะเกิดแก ตนแก

งานไดอยางแทจริง..."

กาญจนา โพธิ์พญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใดแกผูใด 

โดยสถาน

ใดก็ตามเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวางบุคคลกับบุคคล 

และทําให

สังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

กาญจนา วิลัยรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

กาญจนา เวียงถานะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญญาแปลวาความรูทั่ว มีอยู ๒ ลักษณะดวยกัน คือปญญาที่เกิดจากการเลาเรียนจดจํามาอยางหนึ่ง 

กับปญญาที่เกิดจากการศึกษาสังเกต และนํามาขบคิดพิจารณาจนรูชัดอยางหนึ่ง บัณฑิตแตละคนในที่นี้ 

เชื่อวา ตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกตนั้น อาจยังยอหยอนอยูบาง

 เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษาเรื่องราว บุคคล และสิ่งตางๆ

 ที่แวดลอม และเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่งเล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถา

ศึกษาพิจารณาใหดี ก็จะกอใหเกิดปญญาได หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืช ซึ่งเปนโทษและหญาที่มีคุณ

อยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีรากที่หย่ังลึกแผกระจายลงไป

ตรงๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดม่ันคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทําใหดักตะกอนดิน และ

รักษาหนาดินไดดี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน และบุคคลที่มีชีวิตอยู

อยางมีคุณคา ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศ สําหรับนํามาพิจารณาเทียบเคียงใหเปนคติ ในการ

ดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็มีแตสรางปญหาความ

เดือดรอนใหแกที่นั่น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแตสรางสรรคประโยชน และความ

มั่นคงเปนปกแผนใหแกตน และแกแผนดินอันเปนที่อยูที่อาศัย..."

กาญจนา สังขคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

กาญจนา อุดมวงศศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ฉะนั้นทุกทานที่จะตองเปนคณะรัฐมนตรีนี้คงจําไดวาควรจะทําอะไรและที่ตั้งอกตั้งใจไววาจะทําอะไรถา

เปนรัฐบาล บัดนี้ทานไดเปนคณะรัฐมนตรีแลวโดยสมบูรณก็จะตองตอปณิธานที่ไดต้ังเอาไวใหมั่นคงถา

หากวาทําอยางนั้นไดก็นึกวารัฐบาลนี้จะสามารถทําประโยชนที่ดีที่จริงสําหรับประเทศชาติตามที่ทุกคน

หวัง เพราะวาประชาชนเดี๋ยวนี้ก็เหมือนแตกอน ตองการความสุข ตองการความกาวหนา ตองการมีชีวิตที่

สุขสบาย สะดวก แลวก็การที่ประชาชนจะมีชีวิตที่สุขสบาย สะดวกและปลอดภัย ก็ขึ้นกับทานผูที่เปน

รัฐมนตรี ประกอบขึ้นมาเปนคณะรัฐมนตรี เพราะวาทานมีหนาที่สําคัญที่สูงสุด ฉะนั้นทานรับผิดชอบมาก 

ถาหากวาทําดี ทานก็จะรูสึกไดวาทานไดปฏิบัติตามปณิธานและจะมีความพอใจทั้งในตัว ในงาน ทั้งใน

ความตั้งใจจริงที่ไดทํา ฉะนั้นก็ขอใหทานทั้งหลายรักษาความตั้งใจจริงที่ไดตั้งใจไว และใหเปนการ

อันตรายปราศจากความเดือดรอน ขอทุกทานไดรักษาปณิธานไวโดยดี..."

กาญดา จิตมานะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดหมายอื่นๆเชน เพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงาน เสียทั้งคน..."

กานดา ขุนเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบ การรูรับผิดชอบเปนคุณสมบัติทุกคนควรมี เพราะเมื่อยอมรับไดวาสิ่งใดที่ตนกระทําลง

ไปนั้น มีสวนใดผิดพลาดบาง กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือสวนใดบางและเสียหายบางเพราะเหตุ

ใด ความจริงใจคตอการปรับปปรุงแกเขขอบกพรองของตน เปนหนทางที่จะชวยคนหาวิธีปฎฏิบัติตนใหที่

ยอมรับและนายกยยองของสังคมได..."

กานดา จิตมานะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมากสําหรับผูที่ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะชวย

ใหสามารถขจัดปดเปาปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ

และเอารัดเอาเปรียบกัน..."

กานดา ศรีเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

กานดา เส็นยีหีม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

กานดา อริยณัฐวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือ ตองขยันหมั่นเพียรและอุตสาหะพากเพียร ตอง

เอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ ตองหนักแนนอดทนและอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติตนใหอยูใน

ระเบียบแบบแผนที่ดีงาม  รวมทั้งตองซ่ือสัตย รักษาความจริงใจ วางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจ

อคต"ิ

     โดยขาพเจาไดนอมนําพระราชดํารัสดังกลาวมาเปนแนวทางการปฏิบัติตนอยางสม่ําเสมอ ดวยการ

ตั้งใจปฏิบัติตนเปนคนดี ตั้งใจสั้งสอนศิษยทุกคนใหเปนคนดี รักชาติ ศาสน กษัตริย  เพื่อจะไดเปนคนดี

และกตัญู กตเวทีตอชาติและบานเกิดเมืองนอน  ตอไป..."

กานดา เอี่ยมกระสินธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคน

อ่ืนนอย ถาทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโดง ไมโลภ

อยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

กานดามณี นิลเขตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

กานต ชนสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

กานต ศิริรัตนกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหขาราชการมีความซ่ือสัตย สุจริต ในการทํางาน ยึดหลักเศษรฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมและจริยธรรม

ในการทํางาน..."

กานตชนก แกวกระจาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งาย และตรงที่สุด  คือทําใหสําเร็จ  ทันการ  และใหไดผลเปน

ประโยชน

แตทางเดียว  ซ่ึงจะทําไดเม่ือบุคคลมีวิชาความสามารถ  และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่งที่เปน

คุณเปนโทษ เปนประโยชน  มิใชประโยชน อยางชัดเจน ถูก ตรง..."

กานตฑิตา สงวนปทมาวัลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

กานทพิพัฒ วงศเจียก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

กาบแกว กุลมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

การันต สุขมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๑..."

การียา คอมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ?

พระบรมราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว..."

การุณย ทิมพิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติหนาที่ผูพิพากษาศาลฏีกา ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และให

ไปปรึกษากับศาลอื่นๆ จะไดปกครองบานเมืองประชาธิปไตยไดอยาไปคอยที่จะขอนายกฯ พระราชทาน 

เพราะขอนายกฯพระราชทานไมไดเปนการปกครองแบบประชาธิปไตย การปกครองตองมีสภาที่ครบถวน..."

กาหลง แกะทะเล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในภาษาทุกภาษาก็ตองมีคําวา เมตตา คือเอื้อเฟอซ่ึงกันและกันมองคนอื่นในทางที่จะชวยเหลือเขา

มากกวาที่จะไปแยงชิงเขา ทุกภาษษทุกศาสนาก็มีจิตใจนี้หรือวิธีการนี้ ขอใหทานทั้งหลายทําตอไปดวย

ความแนวแน และดวยความสุจริตใจ จะเปนทางที่จะชวยสวนรวมใหอยูเย็นเปนสุข..."

กําธน ต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

กําธร เกียรติพึ่งพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

กําธร โกสิยารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

กําธร ไดบานกวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกัน คือ ยอม พยายามอยูทุกเมื่อที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาด ดวยระเบียบปฏิบัติ อันดี

งามและสุจริต ที่จะควบคุมประคองใจ ใหสงบ ดวยความมีสติรูตัวอยู ตลอดเวลา..."

กําธร มีบํารุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิชาการตางๆที่ทานทั้งหลายศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิชาการที่มีคุณคาสําคัญมาก เพราะ

เปนปจจัยพื้นฐานสําหรับนําไปใชปฏิบัติงานทุกอยาง ซึ่งจะเกื้อกูลใหบานเมืองเจริญวัฒนาย่ิงขึ้นไป แต

ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นไป ยอมตองอาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอกจากวิทยาการที่ดีแลว 

อยางหนึ่งจะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรงและความสะอาดสุจริต ซึ่งตองเปนไปพรอมทั้งในความคิด

และการกระทํา อยางหนึ่ง จะตองอาศัยความมีปญญา คือมีความฉลาด รูทั่ว รูจริง ในเหตุผลและในความ

เจริญ ความเสื่อม อีกอยางหนึ่ง จะตองอาศัยความขยันหมั่นปฏิบัติ ดวยความเอาใจใสและความเพงพินิจ 

ไมประกอบกิจการงานดวยความประมาทหละหลวมและโดยประการสําคัญจะตองอาศัยความเสร็จ

สมบูรณ พอเหมาะพอดีเสมอกัน  ไมละเวนหรือไมเนนหนักในสวนหนึ่งสวนใดใหเกินพอดีไป งานที่ทําจึง

จะสําเร็จผลสมบูรณแทจริงโดยไมมีจุดบกพรอง เหตุปจจัยที่กลาวแลวนี้ ยอมประกอบขึ้นไดในตัวบัณฑิต 

ดวยการศึกษาและฝกฝนอบรมตนเอง จึงเปนหนาที่ของแตละคนที่จะตองตั้งใจพยายามฝกตนใหดี อยา

ใหมีขอบกพรอง ความเจริญกาวหนาที่ทุกคนปรารถนา ก็จะบังเกิดขึ้นใหไดชื่นชมสมเจตนา..."

กําพล ดาวชูชีพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

กําพล เนติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

กําพล วาจาสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญนั้นจะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น ถา

พื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลนบกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทําได จึง

ควรจะเขาใจใหแจงชัดวา นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว ยังตองพยายามรักษาพื้นฐานใหม่ันคง ไม

บกพรอง พรอมๆกันไปดวย..."

กําพล ใหลมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้นนอกจากจะอาสํยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลว แตละบุคคลยังตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดีคือความหนักแนน มั่นคงในสุจริตโรรม และความมุงมั่นที่

จะปฏิบัติหนาที่จนสําเรจทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบพรอมกัน

ดวยจึงจะสัมฤทธผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

กิ่งกาญจน เกียรติอนันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

กิ่งกาญจน คงประชุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยจะสามารถพนวิกฤตการณไดดีกวาหลายประเทศ เพราะแผนดินนี้ยังเหมาะสมกับความ

เปนอยูได อยางที่เคยพูดมาหลายปแลววา ภูมิประเทศยัง ?ให? คือความเหมาะสม แตความเปนอยูตอง

ไมฟุงเฟอ ตองอยูอยางประหยัด และตองไปในทางที่ถูกตอง (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน

พรรษา : 4 ธันวาคม 2540)..."

กิ่งกาญจน สุขเปรเมษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

กิ่งแกว เพ็ญสุริยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ, งาย ยาก ถาใจเกิดความเพียรแลว พลังความเพียรที่เกิดขึ้นเมื่อใด 

เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดยงายดายและรวดเร็ว..."

กิ่งแกว เอี่ยมแลลัม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ  พูดอยางไร  ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ  ทั้งความสําเร็จ พรอมทั้งความ

ศรัทธาเชื่อถือ  และความยกยองสรรเสริญจากทุกคนทุกฝาย  การพูดแลวทํา คือ พูดจริงทําจริง จึงเปน

ปจจัยสําคัญในการสงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัดและสรางเสริมความดี ความเจริญ  ใหเกิดขึ้น

ทั้งแกบุคคลและสวนรวม..."

กิ่งนภา สกุลตั้ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบที่สําคัญที่สุด ตองเขาใจความหมายของคําวาใหถูกตอง ขอใหเขาใจวา รับผิด ไมใช

การรับโทษหรือถูกลงโทษ รับชอบ ไมใชรางวัลหรือคําชมเชย การรักจักรับผิด หรือยอมรับวาอะไรผิดพลาด

เสียหาย และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น มีประโยชนทําใหบุคคลรูจักพิจารณาตนเอง ยอมรับ

ความผิดของตนเองโดยใจจริงเปนทางที่จะชวยแกไขความผิดได และใหรูวาจะตองปฏิบัติแกไขใหมสวน

การรูจกัรับชอบหรือรูวาอะไรถูก อันไดแกถูกตามความมุงหมายถูกตามหลักวิชา ถูกตามวิธีการนั้น มี

ประโยชนทําใหทราบแจงวาจะทําใหงานเสร็จสมบูรณไดอยางไร จักไดถือปฏิบัติตอไป..."

กิ่งฟา มูลสถาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไม

สุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

กิ่งสรอย มานารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันกฎหมายนี้ก็เปนสิ่งสําคัญมากสําหรับบานเมือง เพราะวาเปนหลักของการอยูรวมกันในชาติ

บานเมือง เพื่อใหการอยูเปนระเบียบเรียบรอย และใหทุกคนที่อยูในชาติสามารถที่จะมีชีวิตรุงเรืองโดยไม

เบียดเบียนกัน กฎหมายมีไวสําหรับใหมีความสงบสุขในบานเมือง มิใชกฎหมายมีไวสําหรับบังคับ

ประชาชน ถามุงหมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเปนเผด็จการ กลายเปนสิ่งที่บุคคลหมูนอยจะตอง

บังคับบุคคลหมูมาก ในทางตรงขาม กฎหมายมีไวสําหรับใหบุคคลสวนมากมีเสรี และอยูไดดวยความสงบ

 บางทีเราตั้งกฎหมายขึ้นมาก็ดวยวิชาการ ซ่ึงไดมาจากตางประเทศ แตวิชาการนั้นอาจไมเหมาะสมกับ

สถานการณหรือทองที่ของเรา ถานักกฎหมายศึกษาในทางกฎหมายโดยแท ไมไดสนใจในปญหาที่แทจริง 

มัวแตมาดูทางทฤษฎีของกฎหมายก็จะไมเกิดประโยชนได แตถานักกฎหมายหรือที่สนใจกฎหมายไดไปดู

ขอเท็จจริงตาง ๆ กฎหมายจะชวยใหบานเมืองมีความเรียบรอย..."

กิจจพัฒน จิตติราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

กิจจา พัฒนพงศา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

กิจจา เยอเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดี แตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมของมนุษย..."

กิจจา ศรีอนันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนนในการเสียสละ อันไดแกการสละสําคัญ

สองประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละความคิดจิตใจที่ตํ่าทรามตางๆ อีกประการ

หนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไวใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์และมี

ความเจริญมั่นคงตอไป..."

กิจพิทักษ โชติวิเชียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เจตนาของการศึกษานั้น  กลาวโดยสรุป  ก็คือการวางรากฐานที่ดีที่ถูกตองในตัวบุคคล  ทั้งดานรางกาย 

 จิตใจ  และความรูทั้งปวง  สําคัญที่สุด  คือ  รากฐานดานความรูจักรับผิดชอบ  ช่ัวดี รูจักคิดตัดสินใจ  

ตามทางที่ถูก  ที่เปนธรรม  ที่สรางสรรค  ผูจัดการศึกษาตองดําเนินงานใหไดประโยชน  พรอมดังนี้จึงจะ

เรียกไดวา  ปฏิบัติการถูกตองครบถวน  เปนนกัการศึกษาแท..."

กิจภูมิ บุญอบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไดโดยดี เพราะวามีจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี 

ถาตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีสุขตราบนั้น

..."

กิจภูมิ บุญอบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเมตตา นั้น ดูเหมือนวาเปนเรื่องที่กินไมได แตความเมตตานี้ก็นํามาสู ความเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน 

ความเอื้อเฟอ

กันทั้งในดานความเปนอยู ทั้งในความปลอดภัยทั้งในความเจริญ ความกาวหนา และความสุขที่เพิ่มขึ้นได

 สําคัญที่สุดขอใหมีความรูสึกวา ความมั่นคง ถามีความคิดอยางนี้แลว คนอื่นเขาก็สรางเหมือนกัน  คนอื่น

เขาก็ทําเหมือนกันแลวก็

เมตตาซึ่งกันและกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รูจักรักกัน ประเทศไทยจะมีความมั่นคงเปนปกแผน..."

กิจวรรณ ปญญาทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

กิญจา พวงพี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาขอฝากคติไวเปนเครื่องกํากับใจ มีคุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญ ซึ่งทานตองปฏิบัติอยางเครงครัดอยู

เสมอ คือ

ความสัตยสุจริต ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูได ก็ยอมอาศัยความสัตยสุจริตเปนพื้นฐาน ทาน

ทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี ขอใหมั่นอยูในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ

 คือ สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาที่ ทานจึงจะเปนผูที่ควรแกการสรรเสริญของ

มวลชนทั่วไป..."

กิตติ จันทรทักษิโณภาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

กิตติ ผิงคราม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมทุกคนจะออกไปประกอบอาชีพการงานแลว  ก็ยังมีหนาที่ที่จะตองศึกษาเพิ่มเติมอีก  เพราะ

วิทยาการในโลกมีมากมาย  ทั้งยังคลี่คลายพัฒนาตอเนื่องกันไมขาดสาย  ที่สําคัญที่สุดก็คือวิทยาการ

ทั้งหลายนั้น  มีสวนที่สัมพันธและประกอบสงเสริมกันทั่วทุกสาขา  ผูมีวิชาอยางหนึ่ง  จําเปนตองทราบถึง

วิชาอยางอื่นดวย..."

กิตติ ภูแส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริตทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็นแกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ความ

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญเปนพิเศษ คือ ความขยันหมั่นเพียร..."

กิตติ มากสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ?

พระบรมราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว..."

กิตติ เมฆสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

กิตติ วิชัยดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภัยอันใหญหลวงอาจมาถึงตัวเราไดไมวันใดก็วันหนึ่ง ทานทั้งหลายอยางไดมีความประมาท ขอใหทาน

ตานการรุกรานนี้ดวยความรวมมือกัน ทั้งฝายเจาหนาที่ และฝายประชาชน และดวยความเสียสละ พรอม

ทั้งตั้งใจประกอบการงานดวยความขยันขันแข็ง โดยมุงถึงความปลอดภัย และความวัฒนาถาวรของ

ประเทศชาติโดยสวนรวมเปนสําคัญ..."

กิตติ สินโพธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

กิตติ สุขโพธิ์เพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับ ขั้นตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช ของ

ประชาชนสวน ใหญเปนเบื้องตนกอน เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติ ไดแลว จึงคอยสราง

คอย เสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดย ลําดับตอไป..."

กิตติกร โพธิ์ศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย

 คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

29 กรกฎาคม 2505

...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

กิตติกร โพธิ์ศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรูรับผิดชอบเปนคุณสมบัติที่ทุกคนควรมีเพราะเมื่อยอมรับไดวาสิ่งใดที่ตนกระทําลงไปนั้นมีสวนใด

ผิดพลาดบาง กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือสวนใดบางและเสียหายไปหมดเพราะเหตุใดความ

จริงใจตอการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของตนเปนหนทางที่จะชวยคนหาวิธีปฏิบัติงานใหเปนที่ยอมรับ

และนายกยองของสังคมได..."

กิตติคุณ ขุนชนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

กิตติคุณ แสงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

กิตติชัย กิ่งแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

กิตติชัย เขียวเสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกัน เพื่อชวยให งานของทุกฝาย ดําเนินกาวหนา ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

รวดเร็ว นั้น ทุกฝายจะตอง ไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไมแยง ความชอบ กัน แตละฝายแตละ คน

ตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวัง ผลสําเร็จในการงานเปนใหญยิ่งกวา สิ่งอื่น..."

กิตติชัย บุญสราง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

กิตติชัย ปญญาประทีป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

กิตติชัย ปญญาประทีป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

กิตติทัศน ปญญาคม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารทุกคนจึงตองสํานึกตระหนักอยูเสมอ ในความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัว รวมงานกับ

ผูอ่ืนใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนํามาประเทศชาติของเรา ใหกาวไปถึงตามวัฒนาสถาพรและความ

มั่นคงอยูในความรมเย็นเปนอิสระตลอดไป..."

กิตติพงศ รัฐประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

กิตติพงษ กิ่งปลัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

กิตติพงษ นิมิบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

กิตติพงษ มุสิกะพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

กิตติพงษ วัฒนเศรษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาตินั้นเปรียบไดกับชีวิตคน. กลาวตามหลักความจริง คนเราประกอบดวย รางกายสวนหนึ่ง จิตใจสวน

หนึ่ง. ทั้งสองสวนคุมกันอยูบริบูรณชีวิตก็คงอยู. สวนใดสวนหนึ่งทําลายไป ชีวิตก็แตกดับ เพราะอีกสวน

หนึ่งจะตองแตกทําลายไปดวย. ชาติของเรานั้นมีผืนแผนดินและประชากรอันรวมกันอยูเปนสวนรางกาย มี

ศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความเช่ือถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยูเปนปกแผน ซึ่งรวม

เรียกวา "ความเปนไทย" เปนสวนจิตใจ. ชาติไทยเราดํารงม่ันคงอยูก็เพราะยังมีทั้งบานเมืองและความเปน

ไทยพรอมบริบูรณ. แตถาความเปนไทยของเรามีอันตองเสื่อมสลายไปดวยประการใดแลว ชาติก็ตองสิ้น

สูญ เพราะถึงหากบานเมืองและผูคนจะยังอยู ก็ไมมีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวใหรวมกันอยูได จะตอง

แตกแยกจากกันไปในที่สุด เหมือนสวนตางๆของรางกายที่ตองแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิต..."

กิตติพร สัจจะบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแน ๆ..."

กิตติพศ ปนนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรม

ดวยนั้น จะอาศัยความรูแตเพียงอยางเดียวมได จําเปนตองอาศัยความสุจริต

ความบริสุทธิใจ และความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย

เพราะเหตุวา  ความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปได

ประการเดียว สวนคุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรื่อหางเสือ

ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกตอง  ดวยความสามัคค ี คือ

ปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่ประสงค

ดังนั้น  ในการที่จะประกออบการงานเพื่อสวนรวมตอไป  ขอใหทุกคนสํานึกไว

เปนนิตยดดยตระหนักวาการงาน  สังคมและบานเมืองนั้น  ถาขาดผูมีความรูเปน

ผูบริหารดําเนินการยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก  แตถางานใด สังคมใด

และบานเมืองใครก็ตาม  ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

กิตติพันธ อธิวัฒนธนาวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้น เปนแมบทใหญของ การพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวน

สําเร็จมาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทํา จึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร 

หยุดย้ังการกระทําที่ไมถูกตอง..."

กิตติมา โมเมน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทนั้นเปนผูทําแตความดี คือตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียรตองเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ 

ตองหนักแนนอดกลั้นและอดทน ตองรักษาวินัย สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตนใหอยูในระเบียบ

แบบแผนที่ดีงามตองปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบาย และความสนุกร่ืนเริงที่ไมสมควรแกเกียรติภูมิ

ของตน ตองตั้งใจใหมั่นคงแนวแน ตองซ่ือสัตย รักษาความจริงใจตองเมตตาหวังดี ตองวางใจเปนกลาง 

ไมปลอยไปตามอํานาจอคติตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนสมบูรณขืึ้น ทั้งดานวิทยาการ และความฉลาด

รอบรูในเหตุและผล..."

กิตติมา อนุกูลวรรธกะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

กิตติยา สงกลิ่นจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

กิตติยากร แกวพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

กิตติยาพร เรืองวัฒนกี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทนั้นเปฯผุทําแกตความดี คือตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียรตองเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ

 ตองหนักแนนอดกลั้นและอดทน ตองรักษาวินัยสํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตนใหอยูในระเบียบ

แบบแผนที่ดีงาม ตองปรีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบาย และความสนุกร่ืนเริงที่ไมสมควรแกเกียรติภูมิ

ของตน ตองตั้งใจใหมั่นคงแนวแน ตองซ่ือสัตย รักษาความจริงใจ ตองมีเมตตาหวังดี ตองวางในเปนกลาง 

ไมปลอยไปตามอํานาจคติ ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนสมบูรณืขึ้น ทั้งดานวิทยาการและความฉลาดรอบรู

ในเหตุและผล..."

กิตติลัดดา เมืองซอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่

จะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

กิตติศักดิ์ แกวสระแสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารจะตองเตรียมตัวเตรียมใจ และเตรียมการใหพรอมทุกเม่ือ เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดพรอม

เพรียงคลองตัว มีประสิทธิภาพไมวาดานยุทธการ หรือดานรวมมือประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในการ

เกื้อกูลสนับสนุน ยกระดับฐานะความเปนอยูของประชาชน และชวยเหลือบรรเทาความทุกขยากเดือดรอน

 ในเม่ือเกิดภัยพิบัติอยางทันการณทันเวลา และทันทวงที.่.."

กิตติศักดิ์ โกสุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

กิตติศักดิ์ โกสุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่งจะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุด ตองเขาใจ

ความหมายของคําวา "ความรับผิดชอบ" ใหถูกตอง ขอใหเขาใจวา "รับผิด" ไมใชการรับโทษ หรือถูกลงโทษ

 "รับชอบ" ไมใชรับรางวัล หรือรับคําชมเชย การรูจักรับผิด หรือยอมรับรูวาอะไรผิดพลาดเสียหาย และ

เสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น มีประโยชนทําใหบุคคลรูจักพิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเอง

โดยใจจริง เปนทางที่จะชวยใหแกไขความผิดได และใหรูวาจะตองปฏิบัติแกไขใหม สวนการรูจักรับชอบ 

หรือรูวาอะไรถูก อันไดแกถูกตามความมุงหมาย ถูกตามหลักวิชา ถูกตามวิธีการนั้น มีประโยชนทาํให

ทราบแจงวา จะทําใหงานสําเร็จสมบูรณไดอยางไร จักไดถือปฏิบัติตอไป นอกจากนั้น เม่ือเขาใจ

ความหมายของคําวา "รับผิดชอบ" ตามนัยดังกลาวแลว ผูที่เขาใจซึ้งในความรับผิดชอบ จะสํานึกตระหนัก

ไดทันทีวา ความรับผิดชอบคือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะหลีกเลี่ยงละเลยไมได จึงใครขอให

บัณฑิตศึกษาและสังวรระวังในความรับผิดชอบใหมากที่สุด ผูใดมีความรับผิดชอบ จะสามารถ

ประกอบการงานใหบรรลุผลสําเร็จ ตามที่มุงหมายไวไดอยางแนนอน..."

กิตติศักดิ์ ซื่อสัตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น  สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง  ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใด

           ที่จะตองเปนหวง หรือ รอคอยเขาดวย   เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว

           ถึงแมจะมีใครรวมมือหรือไมก็ตาม    ผลที่ดีจะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

กิตติศักดิ์ นอยสําราญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตรหรือเรียนวิชาตางๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความคิดริเร่ิมและความคิด

พิจารณาดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เมื่อใด หากไมรูจัดคิด พิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส 

ถึงมีวิชาอยู ก็ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

กิตติศักดิ์ พิพัฒนพงศธร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

กิตติศักดิ์ ภูมิจันทึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

กิตติศักดิ์ มะรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและย่ังยืนทั้งแกตนเองและสวนรวม

..."

กิตติศักดิ์ สังขทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

กิติกร ดําริหดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

กิติพงษ ศรีผุดผอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความ สามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

กิติพร ชอศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

กิติพันธ คําภูผา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวา

การทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยูเย็น

เปนสุข

และมั่นคง..."

กิติภัทท สุจิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

กิติภูมิ อนุชาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอทุกฝายจงตั้งจิตรวมใจกัน สรางความมั่นคงใหแกประเทศชาติ ยึดมั่นในอุดมคติที่จะปฏิบัติหนาที่ 

ดวยความซื่อสัตยสุจริต มุงตอประโยชนสวนรวมเพื่อประเทศของเราจะไดเจริญวัฒนาสถาพรสืบตอไป..."

กิติมา ศิริประธาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

กิติวรรณ พักโพธิ์เย็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

กิติวัฒน สุทธิรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่งคง..."

กิติศักดิ์ กุมิระวิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

กิติศักดิ์ เจียมจรัสโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอทุกฝายจงตั้งจิตรวมใจกัน  สรางความมั่นคงใหแกประเทศชาติ  ยึดมั่นในอุดมคติ  ที่จะปฏิบัติหนาที่ 

 ดวยความซื่อสัตยสุจริต  มิ่งตอประโยชนสวนรวม  เพื่อประเทศของเราจะไดเจริญวัฒนาสถาพรสืบไป..."

กิติษา ศิริประธาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

กิรณ ลิมปพยอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานรักษาความมั่นคงของประเทศเปนงานที่กวางขวาง และละเอียดลึกซ้ึง เกี่ยวเนื่องกับงานของ

บานเมืองทุก ๆ สวน ทั้งยังตองปรับเปลี่ยนแผนและกระบวนการปฏิบัติใหถูกตองทันสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูปฏิบัติบริหารงานระดับสูงทั้งฝายทหาร และพลเรือนจึงตองเปนคนที่

สามารถจริง ๆ คือมีความจัดเจนทั้งในวิชาการ ในวิธีการปฏิบัติและในสถานการณทุกดานในโลก..."

กิรณา เกี่ยวของ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

กิสตินา แลหะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

..."

กีรติ แสงประทีป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการทํางานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

กุญชร งาทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย

ขอบเขต และหลักการไวแนนอน

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง

และถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกันและขจัดความลาชา

ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง..."

กุญฑลี ร่ืนรมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ใหปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไมตองทั้งหมดหรือแมจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ ไดปฏิบัติ

เกี่ยวกับการพัฒนามาชานานแลว  มาบอกวาเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมาก  แลวก็เขาใจปฏิบัติเพียงเศษหนึ่ง

สวนสี่ก็พอนั้นหมายความวา  ถาทําไดเศษหนึ่งสวนสี่ของประเทศก็จะพอความหมายของเศรษฐกิจ

พอเพียงและทําไดเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่  แตเศษหนึ่งสวนสี่ของการ

กระทํา..."

กุณฑล แพนพา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

กุณฑลี ชวยเอ้ือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผ ชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะที่สําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมือง อยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน..."

กุณฑีรา อุปมนต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

กุล ปราชญจันทึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

กุลณนันท รอดคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงานสําคัญ ๆ  ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้นจะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือ ตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอ่ืนและใน

ตนเองสิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

กุลดา มุกดาหาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

กุลธิดา แกวหอทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

กุลนาถ สุสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาเรื่องความกระดางกระเดื่องของฝายลูกศิษยตอครูนั้นมีทางแกอยางเดียว  คือความโอบออมอารี

และ      ความอดทนของครู  จะไปวาเด็กเปนผูราย  ก็ไมสมควรนัก  ความจริงผูใหญและโดยเฉพาะครูก็ก็

มีหนาที่ที่จะให      ความเมตตาและเมื่อลูกศิษยทําอะไรที่ไมดี  ก็ตองอดทนและสั่งสอนแมจะถูกดา  ถาทํา

เชนนี้ในที่สุดผูที่เปนลูกศิษยก็จะเห็นความดี  และความดีนี้  จะเปนสิ่งที่จะชวยบานเมืองใหรอดพน

อันตรายไปได..."

กุลปราณี คันธิยรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น เบื้องตน แตละคนจะตองมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอัน

ที่จะทํางานทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความหนักแนนอดทน ใหบรรลุผลสําเร็จ. เมื่อจะเริ่ม

งานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชนที่แทของงานนั้นอยาง

แจมแจง แลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย. ขอสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตองพยายาม

ควบคุมกายใจและความคิด ใหสงบตั้งมั่นและหนักแนน อยาใหคลายจากความเพียร และอยาใหหวั่นไหว

ฟุงซานไปกับความพอใจไมพอใจหรืออุปสรรคและปญหาตาง ๆ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความสุจริตใจ

และจริงใจตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม 

ดวยความเมตตาอารีและความไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานประโยชนกันได อยางสอดคลอง

และมีประสิทธิภาพ..."

กุลภัสสร รัศมีมณฑล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

กุลภัสสร รัศมีมณฑล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

กุลภัสสรณ เกษร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กตัญู คืโอ การทดแทนบุญคุณผูมรพระคุณที่ไดเคยอุปการะเราในเรื่องตางๆที่จริงการทดแทนคุณนั้น

มิใชเร่ืองยาก การปฏิบัติตัวเปนที่เชิดชูของวงคตระกูล ก็นับไดวาไดทกแทนคุณบิดามารดาแลว การตั้งใจ

เลาเรียนศึกษา คนควาทําการวิจัยตอยอดความรูคุณครู และการทํางานโดยยึดผลประโยชนของสวนรวม

ของสังคมของชาติเปนที่ตั้ง ก็นับไดวาทานไดทดแทนบุญคุณชาติบานเมืองแลว..."

กุลรัตน ดานวรนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแตโบราณจึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว"

           จากพระราชดํารัสดังกลาว ในฐานะที่ขาพเจาเปนครูและยิ่งเปนครูภาษาไทยดวยแลว ขาพเจา

นอมนําพระราชดํารัสของพอหลวงมาไวในดวงใจทุกครั้งที่พูดและสอนเพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน

และบุคคลทั่วไป ไมวาจะเปนในชั่วโมงเรียนหรือชีวิตประจําวัน จนทําใหนักเรียนเปนผูใชภาษาที่ถูกตอง

ชัดเจนและสวยงาม พูดจาไพเราะ

           แมบุคคลภายนอกก็ทราบวาขาพเจาเปนครูสอนภาษาไทยเนื่องจากจะพูดกับใคร ที่ใด เวลาไหน ก็

จะพูดชัดถอยชัดคาํ ล,ร,ควบกล้ํา ตลอดจนใชคําพูดที่ไพเราะมีหางเสียงและคําพูดสุภาพทุกครั้งจนเปน

ปกตินิสัย

           ความภูมิใจเร่ิมกอตัวขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีคนชมนักเรียนกลาวขวัญและปฏิบัติตามโดยไมรูตัว คนใกลชิด

โดยเฉพาะที่บานก็จะใชคําพูดที่สุภาพจนเปนปกติจนไดรับคําชมเสมอ ขาพเจาภูมิใจในความเปนคนไทย 

พูดภาษาไทยไดชัดเจนถูกตองและเลือกใชคําพูดที่เหมาะสมสวยงามไดดี จนมีคนชมทุกวันนี้ ฏเนื่องจาก

ไดนอมนําพระราชดํารัวของพระองคทานมาใสใจทุกครั้งที่ระลกึถึงพระคุณทานเกิดความปลื้มปติน้ําตา

ไหลทุกครั้ง สิ่งหนึ่งที่ประกาศวาเราเปนคนไทยคือภาษาไทย วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย ภูมิใจที่เกิดเปน

พสกนิกรไทยอยูใตรมโพธิสมภารในหลวงของไทย

                                                                                          ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะฯ

                                                                                          ขาพระพุทธเจานางกุศล  เกิดมวง..."

กุศล เกิดมวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

กุศล มิสโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

กุศล อินพาลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

กุสุมา กําจรชูวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามกชนมีจิตสํานึกมั่นคง อยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ เห็นวา

ศาสนาทั้งปวง ยอมสั่งสอนความดีให บุคคลประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ชอบ จึง มิไดดูแคลน

เบียดเบียนผู ถือศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นไดในประเทศไทย..."

กุสุมา แกวแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทกุคนตางมีหนาที่แตก็ไมได หมายความวา ทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใด ทําหนาที่เฉพาะของ

ตัว โดยไมมองดูคนอื่นงานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงาน จะตองพาดพิงกัน จะตองเกี่ยวโยง 

ฉะนั้น แตละคนจะตองรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

กุสุมา สมบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติของประชาชนในระดับตั้งแตระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒนื ความพอเพียงหมายถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมรระบบความคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมี

เหตุผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยหลักความรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในกสนนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผนและดําเนินการ

ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางขึ้นจากจิตใจ ของคนในชาติ โดยเฉพาะ เจาหนาที่ของรัฐ 

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีความสํานึกในคุณธรรม ควาใซอสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่

เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย ความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและ

พรอมตอการรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ

วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด.ี.."

กูเกียรติ แผนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

กูจิ แกลวณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหนักเรียนทั้งหลายตั้งใจรับความรูที่ครูสอน เพราะโอกาสเชนนี้หายาก ถาไมเอาใจใสพยายามเรียน

ก็จะหาโอกาสไมไดอีกเพราะเวลาที่เปนเด็กนั้นมีนอย จึงตองขอใหใชเวลาใหถูกตอง สะสมความรูในทาง

หลักวิชาและความรูทั่วไปใหมากและดีที่สุด แลวจะไมตองเสียใจ เมื่อโตขึ้นก็จะสามารถทําหนาที่ของตน 

คือทํามาหากินเลี้ยงชีวิตตน และชวยสวนรวมใหอยูไดดวยความกาวหนาและดวยความรมเย็น..."

กูดนะ มะแซ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่มีการศึกษา ที่เรียกวาเปนผูมีปญญา ควรจะสามารถวินิจฉัยไดวาจะแกไขอะไรอยางไร ขอสําคัญ

ควรจะตองรอบคอบและระมัดระวัง ที่จะพิจารณาเรื่องตางๆ ใหกระจางแจงทุกแงทุกมุม แลวจัดการใหถูก

จุด ถูกขั้นตอน ถูกเหตุผล ขอที่พึงระมัดระวังอยางยิ่ง คือการแกปญหาโดยรีบเรงดวน ทั้งที่ยังไมมีความ

แนใจอยู ขอนี้ มักจะทําใหไดผลที่ดวนๆ ผลที่ดวน ก็คือผลที่ไมครบถวน ขาดประโยชนที่พึงได มิหนําซ้ํา 

อาจทําใหเกิดความเสียหายรายแรงขึ้นก็ได เพราะอาจไปรื้อหรือทําลายสิ่งที่ดี ที่ใชการไดลง และเอาสิ่งที่

เสีย ที่ใชการไมได มาใช เมื่อความจริงเปนอยูอยางนี้ ผูมีปญญาทุกระดับจึงตองถือเปนภาระและหนาที่ ที่

จะตองรูจักรับ รูจักใชความรูอยางถูกตอง เพื่อสามารถพิจารณาการกระทําใหเหมาะสมแกทุกกรณี..."

กูฟารีดา ยามิรูเด็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือกระทํา ดังนั้น ไมวาจะทําการใด ๆ จึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวยศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออน ปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียร ขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสรมิใหการปฏิบัติงาน

ดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล..."

กูมาซือนัน กุหนิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

กูหัสณี ยามิรูเด็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

เกตยสิรี ศรีวิไล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ ของทุกฝาย ทุกๆคนที่จะตองรวมมือกระทําพรอมกันไป

โดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

เกตุแกว ชูสังห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

เกยูร เผือกศิลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางงานศิลปทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่

ดีอยางเหมาะสมแลว ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวย จึงจะไดผลงานที่มี

คาควรแกการยอมรับนับถือ..."

เกริกฤทธิ์ โรจนรวีวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทนั้นเปนผูทําแตความดี คือตองหมั่นขยันและอุตสาหะ พากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผใหอยู และ

เสียสละตองหนักแนนอดกลั้นและอดทน ตองรักษาวินัย สํารวมระวังความประพฤติของตนใหอยูใมน

ระเบียบแบบแผนที่ดีงาน ตองปลีกตัวปลักใจจากความสะดวกสบาย และความสนุกร่ืนเริงที่ไมสมควรแก

เกียรติภูมิของคน ตองตั้งใจใหมั่นคงแนวแน ตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจตองเมตตาหวังดี ตองวางใจ

เปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคติ ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนสมบูรณขึ้น ทั้งดานวิทยาการ และ

ความฉลาดรอบรูในเหตุและผล เมื่อครูที่ดีที่แทเปนดังนี้จึงกลาวอีกอยงหนึ่งไดวา การทําหนาที่ครูก็คือการ

สรางบารมีที่แทนั้นเอง และการบําเพ็ญบารมีหรือ เพิ่มพูนความดีนั้น ยอมบํารุงจิตใจใหเจริญมั่นคงขึ้น

และขัดเกลาใหประณีตสะอาดหมดจด..."

เกริน ชอยเครือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

เกรียงไกร เกตุนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

เกรียงไกร เกิดแกน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

เกรียงไกร งามภักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

เกรียงไกร ชมภูพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมือง

มีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดีหากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหคนดีไดปกครอง

บานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

เกรียงไกร ไชยจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

เกรียงไกร รักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

เกรียงไกร สอนรมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ

ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณทุกอยางมา

จนกระทั่งทุกวันนี.้.."

เกรียงไกร สุธาตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

เกรียงไกร หงษสิงหทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง  มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการพอสําหรับใช

เองเทานั้นแตมีความหมายวา พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

เกรียงไกร อริยะเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

เกรียงศักดิ์ ชอนกระโทก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิชาการตางๆ และความเปนพลเมืองดี ที่สั่งสอนอบรมในโรงเรียนนั้นเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับ

นักเรียน ถาโรงเรียนฝกหัดสั่งสอนวิชาการไดดีฝกหัดใหรูจักหนาที่ และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริงๆ 

พรอมทั้งอบรมใหเสื่อมใสเขาใจในศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแกเยาวชนอยางครบถวนซ่ึงจะไดผลดี

แกเยาวชนของเราอยางมาก ความรูวิชาการนั้นจะทําใหศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง และ

สนับสนุนการประพฤติปฏิบัติตามศาสนาใหแนนแฟนม่ันคง สามารถทําใหอนุชนเปนพลเมืองที่ดีและ

ศาสนาที่ดีไดโดยสมบูรณ..."

เกรียงศักดิ์ ไชยเนตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติจะอยูไดก็ดวยความสามัคคี เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไมปดขาปดแขงหรืออิจฉาริษยากัน

 ทําเชนนั้นจะทําใหเมืองไมอยูตอไปไดอยางที่เคยอยูมาเปนหลายศตวรรษมาแลว ไมมีใครที่จะลมเราได 

ถาเราไมลมตนเอง..."

เกรียงศักดิ์ เตชะมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

เกรียงศักดิ์ เมืองฤกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้นจะ

ทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคน

เลวยาก สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี คนเลวมิไดอยากใหคนอื่นเลว เพราะวาถาคนอื่นเลว คนเลว

นั้นแหละจะเดือดรอน..."

เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น  คือ  ความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทําให

บุคคลเกิดความ  ภูมิใจในชาติ กําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษษประเทศชาติไวใหเปนอิสระ มั่นคง

ตลอดไป..."

เกรียงศักดิ์ สายบัวบาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โครงการตางๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ ตองมีควาสอดคลองกันดี ที่ไมไชเหมือนทฤษฏีไชใหมที่ใชที่ดินเพียง

 15 ไร และสามารถที่จะปลูกขาวพอกินกิจการนี้ใหยกวาแตก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน..."

เกรียงศักดิ์ สิงทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

เกรียรติพงษ ทิพเสนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานทําควรเต็มใจทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีด

ขวาง คนที่ทํางานไดจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความขยันและ

ซื่อสัตยสุจริต ก็ยังจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

เกศกัญญา อนุกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

เกศณี แอแป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

เกศมณี อาสะกะละ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น 

และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจักละ

วางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง. 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

เกศมาลา ขนันไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือผูใหก็มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจผุรับก็มีความสุข 

มีกําลังใจ สังคม สวนรวมตลอดถึงประเทศชาติก็มีความสนุก มีความรมเย็น..."

เกศรา บุญเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

เกศรา อดุลยพินิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่งจะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุด ตองเขาใจ

ความหมายดวยวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง ขอใหเขาใจวา รับผิด ไมใชการรับโทษหรือถูกลงโทษ รับ

ชอบ ไมใชรับรางวัลหรือรับคําชมเชย การรูจักรับผดิหรือยอมรับรูวาอะไรผิดพลาดเสียหาย และเสียหาย

เพราะอะไร เพียงใดนั้น มีประโยชนทําใหบุคคลรูจักพิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเองโดยจริงใจ 

เปนทางที่จะชวยใหแกไขความผิดได และใหรูวาจะตองปฏิบัติแกไขใหม สวนรูจักการรับชอบหรือรูวาอะไร

ถูก อันไดแก ถูกตามความมุงหมาย ถูกตามหลักวิชา ถูกตามหลักวิธีการนั้น มีประโยชนทําใหทราบแจงวา

 จะทําใหงานสําเร็จสมบูรณไดอยางไร จักไดปฏิบัติตอไป นอกจากนั้น เมื่อเขาใจความหมายของคําวา 

รับผิดชอบ ตามนัยดังกลาวแลว ผูที่เขาใจซึ้งในความรับผิดชอบ จะสํานึกตระหนักไดทันทีวา ความ

รับผิดชอบคือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะหลีกเลี่ยงละเลยไมไดจึงใครขอใหบัณฑิตศึกาและสังวร

ระวังในความรับผิดชอบใหมากที่สุด ผูใดมีความรับผิดชอบจะสามารถประกอบการงานใหบรรจุผลสําเร็จ

ตามที่มุงหมายไวไดอยางแนนอน..."

เกศสิริ พรหมทวีพูน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

เกศินี แซเฮง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

เกศินี บัวชื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการ เพราะการยึดมั่นดังกลาวจะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

เกษแกว ยุทธวิธี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญ ๆ ทุกอยาง ตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงาน เปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

เกษชฎา คําตอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่นั้นไมไดหมายความวา จะตองทําดวยความตั้งใจที่จะไดผลสําเร็จ คือ ผลสําเร็จ ไมได

หมายความวา จะใหมีผลในทางวัตถุ แตจะตอง วัตถุก็ตองทําใหดี เพราะวาแตละกระทรวงก็ตองทํา และ

โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ ประเทศก็กําลังผานวิกฤติการณ ไมใชเฉพาะในทางที่ทานจะตองทํา ดวยความซื่อสัตย

สุจริต แตตองทําดวยความสามารถ เพราะวาประเทศชาติกําลังผานระยะที่วิกฤติ ทั้งในดานสถานการณ 

ที่จะตองใชความสามารถ ในทางที่จะใหประเทศรุงเรืองได..."

เกษชัย ลิมาวัฒนชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของ บานเมือง และ

ประชาชนทุกคน. เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์บริ

บูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

เกษม กิติพันธยาพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียดหยาม

คนสมัยเกาก็มีสิทธิ์ แตถาพูดตามความจริงแลว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกาไมควรจะมี ดวยเหตุวาคน

รุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

เกษม กิติสาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจา นั้นเปนรากฐานของทํางานหรือการสําเร็จที่ดีที่งาม ที่มีความสําเร็จ สัจ เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ 

วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจคือการตั้งใจที่จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จใน

งานนั้น..."

เกษม แกนทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

เกษม ขุนไกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานรวมกัน และสงเสริมกันอยางมีเอกภาพของผูมีความรูความสามารถระดับนี้ ยอมมี

ศักยภาพสูง อาจบันดาลใหมีประสิทธิผล ใหบังเกิดไดตามตองการทุกกรณี ทานทั้งหลายจึงควรอยางยิ่งที่

จะต้ังตัวตั้งใจใหเที่ยงตรง และเหนียวแนนอยูในความถูกตองและสุจริต ในการที่จะนําความรูความคิด

วิทยาการทั้งปวงไปใชแตในทางสรางสรรคและเปนประโยชน ถาทุกฝายเขาใจและปฏิบัติไดดังนี้ สิ่งที่แต

ละคนกระทําจะประกอบเกื้อกูลกันขึ้นเปนความมั่นคงปลอดภยั และความวัฒนาผาสุกของชาติบานเมือง

ไดแทจริง..."

เกษม คํากระสินธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานมาที่นี่ไดมีความแจมใส วันนี้รูสึกวาทานจะแจมใสดี ตองแจมใส เพราะถาไมแจมใส งานไมได

 ตองใหทานทํางานไดดีๆ แลวก็คิดถึงงานที่มี ที่จะตองทํา ทําใหดีๆ ไมทําใหเละ ถาทําใหเละ ประเทศาติก็

เละ ขอใหมีความสุข ความสําเร็จทุกประการ..."

เกษม คําพยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการตอสูกับสูตร ตํารวจตระเวนชายแดนตองยึดประชาชนเปนหลัก กวยการปองกัน และคุมครอง

ประชาชน ทําใหแระชาชนเขาใจหนาที่ ทําใหประชาชนเห็นวา ผูทรงเครื่องแบบของทางราชการอยางเชน

 ตํารวจชายแดนนั้น เปนคนดี มีเมตตา และเห็นแกความผาสุกของประชาชน การทําใหประชาชนเขาใจนั้น

 ทางหนึ่งทําไดดวยการชวยเหลือ การชวยเหลือนั้นควรทําในลักษณะเผื่อแพรระหวางเพือนหรือที่นอง ให

ประชาชนเห็นวาเจาหนาที่นั้นมีความเปนอยูแทจริงอยางอยางไร และเจาหนาที่มิใชนายนอกจากความ

ชวยเหลือที่ใหในรูปของวัตถุแลว ตํารวจชายแดนยังตองชงยหลือที่มิใชนายนอกจากความชวยเหลือที่ให

ในรูปของวัตถุแลว ตํารวจชายแดนยังตองชวยพัฒนาประชาชนนั้นตํารวจอาจปฎิบัติไดโดยยาก เพราะ

เปนแตเพียงสวนอย แตตํารวจชายแดนมีชื่อเสียงดีและวินัย อาขปฎิบัติหนาที่ดวยความเขมแขง ตั้งใจ 

สุจริต ตั้งใจ เอาชนะศัตรู และเอาชนะใจประชาชน ก็อาจประสบความสําเร็จ และสรางความเปนปกแผน

แกบานเมืองได จึงขอใหตํารวจชายดแนเข็มแข็ง อดทน และอบรมตํารวจใตบังคับบัญชาใหปฎิบัติหนาที่

ดวยความเข็มแข็ง..."

เกษม เจริญตะขิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวไทยสยาม..."

เกษม ปฐมนุพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร เผื่แผชวยเหลือกัน ฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอด เปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

เกษม เปรมสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

เกษม ผิวดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดี จะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

เกษม โพธิ์ศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

เกษม ยีนัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใชจายโดยประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุขของผูประหยัดเองและครอบครัว 

ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัดดังกลาว จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูประหยัดเทานั้น 

ยังจะเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย..."

เกษม รัตนเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ  อันไดแกการสละสําคัญ

สองประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ
ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง  จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความจริญมั่นคงตลอดไป.

       
      ..."

เกษม สะหมัดหานาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนามีความสําเร็จ สัจ 

เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือเปนการตั้งใจที่

จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น..."

เกษม หมายเหนี่ยวกลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนครูอยางแทจริง นับวาเปนบุคคลพิเศษ ผูตองแผเมตตาและเสียสละเพื่อความสําเร็จความกาวหนา

 และความสุขความเจริญของผูอ่ืนอยูตลอดชีวิต ที่กลาวดังนั้นประการหนึ่ง เพราะครูจําเปนตองมีความรัก

 ความสงสารศิษย เปนพื้นฐานทางจิตใจอยูอยางหนักแน จึงจะสามารถทนลําบากทนตรากตรํากายใจ

อบรมสั่งสอน และแมเคียวเข็ญศิษยใหตลอดรอดฝงได อีกประการหนึ่งจะตองยอมเสียสละความสุขและ

ประโยชนสวนตัวเปนอันมาก เพื่อมาทําหนาที่เปนคร.ู.."

เกษมณี สมฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข?

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว(พระราชทานแกบุคคลที่เขาเฝาฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 

ธันวาคม 2541)..."

เกษมศรี ไชยกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

เกษร ชุมไหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่ที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฎิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสภาพออนโยนไวเหนียวแนนสม่ําเสมอ 

นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและกันดวย

เหตุผล และที่สําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็น แมกระทั่งคาํ

วิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดมสติปญญา

และประสบการณอันหลายหลากมาอํานวยประโยชนในการปฎิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จ

สมบูรณนั้นเอง..."

เกษร บุญคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียรแลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลาได

 การฝกฝนความเพียร ถึงหากแรก ๆ จะรูสึกเหน็ดเหนื่อยลําบาก  แตพอไดเพียรจนเปนนิสัยแลว  ก็จะกลับ

เปนพลังอยางสําคัญ  ที่คอยกระตุนเตือนใหทํางานอยางจริงจัง  ดวยใจราเริงและเมื่อใดพลังของความ

เพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้น การงานทั้งหลายก็สําเรจ็ไดโดยงายดายและรวดเร็ว..."

เกษร บุญยกิจสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

เกษร ประวันตะเสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดิน      ทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัคร

สมาน รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผล

ที่พึงประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

เกษร เพ็ชรหนูน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดย

ครบถวนแทจริง..."

เกษราพร วิริยะยศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควร

 จะหวง หันไปหวงอํานาจ หวง

 ตําแหนง หวงสิทธิ และหวง

 รายไดกันมาก ๆ เขาแลว จะเอา

 จิตเอาใจที่ไหนมาหวงความรู

 ความดี ความเจริญของเด็ก

 ความหวงในสิ่งเหลานั้นก็จะ

 คอย ๆ บั่นทอนทําลายความเปน

 ครูไปจนหมดสิ้น จะไมมีอะไรดี

 เหลือไวพอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ

 หรือผูกใจใครไวได ความเปนครู

 ก็จะไมมคีาเหลืออยูใหเปนที่

 เคารพบูชาอีกตอไป..."

เกษราภรณ เหตุเกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

เกษริน ภัคธนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

เกษรินทร คํารอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยู ก็จะไมมีวันอับจน ยอมหาทางสรางตัวสรางฐานะให

กาวหนาไดเสมอ ขอสําคัญในการสรางตัวสรางฐานะนั้น จะตองถือหลักคอยเปนคอยไปดวยความ

รอบคอบ ระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะและกําลัง หรือดวยความเรงรีบ..."

เกษรินทร เศษธนู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆ เกิดขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกัน และรวมกันคิดอานปฎิบัติ

แกไขดวย

เหตุผล ดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไปเพื่อให

ประเทศชาติของเรา กาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

เกสร คุมเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือกระทํา ดังนั้น ไมวาจะทําการใด ๆ จึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวยศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออน ปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียร ขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสรมิใหการปฏิบัติงาน

ดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล..."

เกสร แดนไธสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

เกสริน สุขแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

เกียงชัย เพ็ชรมาตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราอยาไปเบิกบารมีที่บานเมือง ที่ประเทศไดสรางเอาไวตั้งแตบรรพบุรุษของเราใหเกินไป  เราตองทํา

บาง  หรือ เพิ่มพูนใหประเทศชาติมีอนาคตที่แนนอน..."

เกียรติ วิรัชพงศานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กๆทําอะไรตองหัดใหรูตัว การรูตัวอยูเสมอจะทําให เปนคนมีระเบียบ และคนที่มีระเบียบดีแลวจะ

สามารถ เลาเรียน และทําการงานตางๆ ไดโดยถูกตองรวดเร็ว จะเปนคนที่สรางความสําเร็จและความ

เจริญใหแก ตนเองแกสวนรวมในอนาคตไดอยางแนนอน..."

เกียรติกอง พรหมสาขา ณ สกุลนคร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลาย เปนของมีคุณคาและจําเปนแกการศึกษาคนควา

ในทางประวัติศาสตรศิลปโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทยที่มีมาแตอดีต ควร

สงวนรักษาไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติของชาติไวตลอดกาล..."

เกียรติกานต กองกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมจะเปนผูที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถาบกพรองตอการประมาณตนในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วิชา

ตาง ๆ ที่ไดเลาเรียนมาจนสําเร็จนั้นก็ไรประโยชน ไมสามารถจะนําความเจริญมาสูตน และประเทศชาติ

สมดังความปรารถนา..."

เกียรติคุณ หงษทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

เกียรติชาย ทิพยบุญศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

เกียรติประจักษ เสถียรอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

เกียรติมณีย กษณะสาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

เกียรติยศ แสงเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไม

วาจะอยูแหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

เกียรติศักดิ์ แกวอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

เกียรติศักดิ์ คงนันทะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

เกียรติศักดิ์ จันทรทัพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

เกียรติศักดิ์ ผลเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

เกียรติศักดิ์ ใยบัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆ ฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

เกียรติศักดิ์ สุวรรณขัดศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมี่รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่งคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

เกียรติศักดิ์ เสกสุวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

เกียรติศักดิ์ แสนหวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

เกียรติสักดิ์ รัตนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

เกื้อ ชุมชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...(ความตอนหนึ่งจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว)  

"...ทานทั้งหลายควรภาคภูมิใจไดอยางยิ่ง  วาในชีวิตนี้  ทานไดปฏิบัติตัว  ปฏิบัติงาน  ใหบังเกิดผลอัน

ยั่งยืนฝากไวแกสังคม  คือไดเปนตัวอยางที่แทจริงของผูทําความดีเพื่อความดีเพราะการที่สมัครใจเขารับ

อาชีพครู  ทํางานสอนหนังสือเด็กนั้น  แมทุกคนจะทราบดีแตตนแลววา  มิใชทางแสวงหาลาภยศใด ๆ ก็ได

เพียรพยายามทํามาตลอด  โดยหวังผลตอบแทนเพียง  ความพอใจ  ที่จะไดเผื่อแผความรูความดี  ความ

รักความเอ็นดูแกศิษย  และไดเห็นศิษย  มีความสุขความเจริญเทานั้น  ทําใหแลเห็นวาในโลกปจจุบัน  ซึ่ง

คนเปนอันมากพากันเสื่อมศรัทธาในเรื่องการทําดีเพื่อความดี  ยังคงมีบุคคลผูยืนหยัดอยูไดดวยคุณธรรม 

 พยายามทําหนาที่ดวยอุดมคติอันตั้งมั่นอีกประการหนึ่ง  แตละทานจัดวาเปนแบบฉบับของผูเปนครู  

เพราะตางไดตอสูกับอุปสรรคและการงานมาแลวอยางลําบากยากยิ่ง  ดวยความกลาหาญเด็ดเดี่ยว  

พรอมทั้งความเมตตาปรานี  เพื่อที่จะรักษาความเปนครูกับทั้งสถาบันครูไวใหคงคุณคา  คงความ

ศักด์ิสิทธิ์อยูในแผนดินไทย..."

ขอพระองคทรงพระเจริญ

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา..."

เกื้อกูล จันทวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีชีวิตมนุษยนั้นจะใหมีแตความปกติสุขอยางเดียวไมได จะตองมีทุกข มีภัย มีอุปสรรค ผานเขามาดวย

เสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพน ขอสําคัญอยูที่ทุกๆคน จะตองเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมการไวใหพรอม

ทุกเวลา เพื่อเผชิญและแกไขความไมปกติเดือดรอนทั้งนั้นดวยความไมประมาท ดวยเหตุผล ดวยหลักวิชา

 และดวยสามัคคีธรรม จึงจะตองหนักใหเปนเบา และกลับรายใหกลายเปนดีได..."

เกื้อกูล ธนกัญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชน

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

เกื้อกูล มารคทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของครูเปฯงานพิเศษ ผิดปแลกกวางานอื่นๆ กลาวในแงหนึ่งที่สําคัญก็คือวา ครูจะหวังผลตอบแทน

เปนยศศักดิ์ ความร่ํารวย หรือประโยชนทางวัตถุเปนที่ตั้งไมได ผลไดสวนสําคัญจะเปนผลทางใจ ซึ่งผูเปน

ครูแทก็พึงใจและภูมิใจอยูแลว ดูเหมือนจะภูมิใจยิ่งกวาขาวของเงินทองเพราะความมั่งมีและความยิ่งใหญ

ไมอาจบันดาลหรือซ้ือหาความผูกพันทางใจอันแทจริงจากผูใดได แกความเปนครูนั้น ผูกพันใจคนไวโดย

อัตโนมัต ิไมตองซ้ือหาหรือใชอํานาจราชศักดิ์ขมขูเอามา ขึ้นชื่อวาครูกับศิษยแลว ที่จะลืมกันนั้นยากนัก..."

เกื้อกูล เหลาวัฒนพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ  ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง  คือ  

เปนทางสําหรับแสดง  ความคิดเห็นอยางหนึ่งเปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง  เชน  ในทางวรรณคดี  เปนตน 

ฉะนั้นจึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

แกว ไชยธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

แกว ผานชมภู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานแผนดิน จะตองมุงปฎิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบ ชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงสําเร็จผลสมบูรณ และกอใหเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคงแกตน แกงาน และสวนรวมพรอมทุกสวน..."

แกวใจ คดีธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฎิบัติงาน และปฎิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฎิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณ ตรงตามวัตถุประสงค และปฎิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

แกวใจ ครเทพพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

โกมล คนซื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

โกมล จันวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานรวมกัน และสงเสริมกันอยางมีเอกภาพของผูมีความรูความสามารถระดับนี้ ยอมมี

ศักยภาพสูง อาจบันดาลใหมีประสิทธิผล ใหบังเกิดไดตามตองการทุกกรณี ทานทั้งหลายจึงควรอยางยิ่งที่

จะต้ังตัวตั้งใจใหเที่ยงตรง และเหนียวแนนอยูในความถูกตองและสุจริต ในการที่จะนําความรูความคิด

วิทยาการทั้งปวงไปใชแตในทางสรางสรรคและเปนประโยชน ถาทุกฝายเขาใจและปฏิบัติไดดังนี้ สิ่งที่แต

ละคนกระทําจะประกอบเกื้อกูลกันขึ้นเปนความมั่นคงปลอดภยั และความวัฒนาผาสุกของชาติบานเมือง

ไดแทจริง..."

โกมล สองเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนามีความสําเร็จ สัจ 

เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือเปนการตั้งใจที่

จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น..."

โกมินทร มงคลปญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนครูอยางแทจริง นับวาเปนบุคคลพิเศษ ผูตองแผเมตตาและเสียสละ เพื่อความสําเร็จ 

ความกาวหนา และความสุขความเจริญของผูอ่ืนอยูตลอดชีวิต ที่กลาวดังนั้น ประการหนึ่ง เพราะครู

จําเปนตองมีความรัก ความสงสารศิษย เปนพื้นฐานทางจิตใจอยูอยางหนักแนน จึงจะสามารถทนลําบาก

 ทนตรากตรํากายใจอบรมสั่งสอน และแมเคี่ยวเข็ญศิษยใหตลอดรอดฝงได อีกประการหนึ่ง จะตองยอม

เสียสละความสุข และประโยชนสวนตัวเปนอันมาก เพื่อมาทําหนาที่เปนครู ซ่ึงทราบกันอยูดีแลววาไมใช

ทางที่จะแสวงหาความร่ํารวยยศศักดิ์หรืออํานาจความเปนใหญ แตประการหนึ่งประการใดใหแกคนไดเลย

..."

โกเมน ศิวะเรืองชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไมมีในตํารา  ไมเคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง  มีอยางอื่นแตไมมีคํานี้

      ปที่แลวพูดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะวาหาคําอยางอื่นไมได... คําวา พอเพียง  อยางมีความหมาย

กวางขวาง

      ออกไปอีก  ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับใชของตัวเอง  มีความหมายวา พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ถา

ใคร

      ไดมาอยูที่นี่ ในศาลานี้เมื่อ 24 ป เมื่อป 2517 กับ 2541 นี่ก็ 24 ป  วันนั้นไดพูดวา เราควรจะปฏิบัติให

พอมี

      พอกิน มีพอ มีพอกิน นี่ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง

               แตถาแตละคนพอมีพอกินก็ใชได  ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี  และประเทศไทยเวลานั้น

เร่ิม

      จะไมพอมีพอกิน  บางคนก็มีมาก บางคนไมมีเลย  แตสมัยกอนนี้พอมีพอกิน  มาสมัยนี้ชักจะไม

พอมีพอกิน

      จึงเปนนโยบายที่ตองทําเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อใหทุกคนพอเพียงได พอเพียงนี้หมายความวา มีกินมี

อยูไม   

      ฟุมเฟอยหรูหราก็ได   แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอยก็ทําใหมีความสุข   ถาทําไดก็สมควรที่

จะทํา

      สมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้เปนความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ หรือ ระบบพอเพียง

               ไดแปล "พอเพียง" นี้ คือตอนที่พูดพอเพียง  แปลในใจแลวก็ไดพูดออกมาดวยวาจะแปลเปน  self

      sufficiency ถึงไดบอกวาพอเพียงแกตนเอง  แตความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กวางขวางกวาเพราะ self

      sufficiency หมายความวาผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอยืมคนอื่น อยูไดดวยตนเอง..แตวา

พอเพียงนี้

      มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือคําวาพอก็พอ คนเราถาพอในความตองการมันก็มีความโลภ

นอย เมื่อ

      มีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาประเทศไทยไดมีความคิดอันนี้ ไมใชเศรษฐกิจนะ มี

ความคิดวา

      ทําอะไรตองพอเพียงหมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข 

พอเพียงนี้

โกเมนทร ถิระสาโรช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



      อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได  แตตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณ พูดจาก็

พอเพียง

      ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...

               ฉะนั้นควรคิดวา จะทําอะไรที่พอเพียง ความคิดก็เหมือนกันไมใชรางกาย ถาใครมีความคิด

อยางหนึ่ง

      และตองการใหคนอื่นมีความคิดอยางเดียวกับตัว  ซ่ึงอาจไมถูก อันนี้ก็ไมพอเพียง  การพอเพียงใน

ความคิด

      คือแสดงความคิดความเห็นของตัว และปลอยใหอีกคนพูดบางและมาพิจารณาวาที่เขาพูดกับที่เราพูด

 อันไหน

      พอเพียง อันไหนเขาเรื่อง ถาไมเขาเรื่องก็แกไข...ฉะนั้นความพอเพียงก็แปลวา ความพอประมาณ 

และความ

      มีเหตุผล..."

โกเมนทร ถิระสาโรช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานรักษาความมั่นคงของประเทศเปนงานที่กวางขวาง และละเอียดลึกซ้ึง เกี่ยวเนื่องกับงานของ

บานเมืองทุก ๆ สวน ทั้งยังตองปรับเปลี่ยนแผนและกระบวนการปฏิบัติใหถูกตองทันสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูปฏิบัติบริหารงานระดับสูงทั้งฝายทหาร และพลเรือนจึงตองเปนคนที่

สามารถจริง ๆ คือมีความจัดเจนทั้งในวิชาการ ในวิธีการปฏิบัติและในสถานการณทุกดานในโลก..."

โกเมศ ฉิมมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

โกวิท นาคพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

โกวิท วงศวรชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..."

โกวิทธ กุลรุงโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือ  ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวย

วิถีทางที่สุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม  ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู  

การทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและม่ันคง

ถาวร เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

โกวิทย เจียวกก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

โกวิทย ชินสีห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กๆทําอะไรตองหัดใหรูตัว การรูตัวอยูเสมอจะทําให เปนคนมีระเบียบ และคนที่มีระเบียบดีแลวจะ

สามารถ เลาเรียน และทําการงานตางๆ ไดโดยถูกตองรวดเร็ว จะเปนคนที่สรางความสําเร็จและความ

เจริญใหแก ตนเองแกสวนรวมในอนาคตไดอยางแนนอน..."

โกวิทย ชูมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีเปนคุณสมบัติแระจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแดบรรพรุษโดยไมขาดสาย ทั้งนี้

เพราะคนไทยทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้งในการ

คิด และการปฎิบัต.ิ.."

โกวิทย นพรัตนสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลาย เปนของมีคาและจําเปนแกการศึกษาคนควาในทาง

ประวัติศาสตรศิลปคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทยที่มีมาแตอดีต ควรสงวนรักษาไวให

ควงทนถาวร เปนสมบัติของชาติไวตลอดกาล..."

โกวิทย บุตรดีสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

โกศล แกวชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคม พรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย 

          ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญที่ทุกคนตั้งใจจัดใหขาพเจา เปนพิเศษ ทั้ง

รัฐบาลที่จัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่ว

ประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมาก เพราะแตละคนไดแสดงออกและตั้งใจ

มาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนที่ตั้ง

ของความรักความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองให

เจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝง

              ประการแรก  คือการที่ทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตามุงดีมุงเจริญตอกัน

              ประการที่ 2  คือการที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ให

งานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตนแกผูอ่ืนและแกประเทศชาติ 

              ประการที่ 3  คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบ

แผนแบบโดยเทาเทียมเสมอกัน 

              ประการที่ 4  คือการที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรงและ

มั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมี

พรอมมูลอยูในกายในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได 

จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเย็นเปนสุขทั้งในปจจบุันและในภายภาคหนา..."

โกศล งาเกาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเรามาใชของไทย ซ้ือของไทย เที่ยวเมืองไทย กินขาวไทย อันนี้จะไดประโยชน แตวาก็ยังไมแกปญหา

 ปญหาก็มีอยูวาผูที่ทํากลองนี้เขามีบริษัทที่นําเขาสินคาที่เขาขาย

    เขาบอกวาแย เขานําสินคาเขามาขายในราคาเดิม เพราะมีการตกลงราคาขายอยูแลว เมื่อของเขามาก็

จะตองเสียเงินแพง เขาบอกวาขาดทุน แตเขามีความคิดอยู เขาสามารถที่จะผลิตกลองนี้ และสงนอก 

สงไปที่อเมริกาสวนหนึ่ง การสั่งของจากตางประเทศ ก็มีความจําเปนบางในบางกรณี แตวาสามารถที่จะ

สงออกนอก ซึ่งผลิตผลที่ทําในเมืองไทยก็จะดีกวา..."

โกศล จําเริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

โกศล ศรีพยัคฆ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

โกศล สถาพรวรกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

โกสน จูบานไร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

โกสน นาครนราธร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

โกสินทธุ มงคลเวช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําการงานสรางเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญกาวหนานอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว 

แตละคนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริต และมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัย

กุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ..."

โกสินทร อินจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดที่เปนอยูแกเราในวันนี้ ยอมมีตนเรื่องมากอนตนนั้นคือเหตุ สิ่งที่ไดรับคือผลและผล

ที่ทานมีความรูอยูขณะนี้ จะเปนเหตุใหเกิดอยางอื่นตอไปอีก ดังนั้นพูดกันวาใหพิจารณาเหตุผลใหดีนั้น

กลาวอีกนัยหนึ่งคือใหพิจารณาการกระทําหรือกรรมของตนใหดีนั่นเอง..."

โกสุม บัวสําลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เช่ือถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

โกสุม ไวโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง  และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์ 

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ใกลรุง เกตะวันดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยของเรา ประกอบดวยคนหลาย จําพวก หลายวัยหลายความคิด หลายหนาที่ ซ่ึงทั้งหมด

จะตองอาศัยซึ่งกันและกัน ไมใช วาคนหนึ่งคนใดจะอยูไดโดยลําพัง..."

ใกลรุง ทนสระนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

ไกร มั่นเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ไกรเดช ปานประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายนี้มีชองโหวเสมอ ถาเราถือโอกาส ในการมีชองโหว ของกฎหมาย เพื่อการทุจริตนั้นเปนสิ่งที่

เลวทราม และทําใหนําไปสูความ หายนะแตถาใชชองโหวในกฎหมายเพื่อสรางสรรค ก็เปนการปองกันมิ

ใหใชชองโหวของกฎหมายใน ทางทุจริต..."

ไกรพันธ ประจันบาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

ไกรภพ พลปถพี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

ไกรรัตน ตันศรีวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ไกรฤกษ จิระกาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู

 ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชน

อยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ไกรศร วิศิษฎวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วัตถุประสงคของการตั้งโรงเรียน หรือการใหการศึกษาแกเยาวชนของชาติ คือการใหนักเรียนมีความสม

บูรณืไมบกพรองพิการ ทั้งทางรางกาย ทั้งทางความคิดจิตใจและคุณธรรม ใหนักเรียนมีวิชาความรูที่

ถูกตองแมนยําพรอมทั้งมีความสามารถที่จะนําความรูความคิดไปปฏิบัติใชงานดวยตนเองไดจริงดวย..."

ไกรสร คมทา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

ไกรสร คันสิงหา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคลทั้งในดานวิชาการ ตองเห็น ใจ

วาแตละคนมีหนาที่ มีความรูในวิชาการของ แตละคน ถาดําเนินวิชาการนั้นๆไปตามลําพัง หรือตามแนว

เดียว เทานั้นเอง ก็จะไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

ไกรสร เดชชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โครงการตางๆหรือเศรษฐกิจทีใหญ ตองมีความสอดคลอมกันดี ที่ไมใชหมือนทฤษฏีใหมที่ใชที่ดินเพียง 

15% และสามารถที่จะปลูกขาวพอกิน กิจการที่ใหมกวา แตก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน..."

ไกรสร บุญนุช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ไกรสร เพ็งพินิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ยังไงก็ขอบใจทานทั้งหลายที่มา แลวก็มาใหพร แลวมาคึกครื้นกัน ขอใหมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง อยา

เครียดเกินไป คือ วาเครียดแลวก็สุขภาพไมดี ก็ใหสุขภาพดี ๆ งานใหเรียบรอย ไดสามารถที่จะปฏิบัติ

ภารกิจตาง ๆ โดยที่ไมทะเลาะกันมากเกินไป คือ สังเกตดูหมูนี้คนหนึ่งพูดอยาง คนหนึ่งพูดอีกอยาง มัน

ทะเลาะกัน ทะเลาะกันไมมีประโยชน คิดแตดี ๆ แลวก็บานเมืองก็จะเรียบรอย ถาบานเมืองเรียบรอย ทุก

คนก็มีความสุข ก็ขอใหทุกคนทํางาน ทําการ ทําอะไรมีความสําเร็จเรียบรอย ทุกคนมีความสุข บานเมือง

เจริญ ก็ขอใหไดมีความสําเร็จทุกประการ..."

ไกรสร สีมืด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ขจร ทิมสถิตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ขจร มณีรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

ขจรพงษ วิจะสิกะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกระทําที่สรางสรรคนั้น  คือ  การกระทําที่ไดเปนประโยชนแกทุก ๆ  ฝาย  ไดเต็มเปยมตรงตามจะ

ประสงคไมมีการสูญเปลาหรือหากจะเสีย  ก็เสียนอยที่สุด  การที่จะกระทําเชนนั้น  บุคคลจําเปนตอง

อาศัยความมีสติพิจารณาใหเห็นถึงเหตุผลที่แท  คือ  แกนแทหรือหลักการของเรื่องตาง ๆ..."

ขจรศักดิ์ คาผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โครงการตางๆหรือเศรษฐกิจที่ใหญ ตองมีความสอดคลองกันดี ที่ไมใชเหมือนทฤษฎีใหมที่ใชที่ดินเพียง 

15 ไร และสามารถที่จะปลูกขาวพอกิน กิจการนี้ใหญกวา แตก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน..."

ขจรศักดิ์ จันทรอู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

ขจรศักดิ์ ดิษฐบรรจง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีทางดําเนินของบานเมืองและประชาชนโดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจากความ

วิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงใหพนได 

จึงตองระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยู โดยประหยัดเพื่อที่จะอยูให

รอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

ขจรศักดิ์ พฤกษาเหมันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

ขจรศักดิ์ สุขีธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน.

พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน

วันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐..."

ขจรศักดิ์ เสมอใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งสําคัญมาก เพราะบานเมืองโดยเฉพาะเวลานี้ อยูในสภาพที่เรียกไดวางอนแงน เพราะวา

ไมเขมแข็ง ถาคนในชาติเขมแข็ง ก็ไมมีปญหา เพราะประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติมานาน และได

ปฏิบัติงานมาดวยดี ดวยความเรียบรอยมาเปนเวลาชานาน เพราะวาทานปฏิญาณตนวา จะรักษาความ

เขมแข็งนี้ตอไป ก็เชื่อไดวาประเทศจะรุงเรืองตอไป 

การที่ไดบอกวาจะรักษาความดีอยางที่วานี้ เปนประกันวา ประชาชนจะอยูเย็นเปนสุขที่มีผูพิพากษา 

เพราะวาจะตองใหคดีตางๆ ผานพนไปดวยดี ในมวลชนก็จะตองมีการปรองดอง ถาทุกคนตั้งอกตั้งใจ ที่

จะพยายามรักษาความปรองดอง เชื่อวาสวนรวมจะอยูได สวนสําคัญของการปรองดอง และความเปนอยู

ที่ดี ก็อยูที่ความยุติธรรม 

ความยุติธรรมนี้คือ การปฏิบัติอะไรที่ถูกตองตามธรรม คือยุติธรรม ถาฟงดูก็ยุติในธรรม ยุติในความดี

ความชอบ ทานก็รักษาความยุติธรรม ทานตองรักษาความดีความชอบ ผูพิพากษาจะตองรักษาความ

ยุติธรรมดวยความดี ความถูกตอง ถาทานรักษาความยุติธรรม ตามที่ไดปฏิญาณตน เช่ือวาความสุข

ความสงบก็จะเกิดขึ้น ถาผูพิพากษาไมรักษาความยุติธรรมเมื่อใด ประเทศชาติคงวุนวาย 

ผูพิพากษามีหนาที่ที่จะรักษาความดี ความปรองดองกัน ถาใครมายุยงบอกวาตองเถียงกัน ตองเขาขางกัน

 ก็ตองเขมแข็ง ตองเขมแข็งในงานยุติธรรม หมายความไมเขาขาง ผูพพิากษาจะตองตัดสินในความดี หรือ

ถาดีแลวก็ตัดสินไป ทานก็รูดี และไดฝกเพื่อรักษาความยุติธรรมนี้ ฉะนั้น ขอฝากความยุติธรรม 

ความเจริญของประเทศอยูกับทานทั้งหลาย เปนงานที่ไมใชงาย เพราะวามีอะไรตออะไรมาลอ บางทีการ

ลอดวยมิตร มีการลอดวยการยั่วยุ การลอดวยจะใหรางวัล รางวัลของทานคือ ความยุติธรรม รูดีวาหนาที่

ของประธานศาลนั้น ไมไดเปนหนาที่ที่จะมีเงนิทอง นอกจากหนาที่รักษาความยุติธรรม ความดี ความสื่อ

สัตย สุจริต ถาทานทําไดดีแลว ทุกสิ่งที่ทานปฏิญาณก็เปนผลดี เปนผลทําใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข..."

ขจัด บุญภูมิพันตันติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีตรวจพลสวนสนาม

เนื่องในงานพระราชพีธีรัชดาภิเษก

8 มิถุนายน 2514..."

ขนกพร แกวพิบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่งคง..."

ขนาน ชิดตระกาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

ขนิษฐ นาควิเชียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่การวางตัวและการสงเสริมเยาวชน

ในฐานะที่ตองออกไปทําหนาที่เปนครูของผูอ่ืนทานจํานะตองสรางสมฑรมะตางๆ ใหเพอมพูนมากยิ่งขึ้น 

และรูจักวางตัวใหสมกับเปนผูมีหนาที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน ควรจะต้ังใจปฏิบัตหนาที่อยางเต็มความ

สามารพและชวยกันขจัดปญหาเยาวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว และสงเสริมใหเยาวชนไดเปนคนที่มีสัมมา

อาชีพและความประพฤติดี เพื่อเปนกําลังในการที่จะสรางประเทศชาติตอไป 

ผูที่เปนครูนั้น ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการและในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตองรูจักอบรมเด็ก

ทั้งในดานศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรมรวมทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ และในฐานะที่เปน

พลเมืองดีของชาติตอไปขางหนาการใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้นตางกาบการอบรม การสอน คือ

การใหความรูแกผูเรียนสวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัยขอใหทาน

ทั้งหลายจงอยาสอนแตอยางเดียว ใหอบรมใหไดรับความรูดังมาแลวดวย..."

ขนิษฐษ ชัยศีลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ขนิษฐษ อุปการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิชาการตางๆ และความเปนพลเมืองดี ทที่สังคมอบรมในโรงเรียนนั้นเปนสิ่งที่สําคัญย่ิงสําหรับนักเรียน 

ถาโรงเรียน ถาโรงเรียนฝกหัดสั่งสอนวิชาการไดดัฝกหัดใหรูจักหนาที่ และความเปนพลเมืองดีใหไดผล

จริงๆ พรอมทั้งอบรมใหเลื่อมใส เขาใจศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแกเยาวชนอยางครบถวนซ่ึงจะ

ไดผลดี แกเยาวชนของเราอยางมาก ความรูวิชาการนั้นจะทําใหศึกษาศาสนาได เขาใจชัดเจนและ

กวางขวางและสนับสนุนการประพฤติปฎิบัติตามศาสนาใหแนนแฟนมั่นคง สามารถทําใหอนุชนเปน

พลเมืองที่ดีและศาสนาที่ดีได โดยสมบูรณ..."

ขนิษฐา กงไกรสาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ขนิษฐา แข็งแรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลงวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือ ความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความ

มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ  ทั้งตองมีกศุโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบ

กันพรอมดวยจึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยงยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ขนิษฐา คับเพียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ขนิษฐา ทองเย็ฯ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯ

ถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541..."

ขนิษฐา นิลกาญจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ขนิษฐา บุญกอบแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

ขนิษฐา มุณีแนม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ขนิษฐา แยมรัศมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองเหมือนกันหมด ลง

ทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็ตอง

สอดคลองกัน..."

ขนิษฐา หลวงพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตําแหนงหนาที่พระเจาแผนดินในปจจุบันนี้ ไมมีหนาที่ที่จะบริหารประเทศ ตองมีคนที่จะชวยทั้งบริหาร

ทั้งทําใหงานหนาที่ ทั้งนั้น ซึ่งแตละคนนั้นก็ไมใชจะททําไดคนเดียวเชนกัน จะตองตางคนตางมีหนาที่ แตก็

ไมไดหมายความวาแตละคนที่ตางคนตางมีหนาที่ทําเฉพาะใมนเรื่องนั้นไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนิน

ไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกัน จะตองเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแตละคนก็ตองมีหนาที่

ความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวก็ชวยกันทํา..."

ขนิษฐา หัสดิพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

วันที่ 24 มีนาคม 2520

. . . ในการที่ทุกคนจะออกปฏิบัติงานใหไดผลสมบูรณ และใหเปนประโยชนแกชาติบานเมืองโดยสวนรวม

นั้น มีสิ่งสําคัญที่ควรจะตองศึกษาใหทราบแจงชัดตั้งแตตนวา บานเมืองของเรามีโครงสรางอันกอตั้งขึ้น

ดวยสวนประกอบที่สําคัญมากมายหลายสวน เปนตน เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม วนกรรม ชลประทาน

 รวมตลอดถึงเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมดวย ดังนั้น การใชเทคโนโลยีสรางสรรคความเจริญตาง ๆ 

ในบานเมือง จึงจําเปนจะตองใชใหพอดีและสอดคลองกับโครงสรางของประเทศทุก ๆ ดาน เพื่อใหผลหรือ

ประโยชนอันจะเกิดขึ้นนั้น บังเกิดขึ้น พรอมทุกดานโดยสมบูรณ และไดสมดุลยทั่วถึงกันอันจะเปนเหตุ

สําคัญที่สุด ซ่ึงจะบันดาลใหบานเมืองของเราเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วและมั่นคง..."

ขมาภรณ แซจึง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวาง ตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดียวกันกับเรา 

ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกันการรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ขรรคชัย ถนนทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการพัฒนาและบริหาร

ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลโลกาภิวัฒน 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคมกัน

ในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้

จะตองอาศัยวามรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการ

วางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานของคนในชาติ โยเฉพาะ

เจาหนาที่ของรับ กฤษฎีกา และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม 

 ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสมดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา 

และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนอยางรวดเร็ว และกวางขวางทั้งดาน

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี

หลักพิจารณาอยูดวยกัน 5 สวนดังนี้ 1. กรอบแนวคิด มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคง

และความยั่งยืนของการพัฒน

2.คุรลักษณะ เศรษกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฎิบัติไดในทุกระดับ เปนทางสายกลาง 

3. คํานิยาม คงวามพอเพียง จะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะคือความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุกัน

4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตองอาศัยความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน

5.แนวทางปฎิบัติ ผลที่คาดวาจะไดรับจากดําเนินชีวิตองเศรษฐกิจมาประยุกตใช..."

ขวัญแกว ดํารงศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยนี้อยูไดดวยความสามัคคี ดวยความเขม แข็ง ดวยความเสียสละ อาศัยความเห็นอกเห็นใจ ซึ่ง

กันและกัน และถารักษาความ เห็นอกเห็นใจนี้แลว ประเทศชาติของเราก็จะ เปนที่อาศัยที่อุดมสมบูรณ

และนาสบายตอไปชั่ว กาลนาน..."

ขวัญจิตร หยงสตาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ขวัญใจ ณ ระนอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดนั้นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

ขวัญใจ ทองดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

ขวัญใจ บนพิมาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได  คนเราจะตองรับและตองให  หมายความวาตอไปและเดี๋ยวนี้ดวย  เม่ือรับ

สิ่งของไดมาก  ก็จะตองพยายามใหในการใหนั้น  ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะ

และในชาติ  ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความใวใจซึ่งกันและกันได  ชวยที่ไหนไดก็ชวย  

ดวยจิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ขวัญใจ วายุวัฒนศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

ขวัญใจ สังขศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงผลประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนตองทําหนาที่ทุกๆประการใหบริสุทธิ์บริบูรณโดย

เต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จ

อยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกหนาที่และแกแผนดิน..."

ขวัญใจ หมีขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือ พูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและ

สวนรวม..."

ขวัญชนก เอี่ยมศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ขวัญชัย กิจวิถี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ขวัญชัย เขียนวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมืองนั้น คือชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน การดํารงรักษาชาติประเทศชาติ นั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หาดแตเปนหนาที่ของทุกคน ทกๆฝาย ทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกัน

กระทําพรอมกันโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

ขวัญชัย จังธนสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่งวา  มีความหมายกวางออกไปอีกไดวาหมายถึง  การมีพอ

สําหรับใชเองเทานั้น แตมีความหมายวา  พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

ขวัญชัย ชัยสิทธิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ขวัญชัย ทองเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมือง

มีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงสริมคนดี ใหคนดีได

ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใดกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ขวัญชัย ศรีปวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองของเราอยูเย็น

เปนสุขและมั่นคง..."

ขวัญชัย สวัสดิ์ทองคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนามีความสําเร็จ สัจ 

เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือเปนการตั้งใจที่

จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น..."

ขวัญชัย หุนตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาและพระราชีนี  มีความยินดี ที่ไดมารวมพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ในโอกาสนี้ 

และพอใจที่ไดทราบตามรายงานของผูบังคับการคายชุมนุมวา งานชุมนุมลูกสือนี้ จะใหประโยชนแก

ลูกเสือทั้งโดยทางตรง และโดยทางออม เปนอยางมาก 

            ขาพเจาไดเคยกลาวแกคณะลูกเสือในโอกาสอื่นมาแลาวา การลูกเสือนั้นเปนกิจการที่ผูใหญจัด

ขึ้นสําหรับเด็ก เพื่อซักจูงและฝกฝนใหเติบโตเปนคนดีมคีวามซื่อสัตย และเปนผูสามารถเหมาะสมที่จะอยู

ในสังคม ดังนั้นจึงเปนที่เขาใจและเปนที่หวังวา ตอไปขางหนาลูกเสือจะเปนคนสําคัญของชาติ คือจะเปน

ผูบริหารปกครองบานเมืองได ขอใหลูกเสือทราบถึงสิ่งสําคัญในการปกครองไววา  ในบานเมืองนั้น  มีทั้ง

คนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุข

เรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคนดีไดปกครองบานเมือง 

และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได  ลูกเสือทุกคนจงหมั่นฝกฝนตนเอง

ใหมาก เพื่อใหพรอมและใหเหมาะแกการภาระหนาที่อันจะมีมาขางหนานั้น 

            ในการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งนี้ ลูกเสือทั่วราชอาณาจักรไดมาอยูดวยกัน นอกจากนั้นยังมีแขก

จากตางประเทศมาอยูรวมกับเราดวย เปนโอกาสอันประเสริฐที่จะผูกไมตรีระหวางกันและกัน ขอใหแตละ

คนทําความรูจักคุนเคย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดกัน ผูกพันกันไวดวยน้ําใจ ลูกเสือจะรูสึกวา การที่

ไดมาอยูรวมกันเพียงชั่วเวลาเล็กนอยนี้ อาจกอใหเกิดประโยชนแกชีวิตอนาคตไดมากมาย 

            ไดเวลาอันเปนมงคลแลว  ขาพเจาขอเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ณ บัดนี้ ขออวยพร

ใหงานดําเนินลุลวงไปดวยดี  สําเร็จประโยชนตามวัตถุประสงคทุกประการ และขอใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ

 ลูกเสือทุกคน  พรอมทั้งผูมีสวนรวมในงาน มีความสุขความสวัสดีโดยทั่วกัน..."

ขวัญชัย เหมือนแยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ขวัญตา สุดเหลือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศึยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริตความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

      เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ทําทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวน

คุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยายดําเนินไปถูก

ทาง ดวยความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

       ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวา

การงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

ขวัญยืน อักษรภาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

ขวัญฤดี เสงซิ้ว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

ขวัญฤทัย อักษรวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

ขวัญหทัย สุขวิลัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

ขวัยใจ ทรงเดชะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความ สุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดเห็น ที่เปนอิสระปราศจากอคติ 

และดวย ความถูกตองตามเหตุตามผลจึง จะชวยใหงานบรรลุจุดมุงหมาย และประโยชนที่พึง ประสงค

โดยครบถวนแทจริง..."

ขอดิเหยาะ เหลาะหีม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของแผดิน

ทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝายจึงไมควรถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติ สมัครสมานรวมมือ รวม

ความคิดกัน ใหการปฎิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางที่เอกภาพ และไดผลที่พึงประสงค

สมบูรณพรอมทุกสวน..."

ขอดีเขาะ พรชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

ขัญจิต เสือกลับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

ขัติพงษ มีชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จิตใจที่สะอาดปลอดโปรงจากสิ่งที่รบกวนนี้สําคัญมาก เพราะเปนจิตใจสงบ ระงับความเยือกเย็นทําให

บุคคลมีสติรูตัว มีความคิดที่ยงตรงเปนกลาง มีวิจารณญาณละเอียดกวางขวาง ถูกตองตรงจุด ความคิด

วิจารณญาณที่เกิด จากจิตใจที่สงบนี้มีศักยภาพสูงอาจนําไปใช คิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะอํานวย

ประโยชนสูงความเจริญกาวหนา ตลอดจนชื่อเรียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งปราถนาของแตละคนใหสัมฤทธิ์

ผลได..."

ขันติ ดีพราหมณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จแลดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนักปฎบัติงาน

ทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตองสลัดทิ้ง

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนและตองทราบตระหนักในความไมสําเร็จไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอปฎิบัติที่ชวยให

งานเปนงานและใหชีวิตม่ันคงเปนสุข..."

ขันติ ทองชอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

ขาวอําพร พลดงนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

ขุนพล อินทะกนก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ?

พระบรมราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (พระราชทานแกครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา 27

 มีนาคม 2523)..."

เขตแข บุญประดิษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เช่ือถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

เขตตกานต มะลินิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสสรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบนั้น

..."

เขมจารี โกมลทัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน 

เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงได ก็อยูที่เสาข็ม 

แตคนสวนมากไมมองเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซํ้าไป..."

เข็มทอง ตั้งสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

เข็มทอง นิลภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชนไมแยง

ความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญย่ิงกวา

สิ่งอื่น..."

เขมรา ตั้งเกษม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

เขมวัฒน คุมภัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ใชไดผลนั้น ตองเปนความรู ที่ถูกตอง แมนยํา ชํานาญ นํามาใชการไดทันที และนอกจาก

ความรูดาน ลึก คือ วิชาเฉพาะสาขาที่ ศึกษามาโดยตรงแลว ความรูดานกวาง คือ วิชาการอื่น ๆทั่วไป ยอม

 เปนปจจัยประกอบสงเสริมอีกสวนหนึ่งดวย..."

ใขร่ียะ มาเหร็ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

คงกฤช นนทบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

คงคิด เกษมสานต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

คงพจน ศรีพิพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

คงพจน ศรีพิพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนเขาใจใหชัด วาการทําหนาที่ของทหารใหบรรลุประสิทธิผลทั้งดานยุทธการ ทั้งดานการ

ปฏิบัติพัฒนาใหเกิดความเจริญมั่นคงในชาตินั้น ขอแรก จะตองมีความจงรัก และยึดมั่นในชาติบานเมือง 

ตองมุงมั่นที่จะปกปองรักษาและธํารงอิสระภาพอธิปไตยไวทุกเมื่อดวยสติปญญา ความสามารถ และชีวิต

 ความยึดมั่นดังนี้จะเปนเครื่องปองกันตนใหพนอันตราย จากความชั่ว ทุจริตทั้งหมด และจะเปนพลังแรง

สงเสริมใหกาวหนาไปในหนาที่ราชการ ขอสอง เม่ือจะทําการใด ตองตั้งใจทําใหจริงดวยความรับผิดชอบ 

และความบริสุทธิ์ใจมุงถึงผลอันเปนประโยชนพึงประสงคของการนั้นเปนสําคัญ ขอสาม ตองใชหลักวิชาใช

เหตุผล ความถูกตอง และความคิดไตรตรองที่บริบูรณดวยสติ และปญญาเปนเครื่องวินิจฉัยตัดสินปญหา 

ขอสี่ ตองถือวางานทุกดาน ทุกสิ่งสัมพันธพึ่งพิงกันและกันอยู จึงจําเปนตองรวมมือประสานประโยชนกับ

ทุกฝาย ทุกคนดวยความเฉลียวฉลาดและเมตตาปรองดองกัน ทั้งสี่ขอนี้เปนสิ่งที่จะขอใหนําไปพิจารณา

ใหประจักษแกใจ แลวถือเปนวินัยประจําตัวควบคูกับวินัยทหาร..."

คงยศ จันทรศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากการ ประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสําคัญ

 ผูที่ จะสามารถประพฤติชอบและ หาเลี้ยงชีพไดดวยนั้นยอมจะตองมีทั้ง วิชาความรูและหลักธรรมทาง

ศาสนา วิชาการกับหลักธรรมนี้มีประกอบกันพรอมใน ผูใด ผูนั้นจะไดประสบความสุข และความสําเร็จใน

ชีวิตโดยสมบูรณ..."

คงยศ จันทรศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

คงศักดิ์ ทรัพยประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

คงศักดิ์ แยมวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

คชาภรร ศรีนวลขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศของเราจะมีความมั่นคงเปนปรกติสุขอยูไดก็ดวยคนไทยทุกหมูเหลามีความสมัครสมานสามัคคี

และรูจักปฏิบัติหนาที่ของแตละฝายแตละคนใหประสานสงเสริมกัน  ทหารนั้นเปนกําลังของชาติ  ทั้งใน

ดานการตอสูปองกันเพื่อปกปองเอกราชอธิปไตย  ทั้งในดานการใหความชวยเหลือและรวมมือสนับสนุน

กับผูอ่ืนฝายอื่น  เพื่อบําบัดบรรเทาความทุกขยาก  และพัฒนาสรางสรรคความเจริญรุงเย็น  จึงขอใหทหาร

รักษาพระองคทุกเหลาทัพ  ทําความเขาใจในหนาที่ของตนใหกระจางแลวตั้งหนาปฏิบัติการทุกอยางดวย

ความฉลาดรอบคอบประกอบดวยเหตุผล  เพื่อจักไดสามารถรวมมือความคิดปฏิบัติภารกิจทั้งปวงอยางมี

เอกภาพ  ก็จะทําใหบานเมืองไทยของเราเจริญมั่นคง  ดํารงอิสรภาพไดยืนยาวตลอดไป..."

คเชนทร เพาะผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

คณพศ หมวดผา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราอยาไปเปกบารมีที่บานเมือง ที่ประเทศสรางเอาไวตั้งแตบรรพบุรุษของเราใหเกินไป เราตองทําบาง 

หรือเพิ่มพูนใหประเทศชาติมีอนาคตที่แนนอน..."

คณา กลาจอหอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

คณาทิพ รณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

คณานุช องอาจอมร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

คณาวุฒิ นิธิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การติเตียนสิ่งเหลานี้เราไมควรทําเพราะจะทําใหเกิดความไมสบายใจทั้งสองฝาย ดยเฉพาะการติเตียน

ในสิ่งที่ดีอยูแลว การอยูอยางพอเพียง คือการพอใจ พอมี ในสิ่งที่เปนอยูสิ่งเหลานี้เมื่อถือปฏิบัติแลวก็

สามารถนําพาซึ่งชีวิตที่เปนสุขได..."

คณิต ชาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศชื่อเสียง และความเจริญกาวหนานอกจากจะตอง ใชวิชาความรูที่ดีแลว แต

ละคนยังตองมี จิตใจที่มั่นคงในความสุจริต และ มุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ จึงจะบันดาลผล

เลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณ เปนประโยชนอยางแทจริง..."

คณิต ซาระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถามีความคิดอยางนี้วาคนอื่นเขาก็สรางเหมือนกัน คนอื่นเขาก็ทําเหมือนกันแลวกเมตตาซ่ึงกันและกัน

ชวยเหลือกันและกัน รูจักรักกันรูจักวาตรงไหนเปนความดี และนึกถึงวาประเทศไทยของเราเต็มไปดวย

ความดีของเราจะมีความมั่นคงและพวกเราในที่สุดก็จะมีความสุข ความสบาย มีเกียรติสามารถมีชีวิต

รุงเรือง..."

คณิต พงษประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความ คิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวน รวม

..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญราชรุจิ

ณ พระตําหนักจิตรดารโหฐาน 23 มกราคม 2513..."

คณิต ภวภิรมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดี แตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมของมนุษย..."

คณิต เลาตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

คณิต ศรีทะจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

คณิต อรามพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

คณิตา หงษทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายนั้น มีไวสําหรับใหมีชองโหวใน ทางปฏิบัติ ไมใชวา จะทําไดตรงไปตรงมาตามตัวบท จําตอง 

ใชความพินิจพิจารณาอยูเสมอ จึงตองมีศาลไวถึงสามศาลและตองสํานึก วากฎหมายไมใชเครื่องจักร แต

เปนสิ่งที่ตองใชสมองคิดและสมองนี้ สามารถที่จะยืดหยุนได..."

คเณศ ดีทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชน สวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

คทายุทธ ปอทองคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความยุติธรรม นี้คือ การปฏิบัติอะไรที่ถูกตองตามธรรม คือยุติธรรมถาฟงดูก็ยุติในธรรม ยุติในความดี

ความชอบทานรักษาความยุติธรรมทานตองรักษาความดีความชอบผูพิพากษาจะตองรักษาความยุติธรรม

 ดวยความดี ความถูกตอง ถาทานรักษาความยุติธรรม ตามที่ไดปฎิญาณตน เช่ือวาความสุขความสงบก็

จะเกิดขึ้นถาผูพิพากษาไมรักษาความยุติธรรมเมื่อใดประเทศชาติคงวุนวาย..."

คนอง อาณิชธา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อเปนทฤษฎีใหมแลว ก็มาเขาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง คนที่ทําตองไมฟุงซาน ไมฟุงเฟอไดเขียนไว

ในทฤษฎีนั้นวาลําบาก เพราะผูที่ปฏิบัติตองมีความเพียรและตองอดทน (พระราชดํารัสเนื่องในวโรกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2541)..."

คนองเดช ศรีบุญเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

คนองศักดิ์ กุศล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท ความวา 

งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

คนิรัชต สัจจา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรูจักสํารวมระวังกายใจใหสงบเปนปรกตินั้น  จะชวยใหมีการยั้งคิด กอนหนาที่จะลงมือกระทําการ

ทุกอยางเมื่อยั้งคิดไดก็จะมีโอกาสอันประเสริฐที่จะใชปญญาพิจารณางานที่ทําโดยกระจางชัด  ใหเห็นทาง

และวิรีการที่จะปฏิบัติไดโดยถูกตองเที่ยงตรง พอเหมาะดี  ใหเกิดประโยชนอันสมบรูณแกงาน  ในทางตรง

ขาม งานใด ๆ ก็ตามถาไมทําดวยใจและดวยอาการที่สงบ สํารวม ความรีบรอน ฟุงซาน หลงผิด และอคติ

ทุก ๆ อยาง  ก็จะเขาปดบังหนทางที่จะนําปญญามาใชใหเกิดประสิทธิภาพจนหมดสิ้น..."

คนึง นิชานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานทั้งหลายตั้งปณิธานรวมกันดวยวา จะประพฤติตนเปนพลเมืองดีของชาติ ปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญ และบทกฏหมายของบานเมือง ประกอบอาชีพดวยความสุจริต ขยั่นหม่ันเพียร ใหบังเกิด

ประโยชนในการที่จะชวยสรางตนเอง และครอบครัวใหผาสุก สมบูรณ กอใหเกิดความเปนปกแผน มั่นคง

ในทางเศรษฐกิขของชาติ นําสันติและความเจริญรุงเรืองมาสูประเทศชาติอันเปนที่รักของเรา สืบไป..."

คนึง พุทธรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมีความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแนเห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตอง

ครบถวนมีอิสรภาพ..."

คนึงนิจ ประวาลปกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฎิบัติการ และ ความรูคิดอาน 

ตามเหตุผลตามเปนจริง  ตองมี ความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการรักษา 

ระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตอง ทุกอยางในแผนดิน ตงอมีความสงบและหนักแนน ทั้ในกาย 

ใยใจ ในคําพูด ตองสําเร็จดูความบกพรองของตนเองอยางสมําเสมอ แลวปฎิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไมปลอย

ใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทความคิด และการงาน..."

คนึงนิจ มาชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

คนึงนิตย ปาลีเรียม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัว เบียดเบียน

ประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

คมกริช ศรีวะรมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความซื่อสัตย สุจริตเปนพื้นฐานของความ ดีทุกอยาง เด็กๆจึงตองฝกฝนอบรมให เกิดมีขึ้นในตนเอง 

เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมี ประโยชน และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง..."

คมกริช แสวงผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

คมกฤช โปรงใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

คมกฤช พันธสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

คมกฤช วัฒนไพบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จ เกิดจากผลการ ปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบ ใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและ ปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก 

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

คมกฤช ศิริสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คิด  พูด  ทํา  ดวยความเมตา มุงดี  มุงเจริญตอกัน    ชวยเหลือเก้ือกูลกัน  ประสานงาน  ประสาน

ประโยชนกันใหงานที่ทําสําเร็จผล  ทั้งแกตนแกผูอ่ืน และกับประทศชาติ   ประพฤติปฏิบัติตนอยูในความ

สุจริต  ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผน  โดยเทาเทียมเสมอกัน..."

คมกฤต บุญเพ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฏหมายนี้ มีไวสําหรับใหมีชองโหวในทางปฏิบัติ ไมใชวาจะทําไดตรงไปตรงมาตามตัวบท จําตองใช

ความพินิจพิจารณาอยูเสมอ จึงตองมีศาลไวถึงสามศาล และตองสํานึกวากฏหมายไมใชเครื่องจักรแต

เปนสิ่งที่ตองใชสมองคิด และสมองนี้สามารถที่จะยืดหยุนได..."

คมกฤษ ภูสีฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กๆ ตองฝกหัดอบรมทั้งกายทั้งใจใหเขมแข็งเปนระเบียบ และสุจริตเพื่อประโยชนของตนในภายหนา 

เพราะคนที่ไม เขมแข็งไมสามารถควบคุมกายใจใหอยูระเบียบและความดี ยากนัก ที่จะไดประสบ

ความสําเร็จและความเจริญอยางแทจริงในชีวิต..."

คมกิรช แกวสําราญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรือง  ตองประกอบสิ่งดังตอไปนี้ 

1 .  การที่ทุกคนคิด พูดทํา  ดวยความเมตตา  มุงดี มุงเจริญตางกัน

2.   การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ประสานงานประสานประโยชนกันใหงานที่ทําสําเร็จผลทั้ง

ตนเอง  ผูอ่ืนและประเทศชาติ

3.   การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต  ในกฎกติกา  และในระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียม

กัน

4.   การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรง  อยูในเหตุในผลและการ

ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดี

      นอกจากนี้ชาวไทยทุกคนตองรักษาจิตใจและคุณธรรมไวใหเหนียวแนน  ถายทอดความคิดจิตใจตอไป

อยาใหขาดสาย  จึงจะสงผลใหประเทศชาติดํารงอยูดวยความรมเย็นเปนสุขตอไปทั้งปจจุบันและใน

อนาคต..."

คมคาย เจริญมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

คมชาย ศรีชาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

    การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรม ดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

    เพราะเหตุวาความรูนั้น เปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปได ประการเดียว สวน

คุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูก

ทาง ดวยความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

    ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไปขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

คมวิทย พงศพัฒนพาณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัส 

...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข…..."

คมวุฒิ ธรรมสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

คมสรร สามฉิมโฉม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

คมสัน จรุงพรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัว และปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อมอะไรเปนสิ่งที่ตองทําอะไร

เปนสิ่งที่ตองละเวนหรือจํากัด ผลที่เกิดขึ้น จึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

คมสัน ชวนานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่ทําจะพูด ทุกอยางลวนสําเร็จมาจาก

ความคิด การคิดกอนพูดและกอนที่ทํา จึงชวยให บุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควรหยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

คมสัน เสถียรจุริทานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมู ชนผูอยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษา 

และตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ เนื่องดวยสรรพกิจการงานที่เปนสวนรวมทุกดาน ทุกระดับ ตองอาศัย

บุคคลหลายฝายรวมกันทํากิจกรรม..."

คมสัน อินทรเทียม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เช่ือถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

คมสันต จันทรารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

คมสันต พรแค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

คมสันต ภูแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีจิตสํานึกในคุณธรรม สามารถหักหามความคิด ที่ไมถูก ตอง สามารถยับยั้งคําพูดที่ไมถูกตอง

สมควร และ สามารถควบคุมตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติ แตในทางที่ดีไดจึงไดรับ การยกยองนับถือวาเปน 

บัณฑิตอยางแทจริง..."

คมสิทธ์ิ กิติพิเชฐสรรค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธเจาก็ตรัสไววา  บุคคลใดประกอบความดีคุณความดี นั้น ยอมตองสนองตอบ ขาพเจาจึงขอ

ชักชวนแตละทาน  ใหพยามบําเพ็ญ ความดีดวยนําใจอันบริสุทธ์ิ แมบางโอกาสอาจจะตองเสียสละบาง ก็

จงมานะอยาทอถอยจงสมัคีสมานสามัคคีรวมใจกันใหม่ันคงดวยดี ทั้งนี้เพื่อความสุขสวัสดิ์ของทาน แพอค

วามวัฒนาการของประเทศชาติอันเปนที่รักของเราทั้งหลาย..."

ครรชนี วรรโณทัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถามีอนามัยแข็งแรง มีจิตใจราเริง ก็สามารถที่จะทํางานไดดี มีประสิทธิภาพสูงถาหากวาทํางาน

เครงเครียดไมมีความหยอนใจบางหรือไมมีการปฏิบัติเลนกีฬา ก็จะไมสามารถที่จะทํางานที่มี

ประสิทธิภาพสูงและมีผลดีตอสวนรวม..."

ครรชิต จันทรบุบผา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ครรชิต ใจเย็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ครรชิต โชรัตนชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหายุงยากในสังคมทุกวันนี้เกิดจากเหตุหลายอยาง แตเหตุสําคัญที่กอปญหาไวมากคือ ความขาด

หรือบกพรองในความเปนระเบียบและความสะอาดมั่นคงในความประพฤติและความคิดจิตใจของบุคคล 

องคการศาสนาทุกศาสนามีจุดมุงหมายและภารกิจในการขัดเกลาความประพฤติและจิตใจ ใหบุคคลถึง

พรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนาอยูแลว จึงนาจะทําหนาที่แกปญหาสังคมไดเปนอยางดี

โดยไมลําบาก

     ในการนี้ ทุกฝายควรจะไดรวมมือกันและสงเสริมกันอยางจริงจังในการสั่งสอนเผยแพรธรรม สําคัญ

ที่สุดควรจะไดพยายามปลกูฝงความเชื่อความเลื่อมใสในคุณธรรมความดีใหเกิดขึ้น ดวยการประพฤติ

ปฏิบัติเปนตัวอยางใหคนทั้งหลายไดเห็นประโยชนและความดีจากแบบแผนการปฏิบัติและการอธิบาย

แนะนําที่ประกอบดวยความเมตตาการุญ และควรระมัดระวังอยางที่สุดที่จะไมประกาศสั่งสอนโดยวิธีการ

ที่จะกอใหเกิดความคิดโตแยงหรือตอตานขึ้นในตัวผูฟงเพราะการกระทําดังนั้นจะไมชวยใหบังเกิดผลดีขึ้น

ไดเลย..."

ครรชิต เพ็ชรจํารัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเมตตาปรองดอง และความมุงดีมุงเจริญตอกัน นั้น ยังมีอยูในจิตใจคนไทย ถาเราทั้งหลาย 

พยายามนึกถึงประโยชน และ ความสุข ความเจริญของสวนรวมให มาก พยายามหัน หนาเขาหากัน และ

มองกัน ในทางที่ดีอยูเสมอก็จะเขาใจกัน และ รวมมือ งานกันไดเปนอยางด.ี.."

ครรชิต ศรีนาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ครองเกียรติ กาวรรณธง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควารเต็มใจโดยไมจําตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีด

ขวาง คนที่ทํางานจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความขยันและ

ซื่อสัตย ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

คริษฐา พานาสันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี พรอมเพียงแหงหมูคณะ ที่จะเกิดมีขึ้นไดนั้น ยอมจะนื่องมาจาก ความคิด ความเห็น และ

จริงใจที่มุงหมาย และยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมกัน..."

คลองแข นุมสวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็ก มีสมองแจมใส เชื่อและจําสิ่งตางๆไดงาย ทั้งมี ความอยากรูอยากเห็นมากดวย เพราะฉะนั้น จึง

ควรอยางยิ่ง ที่จะตองไดรับการศึกษาฝกฝนที่ดีแตเยาววัย เพื่อ ใหมีความรูความสามารถและคุณธรรมที่

จะสรางสรรคความเจริญ กาวหนา และความวัฒนาผาสุกใหแกตนเองและสวนรวมในกาลขางหนา..."

คลองใจ โกศัลวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน.."  

    

พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม

8 มิถุนายน 2514..."

คอปอเสาะ มะนิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนตองมีความตั้งใจจริงและขยัน หมั่นเพียรตองรูจักคิดพิจารณา

ดวยปญญา และความรอบคอบยึดมั่นในความ สามัคคีและความซื่อสัตยสุจริต ถือเอา ประโยชนสวนรวม

เปนจุดประสงคสําคัญจึงจะ สามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ใหสําเร็จผลโดย สมบูรณได..."

คัทพวรรณ พัฒนากิจเมธี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

คันธมาทน ชื่นมีศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

คันธรส หัสนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หากบุคคลใดมีความรูสูงแตขาดหิริโอตตัปปะคือไมมีความละอายตอบาปนําคามรูนั้นไปใชในทางมิชอบ

 ก็จะทําใหสังคมเดือดรอน..."

คันธิมา สุนทรลิ้มศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติที่มีอยู สี่ประการ

ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและ

เปนธรรม.

ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น.

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุ

ประการใด.

ประการที่สี่   คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง. คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญ

งอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุง

พัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดังประสงค..."

คัมพร จันทรทักษิโณภาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินงานนั้น อยาไดนําความขาดแคลนมาเปนเจาขออาง แตจงทําสิ่งที่มีอยู มาใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด..."

คัมภีร โพธ์ิรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการจะตองประพฤติ ปฏิบัติตอคนทั้งปวงดยความสุจริต วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะ

ตําแหนงกับการรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนนสมํ่าเสมอ นอกจากนั้นยังตองมีความเสียสละ 

อดทน รูจักเกรงใจใหอภัยทั้งโอนออนผอนตามกันและกันดวยเหตุผลและที่สําคัญที่สุดตองทําใจให

กวางขวาง หนักแนน รูจักรับฟงความคิดเปนแมกระทั่ง คําวิพากษวิจารณ จากผูอ่ืนอยางฉลาด..."

คํากิ่ง ทับแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดมุงหมาย ที่แทจริงของงาน งานจึงจะสําเร็จ ไดรับประโยชนครบถวน ทั้ง

ประโยชนของงาน และประโยชนของผูทํา..."

คํานัล มากแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การแกปญหานั้น ถาไมทําใหถูกเหตุถูกทางดวยความรอบคอบระมัดระวัง มักจะกลายเปนการเพิ่ม

ปญหาแยงยากขึ้น แตละฝายจึงควรจะตั้งใจพยายามทําความคิดความเห็นใหกระจางและเพียงดํารงเพื่อ

จัดไดสามารถเขาใจปญหาและเขาใจไดอยางถูกตอง..."

คํานึง ขวัญสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและเจริญกาวหนาไดแทจริงคือการไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตาและไมตรียินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ..."

คํานึง เจริญสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

คํานึง ชูเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายของคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

คํานึง ประเสริฐสุขจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่อยูกับกฎหมายและใชกฎหมายมาก ๆ นั้น อาจทําใหติดในตัวบทกฎหมายมากไป และทําใหเห็น

วาลําพังตัวบทกฎหมายจะใหความยุติธรรมไดโดยสมบูรณ ความจริงกฎหมายเปนเพียงเครื่องมือสําหรับ

กําหนดความถูกผิด เพื่ออาศัยเปนหลักวินิจฉัยในการอํานวยความยุติธรรม หาใชปจจัยสําคัญสิ่งเดียวใน

การใหความยุติธรรมไม ดังนั้นจะอาศัยตัวบทกฎหมายกับคําใหการในศาลเทานั้นไมได ทั้งนี้เพราะตัวบท

ของกฎหมาย รวมทั้งขอเท็จจริงที่นํามากลาวแกศาล เปนสิ่งที่อาจนํามาพลิกแพลงใหผิดเพี้ยนไปไดตาง ๆ

 ดวยความหลง ดวยอคติ หรือดวยเจตนาอันไมสุจริต ทําใหความเที่ยงธรรมตองถูกริดรอนทําลายไป การ

อํานวยความยุติธรรมจึงตองอาศัยตัวผูใชกฎหมายเปนปจจัยสําคัญดวยเทา ๆ กันกับตัวบทกฎหมาย..."

คํานึง เมฆาสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เขามาเปนตํารวจยอมทราบก็ดีทุกคนวา งานในหนาที่นั้นเตมไปดวยปญหา สารพัด ทั้งยังมีภัย

อันตรายกจะตองมาตั้งเขาเสี่ยงอีกเปนอันมาก ในภารกิจและสถานการณก็ลอแหลมทั้งปวง ตํารวจทุกคน

จึงตองตั้งใจใหมั่นคงแชะหนักแนนเปนพิเศษในอันจะรักษาความสุจริตและถูกตองไวทุกเมือง ดวยความ

เพียรพยายาม ความกลาหาญ อดทน เสียสละและดวยสติปญญา ความรูเทาทันเหตุการณ อุปสรรค

สําคัญในการทํางานกคือความทอถอยและความหมั่นเกรงตออิทธิพลตางๆ ซึ่งเปนเหตุบั่นทอนความ

ฉลาดสามารถในตนเองกับทั่งความเที่ยงตรงตอหนาที่อยางรายกาจ ในเร่ืองนี้ขอใหแตละคนระลึกวา

ตํารวจนั้นเปนฝายที่ตั้งอยูในความถูกตอง เปนธรรม ยอมอยุในสถานะทีเหนือกวาผูกระทําผิดและ

สามารถปฏิบัติหนาที่ของผุพิทักษสัติราษฏณรใหสมบูรณไดในทุกสถานการณไมมีทุจริตชนคนใดจะ

เอาชนะความดีและความสามารถของตํารวจได..."

คํานึง เลี่ยมประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ใหปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไมตองทั้งหมด หรือแมจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ ไดปฏิบัติ

เกี่ยวกับการพัฒนามาชานานแลว มาบอกวาเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมาก แลวก็เขาใจปฏิบัติเพียงเศษหนึ่ง

สวนสี่ก็พอนั้น หมายความวา ถาทําไดเศษหนึ่งสวนสี่ของประเทศก็จะพอ ความหมายของเศรษฐกิจ

พอเพียง และทําไดเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่ แตเศษหนึ่งสวนสี่ของการ

กระทํา..."

คํานึง สมัครัฐกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

คํานึง เอียวเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานใหบรรลุผลเลิศนั้น  นอกจากจะตองมีความรูความสามารถ ทางวิชาการเปนอยางดีแลว 

 ทุกคนจะตอง มีความสํานึกตระหนักในหนาที่ของตนแลว  ตั้งใจปฏิบัติงานรับใช ชาติบานเมือง  ดวย

ความพากเพียร  และอดทน..."

คําปอน ใสโสพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้นนอกจากจะตอง มีกําลังรบที่เขมแข็งและอาวุธยุทโธปกรณที่ 

กาวหนาทันสมัยแลว ยังจําเปนที่ ประชาชนจะตองมีความวัฒนาผาสุกปลอดภัย จากภยันตรายและความ

เดือดรอนยากเข็ญตาง ๆดวย จึงเปนหนาที่ของทหารในการบําบัด บรรเทาความทุกขยากและการพัฒนา

สรางสรรค ใหเกิดความเจริญรมเย็นแกบานเมืองและประชาชน..."

คําพอง เคางิ้ว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทย เราสามารถรวมมือ รวมใจ กันรักษา

และพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรือง

สืบตอ กันไปไดตลอดรอดฝง 

?  ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

?  ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงาน

ที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืน และกับประเทศชาติ 

?  ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบ

แผน โดยเทาเทียมเสมอกัน 

?  ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และมั่นคง

อยูในเหตุในผลหากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยังมี 

พรอมมูลในกาย ในใจของ คนไทย ก็มั่นใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคง อยูตลอดไปได..."

คําพอง พิมพสา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทนั้น เปนผูทําแตความดี คือตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ

 ตองหนักแนน อดกลั้นและอดทน ตองรักษาวินัย สํารวมระวังความประพฤติ ปฏิบัติ ของตนใหอยูใน

ระเบียบแบบแผนที่ดีงาม..."

คําพอง อุดมศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราคิดดี ทําดีไมใชแตปากนะ ทําอยางดีจริงๆ คือสรางสมสิ่งที่ดีดวยการปฏิบัติในสิ่งที่เรียกวาดี 

หมายความวาไมใชเบียดเบียนผูอ่ืน สรางสรรคทําใหมีความเจริญทั้งวัตถุ ทั้งจิตใจ แลวไมกลัว..."

คําสอน ขุดวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูมีปญญาและความรูดี เพราะมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนมามากกวาผูอ่ืน ยอมมีหนาที่และความ

รับผิดชอบเปนพิเศษ ที่จะตองทําตัว ทํางานใหเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน การที่จะทําให

ไดผลเปนประโยชนดังนั้น จําเปนที่แตละคนตองรูถึงประโยชนที่แทเปนเบื้องตนกอน ประโยชนที่แทนั้นมีอยู

 2 อยางคือ 

1. ประโยชนสวนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสวงหาและไดรับ แตตองดวยวิถีทางที่สุจริตและเปนธรรม

2. ประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยูการทํางานทุกอยาง จะตองใหได

ประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนจึงจะสมบูรณเปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

คุณคา ยีสารพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปองกันรักษาความมั่นคงของประเทศนั้นมิใชการปองกัน ดวยกําลังรบเพียงอยางเดียวหากแตมีการ

อ่ืนอีกหลายอยาง ที่จะตองปฏิบัติพรอมกันไปดวย สิ่งสําคัญที่สุดคือ การสรางเสริมความปลอดภัย และ

ความมั่นคงในบานเมือง ใหประชาชนอยูรวมกันไดอยางเปนปกแผนรมเย็น..."

คุณพร ธนาวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอนเปนคุณธรรมสําคัญมากสําหรับผูที่ตองการความสําเร็จแความเจริญ เพราะชวยให

สามารถขจัดปดเปาปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจเอารัด

เอาเปรียบกัน นอกจากนั้นยังทําใหไดรับความเชื่อถือไววางใจและความรวมมือสนับสนุนจากทุกคนทุก

ฝาย ที่ถือมั่นในหตุผลและความดี ผูมีความจริงใจจะทําการสิ่งใด ก็มักจะสําเร็จไดโดยราบรื่น คนที่

จริงใจตผูอ่ืนนั้นยอมไดรับความนิยมเช่ือถือไววางใจ รวมมอืสนับสนุนจากทุกคนทุกฝาย ที่ถือมั่นใน

เหตุผลและความดี ผุมีความจริงใจจะทําการสิ่งใดก็มักสําเร็จและราบรื่น ทานจึงสอนใหรัษาความจริงใจ

ในกันและกันไวทุกเมื่อ นอกจากความจริงใจตอผูอ่ืนแลว ยังมีความจริงใจตอตนเองอีกประการหนึ่งซึ่ง

จะตองรักาใหมั่นคง และใหยิ่งขึ้นไปคือเมื่อไดตั้งใจในความประพฤติปฏิบัติอันใด ตามที่ไดไตรตรองเห็น

วาชอบวาเปนประโยชนแทแลว ก็ใหติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทําดังนั้นใหตลอด ทั้งที่เปนมาแลว 

ที่กําลังเปนอยู และที่จะเปนตอไป ผูที่รักษาความจริงตอตนเองไดมั่นคง และไมเปนสัปลับ หากปนคน

เที่ยงตรง หนักแนน ทําอะไรตามกฏเกณฑ ตามระเบียบและตามความถูกตองเปนธรรม สามารถสรางสม

ความดีความเจริญใหเพิ่มทวีขึ้นได..."

คุณวุฒิ รุงรัศมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

คุณากร ประเสริฐศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดี มีคุณธรรมและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอมทําได

สะดวกราบรื่น ไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว..."

คุณากร ภุมรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

คุณากร ยาวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดี คือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบความคิด และในการทําที่ไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอนมีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในดานความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการ

จึงจําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจัก ไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดี

ขึ้น และประสบความเจริญมั่นคงในราชการ..."

คุณานนต วงคเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารมีหนาที่หลักอยูที่การปองกันประเทศ และการดํารงรักษาเอกราชธิปไตยของชาติไวดวย

แสนยานุภาพ นอกจากนั้นยังมีหนาที่ดานอื่น อีก  ซึ่งมีความสําคัญเทาเทียมกันคือการบําบัด บรรเทา

ความทุกขยาก และการปฏิบัติพัฒนาใหบังเกิดความเจริญรมเย็นแกบานเมืองและประชาชน..."

คูณใคร สุกัลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

เครือมาศ จารุวนากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยาง ไมวาเล็กหรือใหญ มีทางแกไขไดถารูจักคิดไดดี ปฏิบัติไดถูก การคิดไดดีนั้น มิใชคิดได

ดวยลูกคิดหรือดวยสมองกลเพราะถึงโลกเราในปจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตามก็ยังไมมี

เครื่องมืออันวิเศษชนิดใดสามารถขบคิดแกไชปญหาตางๆไดอยางสมบูรณ การขบคิดวินิจฉัยปญหาจึง

ตองใชสติปญญาคือคิดดวยสติรูตัวอยูเสมอ เพื่อหยุดย้ังและปอกันความประมาทพลาดผิดและอคติตางๆ

มิใหเกิดขึ้น ชวยใหการใชปญญาพิจารณาปญหาตางๆเปนไปอยางเที่ยงตรง ทําใหเห็นเหตุเห็นผลที่เก่ียว

เนื่องกันเปนกระบวนการไดกระจางชัดทุกขั้นทุกตอนและวินิจฉัยไดถูกตองวาปญหาที่แทอยูตรงไหนจะ

ปฏิบัติแกไขไดโดยวิธีใด สวนการปฏิบัติไดถูกนั้นก็คือปฏิบัติแกไขไดถูกตองตามหลักการ หลักวิชา หลัก

เหตุผล และหลักธรรม การคิดไดดีปฏิบัติไดถูกนี้เปนเรื่องที่เปนเหตุเปนผลประกอบกันและสงเสริม

สนับสนุนกัน เปนปจจัยที่สําคัญในการแกไขปญหาทั้งในการดํารงชีวิตและในการปฏิบัติกิจการงาน..."

เครือวัลย เชียหวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

เครือวัลย ไชยเสวต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

เครือวัลย รัตนาวิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

เคลื่อน คงสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

ไครียะห ตาเฮร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ฆอบเสาะ หะสาเมาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะสรางสรรค ประโยชนสวยรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีคสามสุจริตและความมุงมั่นเทานั้นจึงจะทํางานสําคัญย่ิงใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไมสําเร็จ..."

โฆษิต พรหมสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

โฆสิทธิ์ แสงกุศลสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

งามจิต ปอมจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือ ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวย

วิถีทางที่สุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม ซ่ึงเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู การ

ทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและม่ันคงถาวร 

เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

งามจิต หวันมาแซะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

งามทิพย ศรีวัฒนธนรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญ ๆ  ทุกอยาง  ตองการเวลามากกวาจะทําสําเร็จ  ผูที่เร่ิมโครงการอาจทําไมสําเร็จโดย

ตลอดดวยตนเอง  ก็ได  ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป  ดังนั้นไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน  ใครเปนผูรับ

ชวงงานขึ้นเปนขอสําคัญ  จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

งามลักษณวลี ทรงรูป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รูรักสามัคคี"  "....ความสามัคคีนี้เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมูชนผูอยูรวมกันจําเปนตองมี 

ตองถนอมรักษาและตองนํามาใชอยูสม่ําเสมอ  เนื่องดวยสรรพกิจการงานที่เปนสวนรวมทุกดาน ทุกระดับ

 ตองอาศัยบุคคลหลายฝายรวมกันคิดรวมกันทํา ถาแตละฝายเขามารวมงานกันดวยความตั้งใจดี ดวย

ความรูความสามารถดวยความฉลาดมีเหตุผลและดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็จะสําเร็จผลสมบูรณ

งดงามตามประสงคทุกอยาง..."

เงินยวง แกวเจริญรุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

เงินยวง ศิริกาญจนโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบัน การศึกษาวิจัยดานพันธุศาสตรมีความเจริญกาวหนามาก และมีการนําผลที่ไดไปปรับใชใน

กิจการดานตางๆ อยางกวางขวาง. ในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงใครจะปรารภกับทุกทานวา ความรูตางๆ 

เหลานั้น แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทางโดยไมพิจารณาใหดีใหรอบคอบแลว ก็อาจ

กอใหเกิดผลกระทบเสียหายแกชีวิตความเปนอยูและสิ่งแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน. จึงเปนที่นายินดี

อยางยิ่ง ที่ไดเห็นผูเชี่ยวชาญจากประเทศตางๆ มาประชุมปรึกษาหารือกัน รวมกันนําเสนอผลงานการ

ศึกษาวิจัย เก่ียวกับเรื่องวิวัฒนาการของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ทําใหหวังไดวา การนําความรู

ดานพันธุศาสตรไปปรับใชในกิจการดานตางๆ จะเปนไปดวยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อใหเกิด

ประโยชนและความปลอดภัยสูงสุดแกมวลมนุษยชาติ..."

 

 

จากพระราชดํารัส ในพิธีการเปดประชุมวิทยาศาสตรนานาชาติ เจาฟาจุฬาภรณ ครั้งที่ ๕ เร่ือง

วิวัฒนาการของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก วันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ โรงแรมแชงกร-ีลา..."

เงินเหรียญ งึ้มซา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

จครินทร ผองสุวรรร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดี

ไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมใหมีอํานาจ ไมไดกอความเดือดรอนวุนวายได..."

จงกล ไชยโยธา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูจะตองตั้งใจในความดีอยูตลอดเวลา แมจะเหน็ดเหนื่อย เทาไรก็จะตองอดทนเพื่อพิสูจนวาครูนี้เปนที่

 เคารพสักการะได แตถาครู ไมต้ังตัวในศีลธรรมถาครูไมทําตัวเปน ผูใหญเด็กจะเคารพไดอยางไร..."

จงกล ทะยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

จงกล บุญฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่อยูกับกฎหมายและใชกฎหมายมาก ๆ นั้น อาจทําใหติดในตัวบทกฎหมายมากไป และทําใหเห็น

วาลําพังตัวบทกฎหมายจะใหความยุติธรรมไดโดยสมบูรณ ความจริงกฎหมายเปนเพียงเครื่องมือสําหรับ

กําหนดความถูกผิด เพื่ออาศัยเปนหลักวินิจฉัยในการอํานวยความยุติธรรม หาใชปจจัยสําคัญสิ่งเดียวใน

การใหความยุติธรรมไม ดังนั้นจะอาศัยตัวบทกฎหมายกับคําใหการในศาลเทานั้นไมได ทั้งนี้เพราะตัวบท

ของกฎหมาย รวมทั้งขอเท็จจริงที่นํามากลาวแกศาล เปนสิ่งที่อาจนํามาพลิกแพลงใหผิดเพี้ยนไปไดตาง ๆ

 ดวยความหลง ดวยอคติ หรือดวยเจตนาอันไมสุจริต ทําใหความเที่ยงธรรมตองถูกริดรอนทําลายไป การ

อํานวยความยุติธรรมจึงตองอาศัยตัวผูใชกฎหมายเปนปจจัยสําคัญดวยเทา ๆ กันกับตัวบทกฎหมาย..."

จงกลกิจ คงประโคน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งาย และตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตอยางเดียวจึงจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็น

สิ่งที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชนมิใชประโยชนอยางชัดเจนถูกตรง..."

จงจิตต นันตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมทานจะไดเรียนสําเร็จตามหลักสูตรจนไดรับปริญยาแลวก็ดี ขอใหเขาใจวาเปนเพียงขั้นตนของ

การศึกษาเทานั้น ทานจงพยายามศึกษาและฝกฝนตนเองตอไป เพราะสรรพวิทยาการดานสาขา

วิทยาศาสตรทั้งหลายนั้น การทดลองคนควาชวยใหไดความรูใหม ๆ ขึ้นมาอยูเสมอ ถาทานไมศึกษา

คนควาไว ตอไปไมชาทานจะลาสมัย..."

จงจินต ศรีสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

จงจินตร ผองใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา เปนงานสําคัญที่สุดอยาง หนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาติ

นั้น ขึ้น อยูกับการศึกษาของ พลเมืองเปนขอใหญ จึงตองจัดการศึกษาใหเขมแข็ง ยิ่งขึ้น..."   

     

      ..."

จงเจริญ แคยิหวา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

จงดี เกษตรเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

จงดี ชํานาญเวลกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

จงดี ปานสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

จงดี ม่ิงมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

จงดี สุขโข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น  นอกจากจะอาศัยความรู ความสามารถในทางวิชการ

แลว แตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี  คือ  ความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม  และความ

มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ  ทั้งตองมีกุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบ

กันพรอมดวย  จึงจะสัมฤทธิผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

จงรัก เขี้ยวแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานในการประชุมใหญ

องคกรพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก 

ณ อาคารรัฐสภา 22 พฤศจิกายน 2523..."

จงรักษ ศรีวิไล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

จงศักดิ์ คําแสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํามาหากินของประชาชนคนไทย ตองใหมีความสะดวกสบาย มีปลอดภัยมีการปกครองที่มีความ

เปนธรรมคําวาพอเพียงของเศรษฐกิจคือ พอมีพอกิน พอมีพอกินก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียง..."

จงอาจ ทะฤาษี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

     เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

     ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

จณัญญา สุขเพสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุก ๆ คนใหมีความสุข ความ

เจริญ และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา 

ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือปรารถนาสุขกายสบายใจ ความสมบูรณดวย

พลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบรมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปน 2 สวน คือความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก

ไดแกความเปนอยูและสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตรายหรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยง มุงรายทําลายกัน 

ภายในไดแกจิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาดและสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลายพยายามทําความคิดจิตใจใหสงบ แจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกันก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคนทุกฝายจะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไปโดย

ราบร่ืนและมั่นคง บรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคนให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

จณิสตา จุลสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

จตพร รัตนภู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

จตุพงศ กรดมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ของเด็ก 

        วัยเด็กเปนวัยเริ่มตน เปนวัยเตรียมตัวเพิ่อสรางความมั่นคงในชีวิตเด็กๆงควรรีบขวนขวายศึกษา จัก

ไดมีความฉลาด รอบรู  วาอะไรคือความดี และอะไรคือความเสื่อมเสีย เพื่อสามารถเลือกเนนหยิบยกเอา

แตสิ่งดีงามขึ้นมาประพฤติปฏิบัติ ที่เปนทางนําชีวิตของตนไปสูความสุขความเจริญได โดยถูกตองและ

สมบูรณ..."

จตุพร จตุทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทางปฏิบัติที่จําเปนสําหรับทุกคนในขณะนี้  นอกจากจะตองตั้งใจพยายามทําตัว  ทํางานใหมีระเบียบ

โดยเต็มความสามารถ  และเปนอยูโดยประหยัดแลว  ยังจะตองพยายามตั้งใจไวใหถูกดวย การตั้งใจให

ถูกนั้นคือ  ทําจิตใจใหสงบหนักแนนไมวูวาม  ไมปลอยใหอคติตาง ๆ  เขาครอบงําไดโดยงาย  ฝกหัดคิด

พิจารณาเรื่องราวและปญหาทั้งปวง  ดวยความละเอียดรอบคอบและดวยใจบริสุทธิ์เปนกลางเสมอทุกครั้ง

ใหเปนนิสัย  อันเปนวธีิที่จะชวยใหเกิดปญญา  สามารถคิดวินิจฉัยไดโดยกระจางแจมแจง  และปฏิบัติ

แกไขไดถูกตองเที่ยงตรง  การที่มีความคิดจิตใจอันกระจางแจมแจงและหนักแนนอยูเสมอดังกลาว  

จัดเปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่งของแตละบุคคล  เปนเครื่องนําพาบุคคลไปใหประสบความเจริญสวัสดี

  และคุณธรรมของแตละคนนี้  เมื่อรวมกันเขา  ยอมจะเกิดเปนคุณธรรมของชาติและยอมจะนําพาชาติให

บรรลุถึงความเจริญสวัสดีไดดุจเดียวกัน..."

จตุพร ดีเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ ถึงวาระที่จะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มาอวยพรแก

ทานทุกๆ คน ทั้งขอขอบใจทานเปนอยางมาก ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนขาพเจา ในภารกิจทั้งปวง ดวยดีเสมอ

มา 

          ในขวบปที่แลว มีเหตุการณหลายอยาง เกิดขึ้นในบานเมืองเรา แตมีเรื่องหนึ่งที่ควรกลาวถึงเปน

พิเศษ ก็คือการใหความชวยเหลือ แกผูประสบภัยเมื่อคราวน้ําทวมใหญ ที่คนไทยทุกคน ทกุองคกร ทั้ง

ภาครัฐ และเอกชน ตางรวมมือรวมใจกัน โดยพรอมพรัก ทําใหผูที่ไดพบเห็น แมเปนชาวตางชาติ ตาง

ภาษา ก็พากันชื่นชม ยกยอง 

          ขาพเจาเองก็มีความปติเต็มตื้นใจ ที่ไดเห็นน้ําใจของทุกคนเชนนี้ เพราะเปนสิ่งบงชี้ใหเห็นถึง

คุณธรรมขอหนึ่ง ที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทย ก็คือ การให การใหนี้ ไมวาจะใหสิ่งใดแกผูใด 

โดยสถานใดก็ตาม สวนที่เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญ 

ระหวางบุคคลกับบุคคล และทําใหสังคม มีความมั่นคงเปนปกแผน ดวยสามัคคีธรรม 

          นอกจากนั้น การให ยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือ ผูใหก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ

 ผูรับก็มีความสุข มีกําลังใจ สังคมสวนรวม ตลอดถงึประเทศชาติ ก็มีความผาสุก มีความรมเย็น 

          ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงปรารถนาอยางยิ่ง ที่จะเห็นชาวไทย มีความสุขถวนหนากัน ดวยการให คือ 

ใหความรัก ความเมตตากัน ใหน้ําใจไมตรีกัน ใหอภัยไมถือโทษ โกรธเคืองกัน ใหการสงเคราะห 

อนุเคราะหกัน โดยมุงดี มุงเจริญตอกัน ดวยความบริสุทธิ์ และจริงใจ 

          ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุก

คน ใหปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขกาย สุขใจ และประสบแตความสําเร็จสมหวัง ตลอดศก

หนานี้โดยทั่วกัน..."

จตุพร ตันติรังสี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น โดยมากเปนการเดินทวนกระแสความพอใจและความตองการของมนุษย จึงทําได

ยาก และเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไม ความชั่ว ซึ่งทําไดงาย จะเขามาแทนที่แลวจะพอกพูน

ขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว. ตํารวจแตละคนจึงตองตั้งใจและเพียรพยายามใหสุดกําลัง ที่จะสราง

เสริมและสั่งสมรักษาความดีใหสมบูรณอยูเสมอ. และที่สําคัญที่สุด จะตองทําดังนี้ใหพรอมทั่วกันทุกฝาย

ทุกคนดวย จึงจะบังเกิดประสิทธิผล ชวยใหบานเมืองมีความสงบเรียบรอยและเปนปรกติสุขมั่นคงได .ตรง

ขาม ถาปฏิบัติไมพรอมเพรียงกัน หรือพากันละเลยไมรักษาความดีแลว ความยุงยากระส่ําระสายก็จะมี

ตามมา .จึงใครขอใหนายตํารวจทุกคนนําไปคิดพิจารณา ใหเหนถองแท เพื่อจักไดประพฤติปฏิบัติตน

ปฏิบัติหนาที่ใหถูก ใหสมควร และใหเปนกําลังสรางสรรคสันติราษฎรอยางแทจริงไดตลอดไป..."

จตุพร เนียมมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอยปดทองหลังพระ

กันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระจะ

เปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

จตุพร เพิ่มพัธน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กตองเรียนความรู อบรมความดี ฝกหัดวินัยใหมีพรอมแตเยาววัย จึงจะมีความสุขความเจริญได ทั้ง

ในวันนี้และวันหนา..."

จตุพร อินทแพทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กมีโอกาสดีเพราะอยูในวัยที่มีผูคอยโอบอุม ชวยเหลือ จึงตองรีบเรงขวนขวายเลาเรียนความรู อบรม 

ความดี ฝกหัดการทําการงาน ไวใหคลองแคลว ขยันและอดทน เติบโตขึ้นจักไดเปนที่พึ่ง ของตนเองและ

ของคนอื่นไดไมเดือดรอน..."

จตุพร อินทแพทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

จตุพล พวงสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมืองคือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดํารงรักษาชาติและประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะหากแตเปนหนาที่ของทุกฝาย ทุกๆคนที่จะตองรวมมือกระทําพรอม

กันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

จตุภรณ แกวคุมภัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

จตุภัทร ลิมปนารมณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

จตุรงค ขําเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

จตุรงค งามวาจา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงเปาหมาย และสัมฤทธิผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่แทจริง

 ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

จตุรงค ใจคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงแหงหมูคณะ ที่จะเกิดมี ขึ้นไดนั้น ยอมจะเนื่องมาจากความคิด ความเห็น 

และใจจริงที่มุงหมายและยึดมั่นในสิ่งใดสิ่ง หนึ่งรวมกัน..."

จตุรงค ชัยศิรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือ พูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและ

สวนรวม..."

จตุรงค รอดพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวง ดวยความอุตสาหะเพงพินิจ 

ใชความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.

งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชน ที่พึงประสงค เปนความเจริญม่ันคง ทั้งแกตน แก

งาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

จตุรงค เอี่ยมสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

จนา อัครธีรพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การเปดทองหลังพระนั้น เมือถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยปดทองหลังพระ

กันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระจะ

เปนพระที่งมบริบูรณไมได..."

จรงค มะสัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองอยูเย็น

เปนสุขและมั่นคง..."

จรนะ ไชยอมร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

จรรยา แกวกิ่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาความสัจ

 ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อด

กลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจัก

ละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง.

 คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

จรรยา ขุนบุญยัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมเลิกทําลายทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้นทั่วไป 

ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตของประเทศชาติ กลาวคือ การทําลายนั้นทําใหความตอเนื่องของโครงงาน

ตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด กําลังทั้ง

ปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป บัณฑิตผูกําลังจะออกไปรวมงานของชาติ จึงนาจะคิดหา

วิธีการสรางสรรคที่แยบคายสมเหตุผลกวานั้น ทุกวันนี้ งานสําคัญๆดานตางๆก็มีโครงการที่ดําเนิน

ตอเนื่องกันอยูแลว ผูมีความสามารถที่จะทํางานก็มีอยูมากพอสมควร ถาทานจะเขาไปเสริมกําลังใหแนน

หนายิ่งขึ้น ดวยความตั้งใจ บริสุทธิ์ใจ ดวยเหตุผลสติปญญา และดวยอุดมคติอันสูง ก็จะเปนประโยชนแก

การจรรโลงประเทศชาติไดอยางแนนอน ขาพเจาฝากความคิดทั้งนี้ไวกับทานเพื่อพิจารณา..."

จรรยา ชัยศาสตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชทานแกปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันขึ้นปใหม

วันศุกรที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ทางที่เราจะชวยกันได ก็คือการทําความคิดความเห็นใหถูกและแนวแน ในอันที่จะยึดถือประโยชนของ

ชาติบานเมืองเปนที่หมาย. ตองเพลาการคิดถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระ

ลงใหได. ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงไปโดยเต็มกําลังความรู ความคิด และ

ความสามารถ ดวยความจริงใจ ดวยความเมตตาปรองดอง และความมุงดีปรารถนาดีตอกัน. ผลงานของ

ทุกคนจักไดประมวลกันขึ้นเปนประโยชนสุข ความมั่นคง และความวัฒนาถาวรของประเทศชาติ ซึ่งเปน

จุดหมายอันสูงสุดของเรา..."

จรรยา ดียิ่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตละคนก็มีหนาที่ที่จะปฏิบัติงาน ของตน ที่เรียกวาอาชีพของตน ถาทําดีก็เปน สิ่งที่นาชมและนา

ปลาบปลื้มใจ เปน ประโยชนแกตัวเองและถากิจการที่ทํา มีความเจริญในทางที่ดีที่ชอบก็ ทําใหสวนรวม

ของชาติบานเมือง มีความ กาวหนาดวยด.ี.." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 4 ธันวาคม 2518..."

จรรยา นพมโนธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กีฬามีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับชีวิตของแตละคนและชีวิตของบานเมืองถาปฏิบัติกีฬาอยางที่ถูกตอง

 หมายถึงวาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ ก็จะไดนําชื่อเสียงแกตนและแกประเทศชาต.ิ.."

จรรยา พรสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริตความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องบนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลับหรือหางเสือ ซ่ึงเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง 

ดวยความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวาการ

งาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญ กาวหนาไปไดโดยยาก 

แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย

..."

จรรยา สุวรรณมุณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

จรรยา เสร็จกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

จรรยาพร กาญจนเสถียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและพัฒนาความรู ความริด และคุณภาพของบุคคล สังคม และ

บานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนพอเหมาะกันทุกดาน สังคมและบานเมืองนั้นก็จะ

มีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษา ความเจริญม่ันคง ของประเทศชาติได และพัฒนากาวหนา

ตอไปตลอด..."

จรรยาย มากอิ่ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

จรวยพร หนูแท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแต ความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตอง 

รูจักอบรมเด็กทั้งในดาน ศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึก รับผิดชอบในหนาที่ และ

ในฐานะที่จะเปนพลเมืองดี  ของชาติ  ตอไปขางหนา  การใหความรู หรือที่เรียกวา  การสอนนั้น  ตางกับ

การอบรม  การสอนคือการใหความรูแกผูเรียน  สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจ  ของผูเรียนใหซึมซาบจน

ติดเปนนสิัย  ขอใหทานทั้งหลายจงอยาสอนแตอยางเดียว  ใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาว  มาแลวดวย..."

จรวยพร หมายสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

จรวยรัตน คงบัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

จรสพรรษ จันทรสุขศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานรวมกัน และสงเสริมกันอยางมีเอกภาพของผูมีความรูความสามารถระดับนี้ ยอมมี

ศักยภาพสูง อาจบันดาลใหมีประสิทธิผล ใหบังเกิดไดตามตองการทุกกรณี ทานทั้งหลายจึงควรอยางยิ่งที่

จะต้ังตัวตั้งใจใหเที่ยงตรง และเหนียวแนนอยูในความถูกตองและสุจริต ในการที่จะนําความรูความคิด

วิทยาการทั้งปวงไปใชแตในทางสรางสรรคและเปนประโยชน ถาทุกฝายเขาใจและปฏิบัติไดดังนี้ สิ่งที่แต

ละคนกระทําจะประกอบเกื้อกูลกันขึ้นเปนความมั่นคงปลอดภยั และความวัฒนาผาสุกของชาติบานเมือง

ไดแทจริง..."

จรัชยา รักษรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกีฬานั้น ยอมเปนที่ทราบกันอยูโดยทั่ว ไปแลววา เปนปจจัยในการบริหารรางกายให แข็งแรง และ

ฝกอบรมจิตใจใหผองแผวราเริง รูจักแพ และชนะไมเอารัดเอาเปรียบกัน มีการให อภัยซึ่งกันและกัน 

สามัคคีกลมเกลียวกัน อยางที่เรียกกันวามี น้ําใจเปนนักกีฬา..."

จรัญ ขยัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูรวมกันทามกลางมหาสมาคม พรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอมอบใจอํานวยพรและเฉลิมพระเกียรติ ที่ทุกคนต้ังใจเปน

พิเศใหขาพเจาโดยพรอมเพรียงจึงขอขอบใจทุกคนที่มีจิตใจที่เปยมความปรารถนาดีและเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันของทุกคน ความสามัคคีทําใหคนไทยเราสามารถชวยเหลือรวมใจกันรกัษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอไป ทุกคนตองคิดดีทําใหนสิ่งที่ดีๆพูดดี น้ําใจดี มีความเมตตาชวยเหลอืก

ตอสังคมเกื้อกูลประสานงานและประโยชนใหงานที่ทําสําเร็จประโยชนแกทั้งคนและประเทศชาต.ิ.."

จรัญ ฉายแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

จรัญ พันกอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

จรัญ เพชรชาต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง 

ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

จรัญ ฟุงเกียรติคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่เทานั้น เพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะ

ของตัวดยไมมองไมแลคนอื่น งานกดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกัน จะตองเกี่ยว

โยงกัน ฉะนั้นแตละคนตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

จรัญ สืบหงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

จรัญ สุวรรณวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกระทําใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมายขอบเขตและหลักการที่แนนอน เพราะ

จะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และถูกตองพอเหมาะพอควร ปองกันและขจัดการ

ความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง และการดําเนินงานสูเปาหมายนั้น ผูมี

การศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณา และความชอบธรรมถูกตอง..."

จรัญญา จันทรขนิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

จรันดร ดิบอุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

จรันดร ติ๊บอุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

จรัยญา ชูเขียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

จรัล ชักชวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทรัพยากรดานประมงจะตองจัดเปนระเบียบ ความสําคัญไม ไดอยูที่วาปลอยพันธุปลาใหดี หรือเลี้ยง

ปลาใหเติบโต ความสําคัญอยูที่ดานบริหารการจับปลาเพื่อให ประชาชนไดประโยชน จริง ๆ..."

จรัล ดวงแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใชวิชาความรูนั้นก็สําคัญตองปฏิบัติใหถูกหลักจึงจะเกิดประโยชนที่พึงประสงคประการแรก ผูมีวิชา

ตองใชวิชาของตนดวยความจริงใจตและเทียงตรง หมายถึง จริงใจเที่ยงตรงตองาน ตอเหตุผล ความ

ถูกตองและตอหลักวิชา ไมบิดเบือนใชหลักวิชาเพื่อหาประโยชนที่มิใชเปาหมายของกิจทีกระทํา ประการ

ตอไปตองปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะและเพงพินิจใหงานบังเกิดผลและกาวหนาตอไปโดยไม

ชักชาจนบรรลุจุดหมาย ประการที่สภคญัตองพยายามใชความคิด ความเฉลียวฉลาด ปรับปรุงตัว 

ปรับปรุงงาน ใหมีประสิทธิภาพเสมอ พรอมทั้งพยายามประสานงาน ประสานประโยชขนกับทุกคนทุก

ฝายที่สัมพันูเกี่ยวของดวย โดยสอดคลอทัวถึงานจึงจะสัมฤทธิ์ผลเปนประโยชนที่พึงประสงค คือเปน

ประโยชนแกงานแกตัวผูปฏิบัติและแกสวนรวม พรอมทุกสวน ปจจุบันขาพเจาไดยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปฏิบัติในการดําเนินชีวิต..."

จรัล สุทา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันอยูวาทหารไทยนั้น นอกจากจําทําหนาที่สูรบปองกันประเทศ และธํารงรักษาเอกราช

อธิปไตย กับทั้งอิสรภาพของชาติไวใหสมบูรณยืนยงมาแลวยังไดทําหนาที่พัฒนาบานเมือง และชีวิตความ

เปนอยูของประชาชน อันเปนหนาที่ที่ทุกคนจะตองปฏิบัติโดยเครงครัดอีกประการหนึ่ง หนาที่ประการหลัง

นี้ตองถือวาเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของทหาร เสมอเหมือนถึงการสูรบ เพราะการพัฒนาใหบานเมือง

เจริญม่ันคงใหประชาชนเปนคนดีมีวิชา มีสถานะความเปนอยูที่ดี มีกําลังเขมแข็งที่จะชวยตนเอง และ

รวมกันเปนปกแผนไดแข็งแกรงนั้น สามารถปองกันระงับเงื่อนไขสงครามและการตอสู เอาชนะความ

ยากไรและศึกศัตรูภายนอกภายในไดทั้งหมด..."

จรัส แปนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

จรัสศรี จันทรเสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

จรัสศรี ถิรโสภี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

จริงพรอม แจมผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

จริญา อาษาวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

จรินทร โกสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

จรินทร เปาปา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาตินั้นเปรียบไดกับชีวิตคน. กลาวตามหลักความจริง คนเราประกอบดวย รางกายสวนหนึ่ง จิตใจสวน

หนึ่ง. ทั้งสองสวนคุมกันอยูบริบูรณชีวิตก็คงอยู. สวนใดสวนหนึ่งทําลายไป ชีวิตก็แตกดับ เพราะอีกสวน

หนึ่งจะตองแตกทําลายไปดวย. ชาติของเรานั้นมีผืนแผนดินและประชากรอันรวมกันอยูเปนสวนรางกาย มี

ศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความเช่ือถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยูเปนปกแผน ซึ่งรวม

เรียกวา "ความเปนไทย" เปนสวนจิตใจ. ชาติไทยเราดํารงม่ันคงอยูก็เพราะยังมีทั้งบานเมืองและความเปน

ไทยพรอมบริบูรณ. แตถาความเปนไทยของเรามีอันตองเสื่อมสลายไปดวยประการใดแลว ชาติก็ตองสิ้น

สูญ เพราะถึงหากบานเมืองและผูคนจะยังอยู ก็ไมมีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวใหรวมกันอยูได จะตอง

แตกแยกจากกันไปในที่สุด เหมือนสวนตางๆของรางกายที่ตองแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิต..."

 

 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

วันที่  ๒๒ กันยายน  ๒๕๒๑..."

จรินทร ศรีเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความอดทนเปนพื้นฐานของความสําเร็จมากมาย ในการดําเนินกิจการใดๆก็ตามจะตองมีการปรับตัว

อยูตลอดเวลาเพื่อใหเหมาะแกเหตุแกกาลสมัย ในการปรับปรุงตัวนั้นจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง เพราะหากขาดเสียจากความเพียรและความอดทนแลวก็อาจกอใหเกิดความทอใจไดงายเปนเหตุ

ใหการดําเนินชีวิตและการดําเนินกิจการตางๆที่ทําไมประสบความสําเร็จ..."

จรินทร อรุณพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

จรินทร อินทรจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

จรินทรทิพย บุญชด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

จริพรรณ หวันโสะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

จริพรรณ หวันโสะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะใชชีวิตอยางรูคุณคาและปฏิบัติหนาที่ของตัวเองใหเติมความสามารถเต็มกําลังที่จะกระทําได  หนาที่

ของวิทยาลัยรคู นอกมีหนาที่ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแลวยังตองมีหนาที่รักษาดวย  โดยไดมี

การศึกษาคนควาและวิจัยทางดารวัฒนธรรม มีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพรศีลวัฒนธรรมเปนทุกป

  และละหวงแหนภาษาไทยในฐานะที่เปนภาษาไทยในฐานะที่เปนภาษาประจําชาติ  ซ่ึงถือวาเปนโอกาส

อ่ืน ดีอยางยิ่งในการรักษาเอกลักษณของชาติในการสืบไป..."

จริมน งามนัก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทฤษฎีใหม กอนที่เกิดเปนทฤษฎีใหมตามที่เรียกวาทฤษฎีใหม ในพระราชดําริ คือ การพัฒนาทาง

การเกษตร โดยเพาะปลูกหลายอยาง ในที่เดียวกัน หรือผลัดปลูกหมุนเวียนกัน ...... เมื่อเปนทฤษฎีใหม

แลว ก็มาเขาเปนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง คนที่ทํานี้ตองไมฟุงซาน ไมฟุงเฟอ ไดเขียนไวในทฤษฎีนั้นวา

 ลําบาก เพราะผูที่ปฏิบัติ ตองมีเพียรและตองอดทน ....... เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม สองอยางนี้ 

นําความเจริญแกประเทศได แตตองมีความเพียร แลวตองอดทน ตองไมใจรอน ตองไมพูดมาก ตองไม

ทะเลาะกัน ถาทําโดย เขาใจกัน เช่ือวา ทุกคนจะมีความพอใจได..."

จริยา ขรรคชัยศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลแนนอนและสมบูรณ ตามเปาหมายนั้นจะตองใชความรูความสามารถ พรอมทั้ง

คุณสมบัติที่สําคัญ ๆ ในตัวบุคคลหลายประการ ทั้งความตั้งใจที่ม่ันคง ความคิดสรางสรรค ความ 

อุตสาหะพยายาม ความรับผิดชอบ ตลอดจนความสุจริต เปน ธรรมนํามาปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ..."

จริยา งะนิ่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การเขียนเรื่องใด ๆ จะเปนแนวใดก็ตาม จะเปนคุณเปนประโยชนไดและจะเปนโทษ ไดทั้งนั้น แลวแต

วิธีการเขียนที่ ประพันธหรือที่เรียบเรียง ถามีความคิดที่ดี ที่ชอบธรรมอยูแลวเขียนลงไปดวยความ 

สามารถก็เปนคุณได..."

จริยา งะนิ่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

จริยา ณ ลําปาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

จริยา เทพรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

จริยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองจะมีความเรียบรอย ความมั่นคงก็ตอเมื่อประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนถูกตอง

ตามระเบียบของบานเมืองตามกฎหมาย แตกฎหมายนี้ก็ยากที่จะปฏิบัติตาม เพราะวาตองมีความรูและ

จะตองมีความสามารถ ที่จะทําใหถูกตอง ซึ่งจําเปนตองไดรับคําแนะนํา เพื่อใหกฎหมายคุมครองไดเทาที่

ไดทราบแลว กฎหมายอาจไมเปนสิ่งที่คุมครองบุคคลได ตรงกันขามอาจเปนเครื่องมือที่กดขี่บุคคล..."

จริยา รัตนถาวร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

จริยา รัตนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําพูดดูจะไมนาทําใหเจ็บได แตก็เจ็บไดเหมือนกัน ฉะนั้น ถาเราอยากจะทําใหคนอื่นเจ็บ เราก็ดาเขา

บาง หรือพูดอะไรที่ทําใหเขากระทบกระเทือน ก็เจ็บเหมือนกันหมายความวาคําพูดนี้มีพลัง พลังนี้ถาใช

เปะปะกเปนสิ่งเสียหายตอผูอ่ืนได..."

จริยา สมพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทํางาน ทําหนาที่ เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จ รางวัล หรือผลประโยชน

ขอใหถือวาปฏิบัติหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองของเรา

อยูเปนสุขและม่ันคง..."

จริยา หาญกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีตองปรับปุรงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวมีความเพียรและความอดทนเปนที่ตั้ง ถา

คนเราไมมั่นเพียรไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เม่ือทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมีชีวิต

เจริญรุงเรืองแนๆ..."

จริยา อินทรหางหวา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

จริยาภรณ ธุรกิจจํานงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

จริยาภรณ มณีขัติย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กําลังความเพียรซ่ึงเมื่อพิจารณาแลวก็เห็นไดวาเปนผลประการหนึ่งที่เกิดมาตามตอจากศรัทธาที่กลาว

นั่นเอง ความเพียรที่จะเปนกําลังไดตองมีลักษณะแข็งกลาไมยอหยอน เสื่อมคลายดวยอุปสรรค ดวย

ความยากลําบาก เหน็ดเหนื่อยประการใดๆหากแตอุตสาหพยายามกระทําเรื่อยๆไมถอยหลัง แมหยุดมือก็

ยังพยายามติดตอไปไมทอดธุระกําลังความเพียรจึงทําใหการงานไมชะงักลาชามีแตดําเนินรุดหนาเปน

ลําดับไปจนบรรลุความสําเร็จ โดยไมมีสิ่งใดจะยบัยั้งขัดขวางได ทานทั้งหลายจึงศึกษาพิจารณากําลัง

ความเพียรนี้ใหเห็นจริง ใหเขาใจชัด ดวยความรู ความฉลาดของทานแลวต้ังใจใหม่ันคง ที่จะนําความ

เพียรของทานมาใชใหถูกตองตามวิธีทางคือ เพียรที่จะกําจัดความเสื่อมใหหมดไปและระวังปองกันความ

เสื่อมนั้นมิใหเกิดขึ้นใหม เพียรที่จะสรางสรรคความเจริญใหเกิดขึ้นและระวังรักษาไวมิใหเสื่อมสลาย 

ประโยชนและความสุขทั้งในสวนตัวในสวนรวมก็จะสําเร็จขึ้นพรอมและดํารงม่ันคงอยูไดตลอดไป..."

จริยาภรณ สุขขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคน เปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี  หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีไดไปครองบานเมือง และควบคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

จริยาวรรณ เชี่ยงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิธีที่จะใหคนเปนคนดีนั้น ก็มีเชนกัน การศึกษาเม่ือกอนนี้ดานการศึกษาคนในเมืองไทยนี้มีความรู การ

อานหนังสือเขียนหนังสือเปนมีมาก เปรียบเทียบกับประเทศอื่นคอนขางสูง คือมีการอานเขียนได

เปอรเซ็นตสูง แตมาปจจุบันนี้นอยลง เพราะวาคนเพิ่ม โรงเรียนหรือผูมีหนาที่สอนนอยลงเปรียบเทียบกัน

อาจจะแยงวาสมัยนี้มีเทคโนโลยีสูง ทําใหสามารถที่จะทํากิจการโรงเรียน กิจการสั่งสอนแพรออกไปได

มากกวา แตไมมีอะไรแทนการอบรม ไมมีอะไรแทนการบมนิสัย คือการสอนที่มีแบงเปนอบรม แลวก็บม

นิสัย แตถาไมมีผูที่อบรม ไมมีผูที่บมนิสัย หรือผูที่อบรม หรือผูที่บมนิสัย เปนคนที่คุณภาพต่ํา ผูที่ไดรับการ

อบรมบมนิสัย ยอมคุณภาพต่ําเหมือนกัน อาจจะยิ่งรายกวา แมจะมีเทคโนโลยีชั้นสูง 

   เทคโนโลยช้ัีนสูงนี้ คนสวนมากเดี๋ยวนี้ก็เขาใจวามีโทรทัศน มีดาวเทียม มีเครื่องคอมพิวเตอร แตวาเครื่อง

เหลานี้ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ไมมีชีวิต ดูรูปรางทาทางเหมือนมีชีวิต แตอาจไมมีชีวิต มีสีก็มีสีได แตวาไมมีสีสัน

 คือ สีสันนั้นรวมแลวมันครบถวน แตก็ยังไมครบ ยังไมมีจิตใจ อาจจะทําใหคนที่มีจิตใจออน เปลี่ยนเปน

คนละคนก็ได แตวาที่จะอบรมโดยใชสื่อที่กาวหนาที่มีเทคโนโลยีสูงนี่ยากที่สุด ที่จะอบรมบมนิสัยดวย

เครื่องเหลานี้ ฉะนั้น ไมมีอะไรแทนคนสอนคน..."

จรีย กาญจนปทม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

14 กรกฏาคม 2522..."

จรีรัตน ทรงเดชะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

จรีรัตน นาคยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารทั้งหลายจําเปนตองปฏิบัติงานดวยความมีสติต้ังม่ัน ดวยวิจารณญาณที่สุขุมรอบคอบ ดวยความ

เปนไทย ทั้งในความคิดจิตใจและการกระทํา โดยยึดถือความมั่นคงของชาติ ความเจริญกาวหนาของ

บานเมือง และความผาสุกของประชาชนเปนเปาหมาย นอกจากนั้นยังจะตองถือวินัยสําคัญโดยเครงครัด

สามขอ ขอหนึ่งตองปฏิบัติงานทุกอยางดวยความรูจริงและรูชัดในจุดหมาย ขอสองตองทํางานของตนให

ประสานกับงานของผูอ่ืน แตมิใหเปนการกาวกายแทรกแซง ขอสามซึ่งสําคัญที่สุดตองถือหลักพึ่ตนเองยิ่ง

กวาการพึ่งบุคคลใดชาติใด..."

จรุง จตุรโมกข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

จรุง พละสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

จรุงจิตต วงศสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

จรุงศรี อุมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

จรูญ กําจัดชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

จรูญ จันทรอยูจริง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและให ดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่ง จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูงไม บิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบือนจุดประสงคที่ แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมาย ของคําวา ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะ

หลีกเลี่ยงละเลยไมได..."

จรูญ ทองเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

จรูญ ราชรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

จรูญ ลากอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มหาวิทยาลัย มุงสั่งสอนนักศึกษาใหเปนคนเกง ซึ่งเปนการดี แตนอกจากจะสอนใหเกงแลวจําเปน

อยางยิ่ง ที่จะอบรมใหดีพรอมกันไปดวย ประเทศเราจึงจะไดคนที่มีคุณภาพพรอมคือ ทั้งเกงและทั้งดีมา

เปนกําลัง ของบานเมือง..."   

     

    ..."

จรูญ สัสดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อเกิดภัยพิบัติ คนไทยไมทิ้งกัน ตางพรอมเพรียงกันเขาปฏิบัติชวยเหลือทันที ดวยความเสียสละ และ

เมตตาจริงใจ ไมเลือกวาเปนชาวไทยหรือชาวตางประเทศ..."

จรูญ อาทิตยตั้ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีกไมไดหมายถึงการพอมีสําหรับ

ใชของเทานั้น แตมีความวา พอมีพอกิน พอมีกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

จรูญรัตน โกะกอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซ่ึง

เปนตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษา

 และดํารงความเปนไทย..."

จเร ดุสรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จและสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

จเร แดงนุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฎิบัติหนาที่ โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวัง ใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลางดวยความระลึกตัวอยูเสมอวา การปฎิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน

สวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

จเรพันธ เคลือบคนโท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

จเรศวร ขุนบุญจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

จวน ดาแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ได อบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาด

สาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยตราบตระหนักวาหมู คณะที่มีสามัคคีแนนแฟนสมบูรณยอมมีกําลังกลา แข็งทั้งใน

การคิดและการปฏิบัต.ิ.."

จวน อินทรศร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีคือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะประโยชน

สวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

จอมพงษ ดวงชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศของเรารักษาเอกราช อธิปไตยและอิสระภาพให สมบูรณมั่นคงมาไดจนถึงทุกวันนี้ เพราะคน

ไทย ทุกหมูเหลารูรักความสามัคคี และรูจักทําหนาที่ของแตละฝายใหประสานสงเส ริมกัน เมื่อทุกคนมุง

ใจปฏิบัติดังนี้ ความถูก ตองเรียบรอย ความพัฒนากาวหนา และความมั่นคง เปนปกแผนจึงบังเกิดขึ้น..."

จอมเมธ มะโยธา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

จักรกราวุธ จันทรทบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ การวางตัว และการสงเสริมเยาวชน

"...ในฐานะที่ตองออกไปทําหนาที่เปนครูของผูอ่ืน ทานจําจะตองสรางสมธรรมะตางๆใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

 และรูจักวางตัวใหสมกับเปนผูมีหนาที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน ควรจะตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม

ความสามารถ และชวยกันขจัดปญหาเยาวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว และสงเสริมใหเยาวชนไดเปนคนที่มี

สัมมาอาชีพและความประพฤติดี เพื่อเปนกําลังในการที่จะสรางประเทศชาติตอไป.."

"...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตอง

รูจักอบรมเด็กทั้งในดานศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ และใน

ฐานะที่เปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนาการใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้น ตางกับการอบรม 

การสอน คือการใหความรูแกผูเรียน สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย 

ขอใหทานทั้งหลาย จงอยาสอนแตอยางเดียว ใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย..."

จักรกริศน วันดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงกันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญๆ เชนงานของ

แผนดิน. และความสามัคคีนี้จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได ก็ดวยบุคคลในหมูในคณะมีคุณธรรมเปนเครื่องยึด

เหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว.คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการหนึ่งไดแกการให คือให

การสงเคราะหชวยเหลือกัน ใหอภัยไมถือโทษกัน ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน. ประการที่สอง ไดแก

การมีวาจาดี คือพูดแตคําสัจ คําจริงตอกัน พูดใหกําลังใจกัน พูดแนะนําประโยชนกัน และพูดใหรักใคร

ปรองดองกัน. ประการที่สามไดแกการทําประโยชนใหกันและกัน คือประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชน

เกื้อกูล ทั้งแกกันและกัน และแกหมูคณะโดยสวนรวม. ประการที่สี่ไดแกการวางตนไดสม่ําเสมออยาง

เหมาะสม. คือไมทําตัวใหดีเดนเกินกวาผูอ่ืน และไมดอยใหตํ่าทรามไปจากหมูคณะ. หมูคณะใดมีคุณธรรม

เครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาวหมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญม่ันคงขึ้นดวยสามัคคีธรรม..."

จักรกฤษ ไกรมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

จักรกฤษ เพชรปานกัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

จักรกฤษ สุวรรณประสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

จักรกฤษณ ถาวรแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อเกิดรายพิบัติ คนไทยไมทิ้งกัน ตางพรอมเพรียงกันเขาปฏิบัติชวยเหลือทันที่ดวยความเสียสละ และ

เมตตาจริงใจ ไมเลือกวาจะชาวไทย หรือชาวตางประเทศ..."

จักรกฤษณ พุทธากอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก

หลายๆคน หลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรค

ขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

จักรกฤษณ แสงแยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บุคคลจะตองพยายามควบคุมตัว มิใหติดอยูในตําราหรือทฤษฎีมากจนเกินไป เพราะมิฉะนั้นเมื่อไปพบ

ขอเท็จจริงในการปฏิบัติงาน ซึ่งไมตรงหรือไมสอดคลองกับตําราเขา อาจกอใหเกิดความสนเทหลังเลใจ ทํา

ใหทํางานไมได

                 เมื่อตองเผชิญปญหาความขัดแยงระหวางทฤษฎีกับปฏิบัติทางที่ดีที่สุด จะตองดําเนินงานใน

สวนที่เห็นวาถูกดีแลวตอไป ไมปลอยใหหยุดชะงัก พรอมกันไปนั้น ควรจะไดรับคิดพิจารณาปญหาโดย

เรงดวนหาทางปรับหลักวิชาใหเขาปญหา และประสานเขากับวิชาอื่นๆ อันเกี่ยวของดวย ใหเห็นฝหเขาใจ

ปญหาโดยกระจางแจง เม่ือไดวิธีที่ถูกตองแลวก็นําไปใชปฏิบัติใหไดผลดวยความแนวแนและมั่นใจ..."

จักรพงศ เนตรสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป ..."  

    

พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2521..."

จักรพงศ ภาคีชีพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ  อันไดแกการสละสําคัญ

สองประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆอีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่ อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

จักรพงษ โคตรมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

จักรพงษ จอยพจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายนั้น มีไวสําหรับใหมีชองโหวใน ทางปฏิบัติ ไมใชวา จะทําไดตรงไปตรงมาตามตัวบท จําตอง 

ใชความพินิจพิจารณาอยูเสมอ จึงตองมีศาลไวถึงสามศาลและตองสํานึก วากฎหมายไมใชเครื่องจักร แต

เปนสิ่งที่ตองใชสมองคิดและสมองนี้ สามารถที่จะยืดหยุนได..."

เปนกฏหมายใหความเปนธรรมในสังคม เปนเครื่องยึดเหนี่ยว ถือปฏิบัติ ความคิดเห็นของคนสวนใหญใน

การปกครองระบบประชาธิปไตย อันทรงมีพระมหากษัติยเปนประมุขแลวนํามาวิเคราะหพจารณาถึงผล

บดีผลเสีย เพอใหเกิดประโยชนอันสูงสุดแกองคกร หนวยงานทําใหรุรักสามัคคีในหมูคณะรักอาชีพหนาที่ 

มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน เชนการเสียสละเวลาใหแกทางาชการและไมรายงานเท็จตอ

ผูบังคับบัญชา ดังนั้นจังเปนพระมหากรุณาธิคุณตอพสกนกิรไทยลนเกลา ลนกระหมอมดจนสุดที่จะหา

เปรียบมิไดและพระปรีชาสามารถของพระองคทาน พสกนิกรใตรมพระบารมีจึงรวมใจไทยทั้งชาติจะ

จงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯเพื่อนําไปปฏิบัติตอตนและผูอ่ืน ดวยเกลาดวยกระหมอมขอ

เดชะ..."

จักรพงษ จันทรเถร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําโครงการอะไร ก็จะตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรื่องสงอัตภาพ หรือกับสิ่งแวดลอมฉะนั้นการที่

จะทําโครงการอะไร จะตองทําดวยความรอบครอบ และอยาโตเกินไป..."

จักรพรรดิ เมธารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารนั้นมีหนาที่หลักอยูที่การปองกันประเทศและการธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไวดวย

แสนยานุภาพ  กับทั้งตองแผความเมตตาอาทรปกปองคุมครองประชาชนทั่วไปใหมีชีวิตอยูดวความรมเย็น

เปนปรกติสุข ปลอดจากอันตรายและความเดือดรอน ยากเข็ญตาง ๆ..."

จักรพันธ พงษสุภักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

จักรพันธ มากสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

จักรพันธ ระยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตามประวัติศาสตรของเราจะเห็นไดวา คราวใด ที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ชาติก็

รอดพนจากภัยพิบัติสูความเจริญรุงเรือง แต คราวใดที่ขาด ความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตองประสบ

เคราะหกรรมทั้ง ชาต.ิ.."

จักรภพ จันทรสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวา การทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

จักรภพ ปาลาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูทามกลางมหาสมาคม พรอมพร่ังดวยบุคคล

จากทุกสถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ 

ที่ทุกคนต้ังใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของ

ประชาชนชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่วประเทศ   รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจ

มากเพราะแตละคนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุก ๆ คน จิตใจที่

เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝาย ทําใหขาพเจาเห็นแลว

มีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือ

รวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง

                              ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือการที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกันใหงานที่ทํา

สําเร็จผล ทั้งแกตน ผูอ่ืน และกับประเทศชาติ ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูใน

ความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตาง

พยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และมั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิด จิตใจ

 และการประพฤติปฎิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจรญินี้ยังมีพรอมมูลในกาย ในใจของคนไทย ก็

มั่นใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งปวง

ชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนนและถายทอดความคิด จิตใจนี้กัน

ตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุขทั้งในปจจุบันและ

ในภายหนา

                              ขออํานวยคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล จงคุมครองรักษา

ประเทศชาติใหปลอดพนจากภัยอันตรายทุกสิ่ง และอํานวยความสุข ความเจริญ สวัสดีใหเกิดมีแก

ประชาชนชาวไทยทั่วกัน..."

จักรภพ ปาลาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

จักรภัทร วรุณธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานทํา  ควรเต็มใจทําดดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้นไมวาจะจับงานสิ่งใด ยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใสมีความขยัน

และซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

จักรรินทร แจมใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

จักรวาล มาตยนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

จักรวาล ลวงระแหง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นที่เปนอยูแกเราในวันนี้ ยอมมีตนเรื่องมากอน ตนนั้นคือเหตุ สิ่งที่ไดรืบคือผล  

และผลที่ทานมีความรูอยูขณะนี้  จะเปนเหตุใหเกิดอยางอื่นตอไปอีก  ดังนั้นที่พูดกันวาใหพิจารณาเหตุผล

ใหดีนั้น  กลาวอีกนัยหนึ่งคือใหพิจารณาการกระทําหรือกรรมของตนใหดีนั่นเอง..."

จักรวาล อุตสหธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมรทางแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันแกหลายๆ คน หลายๆทาง ดวยความรวม

มือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นอีกได ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวางและบอนทําลายความเจริญและ

ความสําเร็จของการงาน..."

จักราวุธ กลางคาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

จักราวุธ บุญโสดากร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบันแมจะถือกันวาสงครามเย็นไดสิ้นสุดยุติไปแลวก็ตาม แตหนาที่ของทหารหาไดลดนอยหรือ

หมดสิ้นความสําคัญลงไปไม เหตุเพราะภัยอันตรายและความไมเปนปกตินานาประการยังคงคุกคามแผ

ขยายทั่วไปในโลกทุกหนทุกแหง ทหารทุกระดับทุกคนจึงตองระมัดระวังปฏิบัติหนาที่ใหเขมแข็ง และ

รอบคอบยิ่งขึ้น ทั้งในดานการยุทธ และการรวมมือประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในการสนับสนุนและพัฒนา

ความเปนอยูของประชาชน ถาทหารตั้งใจพยายามพัฒนาขีดความรูความสามารถของตนใหแนนหนา

สมบูรณ จนสามารถปฏิบัติหนาที่ไดครบถวน ก็จะไดรับความสําเร็จความดีความเจริญ ซึ่งถือเปนเกียรติ

อยางสูงทั้งแกตัวเองและกองทัพไทย..."

จักริญน ศรีสวาท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

จักรี เทศอาเส็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

จักรี บุญคุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกฝายจงสมัครสมาน กลมเกลียวกัน บําเพ็ญ กรณียกิจเพื่อความเจริญ รุงเรืองวัฒนาถาวรของ 

ประเทศชาติและเพื่อ ความสมบูรณพูนสุข ไดบังเกิดแกอาณาประชา ราษฎรยิ่ง ๆ ขึ้นไป..."

จักรี ศรีโพธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกีฬานี้เปนสิ่งที่ถือวาเปนประโยชน โดยเฉพาะสําหรับเยาวชน และมิใชสําหรับเยาวชนเทานั้นแต

เปฯประโยชนสําหรับทุกคน ทําใหรางกายมีความแข็งแรงและจิตใจที่มีวินัยเขมแข็ง..."

จัตญา ผินสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ใหสํา

เรจลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับแผนดินไทย ยิ่งเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งตองปฏิบัติใหดี ใหหนักแนน 

ใหมีประสิทธิภาพสูง ผลงานที่จะสําเร็จขึ้นจากความรวมมือ และความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลสูงขึ้น 

ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุกหนทุกแหง ยัง

ความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

จัตุพร สุขหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

จัตุรงค ภูมิยุทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

จันจิรา เอียดหวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จ เกิดจากผลการ ปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบ ใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและ ปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก 

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

จันแดง ภูชํานิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใชจายอยางประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุขของผูประหยัดเอง และครอบครัว 

ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัดดังกลาวนี้จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูที่ประหยัดเทานั้น

 ยังเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย..."

จันทกานต เพชรเครือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจโดยไมจําตองต้ังขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวาง

 คนที่ทํางานจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความขยันและซื่อสัตย

สุจริต ก็ย่ิงจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว..."

จันทนธร เอียดเอื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต   เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙..."

จันทนา กุลถิรธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียง ตองรูจักขั้นตอน...ไมเร็วไป...ไมชาไป...ไมทําใหคนเดือดรอน..."

จันทนา พวงโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใชจายอยางประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุขของผูประหยัดเอง และครอบครัว 

ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัดดังกลาวนี้จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูที่ประหยัดเทานั้น

 ยังเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย..."

จันทนา สุรอารีกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

จันทร พิบูลยไพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน  ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา  ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่น ๆ  เชน  เพื่อประโยชนสวนตัว  แมจะไดผล

มากมายเพียงใด  งานก็ไมสําเร็จ  แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

จันทร เพ็ญเพียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

จันทรเกษ พรหมมาวัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดินเปนปกแผนมั่นคงมาด ดวยสติปญญา ความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ  เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจน ความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบันจึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทยไว

ใหมั่นคงตลอดไป..."

จันทรจรัส แดงเอียด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

จันทรจรัส รูปสุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด?ี

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะ

อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 29 กรกฎาคม 2505..."

จันทรจิรา แซอุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษษความดีไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็น วาไมนาที่

เจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความดี ตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแตโบราณ

การ จากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการ วิธีการ  ที่ตกทอดมาแตโบราณกาลจากปูยาตายายของ

เรา แตเปนระเบียบการวิธีการที่ดีที่ไมลาสมัย..."

จันทรจิรา ปลาทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคืดคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักได ชวยประคบัประคองสงเสริมใหตนทํางานไดดีขึ้น

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

จันทรจิลา แกวกําเนิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

จันทรจิฬา ศิริกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจิรต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคืประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอัใดได ผูที่มีความเจริญและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญที่ย่ิงใหญที่เปนคุณประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

จันทรเจริญ รัตนทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนตอสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนเอง ผูที่ทํางานโดยเห็นแกประโยชนตัว

เบียดเบียนประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด 

ขาราชการทุกคนจึงตองทํางานทุกอยางดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

จันทรฉาย บุญอุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกพุทธสมาคมแหงประเทศไทย 26 พฤศจิกายน 2513..."

จันทรฉาย ลิ่มสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งสําคัญมาก เพราะบานเมืองโดยเฉพาะเวลานี้ อยูในสภาพที่เรียกไดวางอนแงน เพราะวา

ไมเขมแข็ง ถาคนในชาติเขมแข็ง ก็ไมมีปญหา เพราะประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติมานาน และได

ปฏิบัติงานมาดวยดี ดวยความเรียบรอยมาเปนเวลาชานาน เพราะวาทานปฏิญาณตนวา จะรักษาความ

เขมแข็งนี้ตอไป ก็เชื่อไดวาประเทศจะรุงเรืองตอไป 

           ความยุติธรรมนี้คือ การปฏิบัติอะไรที่ถูกตองตามธรรม คือยตุิธรรม ถาฟงดูก็ยุติในธรรม ยุติใน

ความดีความชอบ ทานก็รักษาความยุติธรรม ทานตองรักษาความดีความชอบ ผูพิพากษาจะตองรักษา

ความยุติธรรมดวยความดี ความถูกตอง ถาทานรักษาความยุติธรรม ตามที่ไดปฏิญาณตน เชื่อวา

ความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้น ถาผูพิพากษาไมรักษาความยุติธรรมเมื่อใด ประเทศชาติคงวุนวาย..."

จันทรฉาย หอมเหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

จันทรตรา กุลเพชรจิตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุง และการพัฒนา ที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันก็ได

คือ การที่ทําความคิดใหถูกตอง และแนวแน ในอันที่จะยึดถือประโยชนของบาน เมืองเปนที่หมาย คดถึง

ประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงในสิ่งที่มิใชการละเลย..."

จันทรตรี ใบบัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน  

    

พระบรมราโชวาท ใน

8 มิถุนายน 2514..."

จันทรทา จุลเทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญ สวนหนึ่งที่จะตองประพฤติ  ปฏิบัติตนตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตใจ  

วางตัวให พอเหมาะ พอสมกับฐานะ  ตําแหนง  พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน 

สม่ําเสมอ  นอกจากนั้น  ยังตองมีความเสียสละ  อดทน รูจักเกรงใจ  ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล และสําคัญที่สุด    จะตองหัดทําใจใหกวางขวาง  หนักแนน  รูจักรับฟงความคิดเห็น  

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณ   จากผูอ่ืนบาง       อยางฉลาด  เพราะการรูจักฟงอยางฺฉลาด นั้นแทจริงคือ 

การระดมสติปญญา  และประสบการณอันหลายหลาก        มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติงาน 

บริหารงานใหประสบความสําเร็จ  ที่สมบูรณนั่นเอง..."

จันทรไทย ไชยะตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

จันทรประกาย เมืองสุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

จันทรพิมพ บัวกลิ่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนามีความสําเร็จ สัจ 

เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือเปนการตั้งใจที่

จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น?

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในโอกาสที่ผูพิพากษาประจํากระทรวงยุติธรรมเฝาฯ 

ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ 18 มีนาคม 2525)..."

จันทรเพ็ญ กลาณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาบานเมืองใหเจริญตองพัฒนาบุคคลกอน "การพัฒนาบานเมืองใหเจริญย่ิงขึ้นไปนั้น ยอมตอง

พัฒนาบุคคลกอน เพราะถาบุคคลอันเปนองคประกอบของสวนรวม ไมไดรับการพัฒนาแลว สวนรวมจะ

เจริญและมั่งคงไดยากยิ่ง การที่บุคคลจะพัฒนาไดก็ดวยปจจัยประการเดียว คือ การศึกษา การศึกษานั้น

แบงออกเปน2สวน คือ การศึกษาดานวิชาการสวนหนึ่ง กับการอบรมบมนิสัยใหเปนผูใหเปนผูใฝดี ใฝ

เจริญ มีปรกติ ละอายช่ัว กลัวบาปสวนหนึ่ง การพัมนาบุคคลจะตองพัมนาใหครบถวนทั้งสองสวนเพื่อให

บุคคลไดมีความรูไวใชประกอบการ และมีความดีไวเก้ือหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอยางใหเปนไปในทาง

ที่ถูกที่ควร และอํานวยผลเปนประโยชนที่พึงประสงค ผูทีสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิต จัดไดวาเปนบุคคลที่

ไดรับการพัฒนาแลว ควรจะไดตั้งใจฝกฝนอบรมบมนิสัยใหถึงพรอมทั้งความรูและความดี เพราะทั้งสอง

สิ่งนี้เปนแมบทใหญที่จะใชวัดคุณภาพของบัณฑิตพรอมทั้งผลสําเร็จในการใหการศึกษาของมหาวิทยาลัย

..."

จันทรเพ็ญ จตุเทน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่ไดปฏิญาณนั้นมีความสําคัญมาก เพราะวากวางขวาง หนาที่ของผูพิพากษา หนาที่ของผูที่เก่ียวของ

กับการปกครอง มีหนาที่กวางขวางมาก ซึ่งเกรงวา ทานอาจจะนึกวา หนาที่ของผูที่เปนศาลปกครอง มี

ขอบขายที่ไมกวางขวาง ที่จริงกวางขวางมาก ในเวลานี้อาจจะไมควรพูด แตอยางเมื่อเชานี้เอง ไดยินเขา

พูดเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง และโดยเฉพาะเรื่องเลือกตั้งของ ผูที่ไดคะแนน ไดแตมไมถึง ๒๐ เปอรเซ็นต 

แลวก็เขาเลือกตั้งอยูคนเดียว ซ่ึงมีความสําคัญ เพราะวาถาไมถึง ๒๐ เปอรเซ็นต แลวก็เขาคนเดียว ใน

ที่สุดการเลือกตั้งไมครบสมบูรณ ไมทราบวา เกี่ยวของกับทานหรือเปลา แตความจริงนาจะเกี่ยวของ

เหมือนกัน เพราะวาถาไมมีจํานวนผูที่ไดรับเลือกตั้งพอ ก็กลายเปนวา การปกครองแบบประชาธิปไตย 

ดําเนินการไมได 

แลวถาดาํเนินการไมได ที่ทานไดปฏิญาณเมื่อตะก้ีนี้ ก็เปนหมัน ถึงบอกวาจะตองทําทุกอยาง เพื่อใหการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ตองดําเนินการไปได ทานก็เลยทํางานไมได และถาทานทํางานไมได ก็มีทาง

หนึ่ง ทานอาจจะตองลาออก เพราะไมไดมีการแกไขปญหา ไมไดแกปญหาที่มีอยู ตองหาทางแกไขได เขา

อาจจะบอกวา ตองไปถามศาลรัฐธรรมนูญ แตศาลรัฐธรรมนูญก็บอก ไมใชเร่ืองของตัว ศาลรัฐธรรมนญูวา

 เปนการรางรัฐธรรมนูญ รางเสร็จแลวก็ไมเกี่ยวของ 

เลยขอรองวา ทานอยาไปทอดทิ้งความปกครองแบบประชาธิปไตย การปกครองแบบที่ จะทําให

บานเมืองดําเนินการผานออกไปได แลวก็อีกขอหนึ่ง การที่จะ ที่บอกวา มีการยุบสภา และตอง ตอง

เลือกตั้งภายใน ๓๐ วัน ถูกตองหรือไม ไมพูดเลย ไมพูดกันเลย ถาไมถูก ก็จะตองแกไข แตก็อาจจะใหการ

เลือกตั้งนี้ เปนโมฆะหรือเปนอะไร ซึ่งทานจะมี จะมีสิทธิ ที่จะบอกวา อะไรที่ควร ที่ไมควร 

ไมไดบอกวารัฐบาลไมดี แตวาเทาที่ฟงดู มันเปนไปไมได คือการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย เลือกตั้งพรรค

เดียว คนเดียว ไมใชทั่วไป ทั่วแตในแหงหนึ่งมีคนที่สมัครเลือกตั้งคนเดียว มันเปนไปไมได ไม ไมใชเร่ือง

ของประชาธิปไตย เมื่อไมเปนประชาธิปไตย ทานก็พูดกันเองวา ทานตองดูเกี่ยวของกับเรื่องของการ

ปกครองใหดี ตรงนี้ขอฝาก 

อยางดีที่สุดถาเกิดทานจะทําได ทานลาออก ทานเอง ไมใชรัฐบาลลาออก ทานเองตองลาออก ถาทําไมได 

รับหนาที่ไมได ตะกี้ที่ปฏิญาณไป ดูดีๆ จะเปนการไมไดทําตามที่ปฏิญาณ ฉะนั้น ก็ตั้งแตฟงวิทยุเมื่อเชานี้ 

กรณีเกิดที่นบพิตํา กรณีที่จังหวัด อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อันนั้นไมใชแหงเดียว ที่อ่ืนมีอีก

จันทรเพ็ญ จันทวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



หลายแหง ที่จะทําใหบานเมืองลมจม บานเมืองไมสามารถที่จะ ที่จะรอดพนจากสถานการณ ที่ไมถูกตอง 

ฉะนั้น ก็ขอใหทานไปศึกษาวา เกี่ยวของอยางไร ทานเกี่ยวของหรือไม แตถาทานไมเก่ียวของ ทานก็

ลาออกดีกวา ทานผูที่เปนผูที่ไดรับหนาที่ ทานเปนผูที่มีความรู เปนผูที่ตองทําใหบานเมืองดําเนินได หรือ

มิฉะนั้น กต็องไปปรึกษากับทานผูพิพากษาที่จะเขามาตอมา ทานผูพิพากษาศาลฎีกา ทานผูนี้ก็คง

เกี่ยวของเหมือนกัน ก็ปรึกษากันสี่คน 

ก็ทานปรึกษากับผูพิพากษาศาลฎีกาที่จะเขามาใหม ปรึกษากับทาน ก็เปนจํานวนหลายคน ที่มีความรู ที่

มีความซื่อสัตยสุจริต ที่มีความและมีหนาที่ ที่จะทําใหบานเมืองมีขื่อมีแป ฉะนั้นก็ขอฝาก คุณอักขราทร ก็

ตองไปพูดกับสมาชิกอื่นๆ ดวย ก็จะขอบใจมาก เด๋ียวนี้ยุง เพราะถาไมมีสภาผูแทนราษฎร ก็ไมทางจะ

ปกครองแบบประชาธิปไตย มีของ เรามีศาลหลายชนิดมากมาย แลวมีสภาหลายแบบ และก็ทุกแบบนี่

จะตองเขากัน ปรองดองกัน และคิดทางที่จะแกไขได 

นี่พูดเรื่องนี้ คอนขางจะประหลาดหนอย ที่ขอรองอยางนี้ แลวก็ ไมอยางนั้นเดี๋ยวเขาก็บอกวาตองทํามาตรา

 ๗ มาตรา ๗ ของ ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงขอยืนยัน ยืนยันวามาตรา ๗ นั้นไมไดหมายถึง ใหมอบให

พระมหากษัตริยมีอํานาจ ที่จะทําอะไรตามชอบใจ ไมใช มาตรา ๗ นั้น พูดถึงการปกครอง แบบมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข ไมไดบอกวา ใหพระมหากษัตริยตัดสินใจ ทําไดทุกอยาง 

ถาทําเขาจะตองวาพระมหากษัตริย ทําเกินหนาที่ ซึ่งขาพเจาไมเคยเกิน ไมเคยทําเกินหนาที่ ถาทําเกิน

หนาที่ ก็ไมใชประชาธิปไตย เขาอางถึงเมื่อคร้ังกอนนี้ เมื่อรัฐบาลของอาจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ ตอนนั้น

ไมไดทําเกินอํานาจพระมหากษัตริย ตอนนั้นมีสภา สภามีอยู ประธานสภา รองประธานสภามี่อยู แลวก็

รองประธานสภาทําหนาที่ แลวมีนายกฯ ที่สนองพระบรมราชโองการได ตามรัฐธรรมนูญในครั้งนั้น 

ไม ไมไดหมายความวา ที่ทําครั้งนั้นผิดรัฐธรรมนูญ ไมใช ตอนนั้นเขาไมใชนายกฯ พระราชทาน นายกฯ 

พระราชทานหมายความวา ตั้งนายกฯ โดยไมมีกฎเกณฑอะไรเลย ตอนนั้นมีกฏเกณฑ เมื่อคร้ังอาจารย

สัญญาไดรับตั้งเปนนายกฯ เปนนายกฯ ที่มีผูรับสนองพระบรมราชโองการ คือรองประธานสภานิติบัญญัติ

 นายทวี แรงขํา ดังนั้น ไปทบทวนประวัติศาสตรหนอย ทานก็เปนผูใหญ ทานก็ทราบวา มี มีกฎเกณฑที่

รองรับ 

แลวก็งานอื่นๆ ก็มี แมจะเรียกวาสภาสนามมา ก็หัวเราะกัน สภาสนามมา แตไมผิด ไมผิดกฎหมาย 

จันทรเพ็ญ จันทวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



เพราะวานายกรัฐมนตรี เปนผูรับสนอง นายกรัฐมนตรีคือ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดรับสนองพระบรมราช

โองการ ก็สบายใจวา ทําอะไรแบบถูกตอง ตามครรลองของรัฐธรรมนูญ แตครั้งนี้ ก็เขาจะใหทําอะไรผิด 

ผิดรัฐธรรมนูญ ใครเปนคนบอกก็ไมทราบนะ แตวาขาพเจาเองรูสึกวาผิด ฉะนั้น ก็ขอใหชวยปฏิบัติอะไร 

คิดอะไร ไมใหผิดกฎเกณฑรัฐธรรมนูญ จะทําใหบานเมืองผานพนสิ่งเปนอุปสรรค และมีความเจริญรุงเรือง

ได ขอขอบใจทาน..."

จันทรเพ็ญ จันทวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือ พูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัดและสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและ

สวนรวม..."

จันทรเพ็ญ ชํานาญพูด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญกาวหนา  นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว  แต

ละคนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในควาจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับกับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการกันแยบยลในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบกันอีกหลายประการ  ประการแรก  ไดแก

การสรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา  ซ่ึงเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเยรพ

ยายามอยางสําคัญ  ในการที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ  ประการที่สอง  ไดแก การไมประมาทปญญา

ความรู  ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองและของคนอื่น   ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา  กวางไกล

 ประการที่สาม  ไดแก  การตามรักษาความจริงใจทั้งตอตนเอง  ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน 

และทําใหงานสําเร็จไดรารื่น  ประการที่สี่ ไดแก  การกําจัดจิตใจที่ต่ําทรามรวมทั้งเสริมสรางความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง  ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดีใหเกิดความกาวหนา  ประการที่หา  

ไดแกการรูจักสงบใจ  ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน  และ

สามารถพิจรณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง  คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว  ทั้งที่เปนสวนรากฐานทั้ง

ที่เปนสวนวิธีการ  ตาง

เปนเหตุเปนผลกันและเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด  จะอาสัยเพียงขอหนึ่งขอใดหรือเพียงบางสวนบางขอ

มิได  พราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย  ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายามอบรมสรางเสริมมให

บริบูรณืขึ้นแตละขอและทุกขอ  เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว  จึงจะบันดาลผลเลิศให

เกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ  เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

จันทรเพ็ญ ชูฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

จันทรเพ็ญ ดําคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

จันทรเพ็ญ นาคแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

จันทรเพ็ญ ประคองสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

จันทรเพ็ญ พิสุทธิ์กริน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

จันทรเพ็ญ พูนภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความดียอมชนะความชั่ว  ขาพเจาจะยึดถือประจําใจ จะทําความดีเพื่อเอาชนะความชั่วและคิดวา 

ปญหาทุกอยางมีทางแกไขด ถึงแมจะยากเย็นแสนเขญขนาดไหน ขาพเจาจะอดทนไมคิดทรยศชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริยโดยเด็ดขาด ขาพเจาเปนขาราการตํารวจตระเวนชายแดนถึงจะเปนหญิงแตก็มีใจ

รักชาติ ศักดิ์ศรีดังคําที่วา ขาพเจาจะทนทรหด กวาจะหมดลมหายใจ หากกรรมจําบรรลัย ขอตายกอด

บาทยุคล..."

จันทรเพ็ญ ศรีงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือกระทํา ดังนั้น ไมวาจะทําการใด ๆ จึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวยศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออน ปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียร ขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสรมิใหการปฏิบัติงาน

ดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล..."

จันทรเพ็ญ สังวรกาญจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาขอชักชวนพี่นองชาวไทยทั้งหลาย ใหระลึถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งไดกอบกูเอกราชบานเกิด

เมืองนอน ของเรามานั้นใหจงรักนัก แลวถือเอาความสามัคคี ความยิยยอมเสียสละ สวนตัว เพื่อประโยชน

ยิ่งใหญของประเทศชาติ เปนคนธรรมประจําใจ อยูเนื่องนิตย จึงขอพี่นองชาวไทยทั้งหลาย จงบําเพ็ญ

กรณียกิจของแตละคนดวยความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกลาหาญ แลวอุทิศความเสียล

สะสวนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลาํบาก ยกแคน เปนการบูชาบรรพบุรุษ ผูซึ่งไดกอสรางชาติเปนมรกตกทอด

 มาคือบอกเราชาวไทยจนบัดนี.้.."

จันทรยงค ปรีชากร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

จันทรศิริ สุขสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือเปนเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความรู ความคิด วิทยาการ ทุกอยางทุกอยาง ซึ่งมนุษยได

เรียนรู ไดคิดอาน และเพียรพยายาม หม่ันฝกเขาไวดวยลายลักษณือักษร หนังสือแพรไปถึงที่ใด ความรู

ความคิดก็แพรไปถึงที่นั่น หนังสือจึงเปนสิ่งมีคา และมีประโยชน ที่จะประมาณมิได ในแงที่เปนบอเกิดการ

เรียนรูของมนุษย..."

จันทรศิริ อุทัยกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัล และประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

จันทรสุดา ตันติวิชญวานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

จันทรัตน ตนทับทิมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

จันทรา กรพิพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

จันทรา ชูชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชนไมแยง

ความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญย่ิงกวา

สิ่งอื่น..."

จันทรา ศรีอุทัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาฯ จ.ส.ต.หญิงจันทรานี  แสนคํา ขออัญเชิญพระราชดํารัสที่พระราชทานแกสามัคคีสมาคมในพระ

บรมราชูปถัมภ  ในการเปดประชุมประจําป  10 เมษายน  2525 ใจความดังนี้    หลักการสําคัญประการ

หนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและเจริญกาวหนาไดแทจริงคือ  การไมทําตัวนําความคิดใหคับแคบ  

หากใหมีเมตตาและไมตรี  ยินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืน  โดยเฉพาะผูรวมงานอยางจริงใจ        ซ่ึงพระ

ราชดํารัสดังกลาวนั้น  เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิใจใหขาพเจาปฏิบัติหนาที่การงานไดอยางมีความสุข  ราบรื่น

 และเปนที่รักของเพื่อนรวมงาน และในชีวิตประจําวัน ถาเรามีความจริงใจมีเมตตาตอผูอ่ืน  ผูคนรอบขาง 

อยางจริงใจแลวทําใหเรามีมิตรที่จริงใจ  ทําใหสังคมรอบขางเปนสังคมที่เปนมิตร  คิดดีและทําดีตอไป..."

จันทรานี แสงคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

จันทราพันธ ทองมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองจําไวนะ วางานทุกอยางนั้นนะ มีดานหนาและดานหลังเหมือนเหรียญบาท งานดานหนานั้นมีคน

ทําแยะ และแยงกันทํา เพราะมีผลเห็นไดชัดและก็ปูนบําเหน็จกันไดเต็มที่ แตงานดานที่ไมปรากฎแก

สายตาคนนะ ตองเปนคนที่เขาใจงานและหนาที่ของตัวจริงๆ จึงจะทําได และตองเสียสละดวย เพราะงาน

ดานหลังนั่นนะ เปนงานปดทองหลังพระ และตองยอมรับวาจะไมไดอะไรตอบแทน นอกจากความภูมิใจ

ในการทํางานในหนาที่ของตน จําไวอีกอยางหนึ่งคือ งานของพระมหากษัตริยที่แทสวนใหญเปนงาน

ดานหลัง..."

จันทิมา เกียรติไพบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

จันทิมา เดชชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอปรารภกับทานถึงแนวทางที่เห็นวาสําคัญ ควรที่จะนํามาพิจารณาอีกประการหนึ่ง คือ การศึกษา

ธรรมะ และศีลธรรมจรรยาอยางถูกถวน

 พระพุทธศาสนาวางแนวทางการศึกษาธรรมะ เพื่อใหประสบผลที่แทจริงแนนอนไววา บุคคลจะตอง

ศึกษาทั้งดานปฏิยัติและปฏิบัติพรอมกันไป โดยกระทําใหหนักแนนไดสัดสวนกันทั้งสองดาน จึงจะเกิด

ปฏิเวธ คือ ไดรับและไดเห็นผลของธรรมะนั้นๆเปนที่ประกษตา ประจักษใจ โดยนัยนี้ตราบใดที่เรียนรู แต

ไมประจักษในผลก็เรียกวายังเรียนไมสําเร็จ ยังไมไดประโยชนจากธรรมะอยูตราบนั้น และจะนําธรรมะไป

แนะนําสั่งสอนหรือเผยแพรแกใครไมไดจริง ธรรมะฉันนั้น ระดับใดก็ตาม จําตองศึกษาใหทราบดวย ตอง

นําไปปฏิบัติดวยกาย วาจา ใจ ใหไดรับผลปฏิบัติดวย ผูศึกษษจึงจะเกิดปญญารูชัดแจงในธรรมะนั้นไดด.ี.."

จันทิมา ยั่งยืน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชนในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเองไวใหด.ี.."

จันทิมา ลิมติยะโยธิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานรวมกับผูอ่ืนนั้น ที่จะใหเปนไปอยางราบรื่นปราศจากปยหาขอขัดแยงยอมเปนไปไดยาก 

เพราะคนจํานวนมากยอมมีความคิดความตองการที่แตกตางกันไปมากบาง นอยบาง ทานจะตองรูจัก

อดทนและอดกลั้นใชปญญาไมใชอารมณ ปรึกษากันและโอนออนผอนตามกันดวยเหตุผล โดยถือวา

ความคิดที่แตกตางกันนั้น มิใชเหตุที่จะทําใหเปนขอขัดแยง โตเถียง เพื่อเอาแพเอาชนะกันแตเปนเหตุ

สําคัญที่จะชวยใหเกิดความกระจางแจง ทั้งในวิถีและวิธีการปฏิบัติงาน..."

จันทิมา สวางวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

จันทิมา สุขปอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

จันทิรา ปากบารา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

จันทิษา หวงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน ซ่ึงทําใหบุคคลเกิดความภูมิใจ

ในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไวใหเปนอิสระมั่นคง..."

จันโททัย กลีบเมฆ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

จารนัย กาญจนปกรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กิจเฉพาะหนาของเราทั้งหลายทุกคนที่จะตองทํา ก็คือตองรับสถานการณอันวิกฤตนี้ดวยใจอันมั่นคง 

ไมหวั่นไหว และดวยความรูเทาทันถึงการณ พรอมกับรวมมือรวมใจกันปฏิบัติแกไขผอนหนักใหเปนเบา 

ดวยความสงบและพรอมเพรียงไมกอความวุนวายใหสถานการณยิ่งรายลงไปอีก ทุกฝายจําเปนตองเขาใจ

ในกันและกัน เห็นใจกันเสียสละประโยชนสวนตัว เพื่อประโยชนสวนรวมรวมกันอุมชูกันไว เหมือนดังที่ได

เคยอุมชูกันมาแตกาลกอน เมื่อรวมกันดังนี้ ก็จะเกิดพลังย่ิงใหญ ที่จะสามารถขจัดอุปสรรคขัดของทั้งปวง

ใหหมดสิ้นไปไดในที่สุด..."

จารพงศ ทองชุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่งที่จะตอง ประพฤติปฏิบัติตัวตอบุคคลทั้งปวงดวยความ สุจริตจริงใจ

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับ ฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยน ไวใหเหนี่ยวแนน

สม่ําเสมอ..."

จาริณี มหารัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

จารี จันทรแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

จารี มีแตม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

จารี สุดขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

จารึก แกวณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วันนี้ จะพูดถึงกุศโลบายอีกขอหนึ่ง คือ การเพียรพยายามกําจัดความคิดจิตใจที่ตํ่าทรามเสียจากตน 

จิตใจที่ต่ําทรามนั้นเปนจิตใจที่ออนแอไมกลาและไมอดทนที่จะเพียรพยายามสรางความดีงามความเจริญ

 ความสําเร็จในทางที่ถูกตอง เปนธรรม มีแตคิดจะใหไดมาโดยสะดวกงายไดโดยไมคํานึงถึงผิดชอบชั่วดี 

จิตใจดังนี้ถาปลอยใหเกิดมีขึ้นมาจนเคยชินอยางนอยที่สุด ก็ทําเปนคนมักงาย ทํางานบกพรองเสียหาย 

อยางมากก็ทําใหเปนคนดานหนาไรความอาย หยาบคาย ละโมบทําอะไรที่ไหน ก็เกิดอันตรายที่นั่นทาน

จึงสอนใหสังวรรัวังใจของตนมหดี อยาใหความชั่วเกิดขึ้น และหากเกิดขึ้นแลวก็ใหกําจัดเสยทันทีนอดจาก

นี้ ก็ตองฝกหัดบํารุงใจใหเขมแข็งและประณีตขึ้น เพื่อรับเอาความดี ซ่ึงเปนปจจัยที่จะชวยใหกาวถึง

ความสุขและความเจริญมั่นคง การฝกใจใหเขมแข็วนี้ ถึงหากจะรูสึกวาเปนการเหนื่อยยาก แตถาตั้งใจ

ฝกฝนโดนสมํ่าเสมอใหเพิ่มพนูขึ้นโดยลําดับ ไมชานานก็จะเกิดกําลังแข็งแรงเกิดความชํานาญ คลองแคลว

  จนสามารถทําความดีไดงายขึ้นไมเหนื่อยยากเลย..."

จารึก นิลวิเชียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดเปนแมบทใหญ ของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่ทําคําที่พูดทุกอยาง ลวนสําเร็จมาจาก

ความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคล สามารถยังยั้งคําดดีไม สมควรหยุดย้ังการกระทําที่

ไมถูกตอง..."

จารุชา ลมุนภาลัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

จารุณี กรเกษม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิต ควรทําบนความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุมกันในตัวเอง ใน

ขณะเดียวกันก็ใหมีความรูคูคุณธรรม เม่ือเราดํารงตนอยูบนความพอดี พอเพียง เราจะสามารถพึ่งตัวเองได

 แมวาเทคโนโลยีจะกาวหนา อยางกาวกระโดด ถาเรามีสติมองเทคโนโลยีอยางประมาณกับความตองการ

 และกําลังที่จะจัดซื้อ จัดหาโดยที่ตนเองไมเดือดรอน เลือกใชเทคโนโลยีบนความมีเหตุมีผล วาสมควรใช

มากนอยเพียงใด เหมาะสมกับตนเองหรือไม ใชสติไตรตรองตลอดเวลา เพื่อไดเลือกใชเทคโนโลยีตาม

ความจําเปน และนําแนวคิด นี้บอกแกบุตรถึงแนวพระราชดํารัสและทฤษฎีใหม ชี้ไดบุตรมีสติกับความ

เปนไปของโลก เพื่อสรางภูมิคุมกันทางใจ ทางสติ ปญญาแกบุตรไดสามารถเลือกแนวทางดําเนินชีวิต

ทามกลางกระแสไหลนําของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมขยะที่มีกลาดเกลื่อนในสังคม..."

จารุณี กําลังเกง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตใชวิชาการอยางเดียวไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม 

ประกอบดวย ผที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

จารุณี คํามี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

จารุณี ชูโชค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

จารุณี มหารัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่จริงใจตอผูอ่ืนนั้น  ยอมไดรับความนิยมเช่ือถือไววางใจ รวมมือสนับสนุนจากสาธุชนอยูเสมอจะทํา

การสิ่งใดก็สําเร็จและราบรื่น  ทานจึงสอนใหรักษาความจริงใจในกันและกัน ไวทุกเมื่อ นอกจากความ

จริงใจตอผูอ่ืนแลว  ยังมีความจริงใจตอตนเองอีกประการหนึ่ง  ซ่ึงจะตองรักษาใหมั่นคง  และใหยิ่งขึ้นไป

คือเมื่อไดตั้งใจในความประพฤติปฏิบัติอันใด  ตามที่ไดไตรตรองเห็นวาชอบวาประโยชนแทแลว  ก็ให

ติดตามรกัษาความตั้งใจที่จะกระทําดั่งนั้นใหตลอด ทั้งที่เปนมาแลว ที่กําลังเปนอยู และที่จะเปนตอไป ผูที่

รักษาความจริงใจตอตนเองไดมั่นคงจะไมเปนคนสับปลับ หากเปนคนเที่ยงตรงหนักแนน ทําอะไรไดตาม

กฎเกณฑตามระเบียบ และตามความถูกตองเปนธรรม สามารถสรางสมความดี ความเจริญใหเพิ่มทวีขึ้น

ได ไมมีวันถอยหลัง..."

จารุณี สินธุปน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนึ้ถึงเวลาจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกคนใหมีความสุขความเจริญ

และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนาความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนักคือ

ปรารถนาสุขกายสพายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพยดวยเกียริตยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น พูดถึงความสงบรมเย็นอาจแยกไดเปนสองสวนคือ ความสงบภาพยนอกกับความสงบภายใน

ภายนอกไดแกความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปกติไมมีภัยอันตรายหรือความยุงยากเดือดรอน

เชนน้ําทวมไฟไหม หรือการขัดแยงมุงทํารายทําลายกัน ภายในใดแดในจติใจที่สะอาดแจมใสไมมีกังวลไม

มีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาดและสงบนี่สําคัญมากเพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัวมีวิจารณญาณ

เที่ยงตรงถูกตอง สามารถดิดสรางสรรค สิ่งที่จะอํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนชื่อเสียง

เกียริคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนคองการใหสัมฤทธผลได ในปใหมนี้ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย 

พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใสทําความเขาใจอันดีในกันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโชนเก้ือกูล

กัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี ทุกคนทุกฝาย จะไดสามารถรวมือรมคิดกัน 

ปฏิบัติงานของตน ของชาติใหดําเนินกาวหนาไปดวยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถคึงจุดประสงคตามที่มุง

หมาย..."

จารุณี สุริยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหนักเรียนทั้งหลายตั้งใจรับความรูที่ครูสอน เพราะโอกาสเชนนี้หายาก ถาไมเอาใจใสพยายามเรียน

ก็จะหาโอกาสไมไดอีกเพราะเวลาที่เปนเด็กนั้นมีนอย จึงตองขอใหใชเวลาใหถูกตอง สะสมความรูในทาง

หลักวิชาและความรูทั่วไปใหมากและดีที่สุด แลวจะไมตองเสียใจ เมื่อโตขึ้นก็จะสามารถทําหนาที่ของตน 

คือทํามาหากินเลี้ยงชีวิตตน และชวยสวนรวมใหอยูไดดวยความกาวหนาและดวยความรมเย็น..."

จารุนันต หมูอําพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกินอุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเองความพอเพียงนี้

ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว

อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอยางที่

ผิลตไดมากกวาความตองการก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไรไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

จารุนันต หมูอําพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เช่ือถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

จารุนันท จันทรแจมใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

จารุพรรณ กิมิเส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

จารุพรรณ แกวลวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

จารุพรรณ โปชูฃ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เช่ือถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

จารุมุข บัวภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

จารุวรรณ แกนทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

จารุวรรณ แกวมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา ศิลปและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคืควารมเจริญทางปญญาและทางจิตใจ 

ซึ่งเปฯทั้งตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆ ทั้งหมดเปนปจจัยที่จะชวยใหเกรา

รักษาและดํารงความเปนไทยไดสืบไป..."

จารุวรรณ คําภามิ่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

จารุวรรณ เดชจบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฎิบัติงานและการปฎิบัติตัวของแตละคนที่สามารถปฎิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฎิบัติใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก

ตําแหนงหนาที่ดํารงอยู..."

จารุวรรณ ทิมเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางคนดีนั้น ก็คือการใหความรู ความคิด ความสามารถ และความดีแกเขา ดวยการใหการศึกษา

อบรม วิชาความรูตาง ๆ ไมวาวิชาสามัญ วิชาชีพ หรือ วิชาศาสนา ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับเยาวชน 

สําหรับแตละคนจะนําไปสรางอนาคต ที่มั่นคงแจมใส. ถาโรงเรียนสอนวิชาการไดดี ฝกหัดใหรูจักหนาที่

และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริง ๆ พรอมทั้งอบรมใหเขาใจในศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแก

เยาวชนอยางครบถวน. โดยเฉพาะความรูวิชาการนั้น นอกจากจะทําใหบุคคลเฉลียวฉลาด มีโอกาสที่เปด

กวางแลว ยังจะชวยใหศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง เกื้อกูลการประพฤติปฏิบัติตามศาสนา

ใหถูกตองม่ันคง และชวยใหอนุชนเติบโตเปนพลเมืองดี เปนศาสนิกชนที่สมบูรณแบบ..."

จารุวรรณ บุญคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องอันสําคัญในการพัฒนา ความรูความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปน พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เม่ือบานเมืองประกอบ ไปดวย 

พลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ ชาติก็ยอม ทําใหไดโดยสะดวกราบรื่นไดผลที่

แนนอน และรวดเร็ว..."

จารุวรรณ บุฒจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

จารุวรรณ ปญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม  ยอมเปนคุณแกตนดวย.  ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ  และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด.  ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง  ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

จารุวรรณ เผือกศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

จารุวรรณ มะสะอะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี

ไมมีใครที่จะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด

การทําใหบานเมืองมีความปกติสุข เรียบรอยจึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี

หากแตแยที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีปกครองบานเมือง

และควบคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

จารุวรรณ วงศหมื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

จารุเสถียร พลเจริญอนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจํา บุคคลสองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษามา

ใชใน การปฏิบัติงาน กับความ ฉลาดที่จะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอม ทั้งทางที่จะใหพน ความ

เสื่อมเพี่อดําเนินไปใหถึงความเจริญ..."

จาฤดี กองผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

จาลัต บูสะมัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

จาสิบเอกเทวิญ หนายทุกข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

จาสิบเอกมนู ฮวดสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหเกิดผลอันย่ิงใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติ ดวยความ

สุจริตและดวยความรูความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชนใดๆก็เปนการทํา

หนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที.่.."

จํานง ยะแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

จํานง ใหมนิ่ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ขาพเจาไดอัญเชิญ มาเพื่อยึดถือปฏิบัติในการ

ทํางานและการดําเนินชีวิต  คือ

               ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก

 ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองของเรา

อยูเย็นเปนสุขและ    มั่นคง

                                                                  นางจํานงค    เกลี้ยงแกว

                                                                         ตําแหนง  คร.ู.."

จํานงค เกลี้ยงแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

จํานงค นาคจีนวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารจะตองเตรียมตัวเตรียมใจ และเตรียมการใหพรอมทุกเม่ือ เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดพรอม

เพรียงคลองตัว มีประสิทธิภาพไมวาดานยุทธการ หรือดานรวมมือประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในการ

เกื้อกูลสนับสนุน ยกระดับฐานะความเปนอยูของประชาชน และชวยเหลือบรรเทาความทุกขยากเดือดรอน

 ในเม่ือเกิดภัยพิบัติอยางทันการณทันเวลา และทันทวงที.่.."

จํานงค มีเนียม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใชจายโดยประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุขของผูประหยัดเองและครอบครัว 

ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัดดังกลาวนี้จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูประหยัดเทานั้น

ยังจะเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย..."

จํานงค วันดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษา  และนอมนํามาปฏิบัติมีอยูสี่ประการ  "

          ประการแรก คือ การรักษาความสัจ  ความจริงใจ ตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปน

ประโยชน และเปนธรรม

          ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง  ฝกใจ  ตนเอง  ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น

          ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม  ที่จะไมประพฤติลวงความสัจ สุจริตไมวาจะ

ดวยเหตุประการใด

          ประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว  ความทจุริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตน 

เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง

          คุณธรรม  4  ประการนี้  ถาแตละคนพยายามปลูกฝง และบํารุงคุณธรรมใหเจริญงอกงามขึ้นโดย

ทั่วกันแลว    จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให

มั่นคงกาวหนาตอไปไดดังประสงค..."

จํานรรณ พลฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

จํานาญ หวันชิตนาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเสียสละและชวยเหลือกันและกัน  ที่ประชาชนทั้งชาติไดแสดงใหปรากฎขึ้น  เปนหลักประกันของ

บานเมืองของเราอยางแทจริง..."

จําเนียร บุสวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

จําเนียร พอขุนทด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง 

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริ ญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..." 

พระราชดํารัสพระราชทานแกประชาชนชาวไทย

เนื่องในวันขึ้นปใหม 2532..."

จําเนียร สุวรรณชาตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

จํารัส จันทรโอทาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700 ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองได ในขณะที่อยูตางประเทศ ก็โดยการวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

จํารัส ตรีวนิชยกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบันแมจะถือกันวาสงครามเย็นไดสิ้นสุดยุติไปแลวก็ตาม แตหนาที่ของทหารหาไดลดนอยหรือ

หมดสิ้นความสําคัญลงไปไม เหตุเพราะภัยอันตรายและความไมเปนปกตินานาประการยังคงคุกคามแผ

ขยายทั่วไปในโลกทุกหนทุกแหง ทหารทุกระดับทุกคนจึงตองระมัดระวังปฏิบัติหนาที่ใหเขมแข็ง และ

รอบคอบยิ่งขึ้น ทั้งในดานการยุทธ และการรวมมือประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในการสนับสนุนและพัฒนา

ความเปนอยูของประชาชน ถาทหารตั้งใจพยายามพัฒนาขีดความรูความสามารถของตนใหแนนหนา

สมบูรณ จนสามารถปฏิบัติหนาที่ไดครบถวน ก็จะไดรับความสําเร็จความดีความเจริญ ซึ่งถือเปนเกียรติ

อยางสูงทั้งแกตัวเองและกองทัพไทย..."

จํารัส เพชรพราย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมายเห็นสาระ และประโยชนที่แทของงาน

นั้นอยางแจมแจงแลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจและดวยความรับผิดชอบอยางสูงใหงาน

ดําเนินลุลวงตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย..."

จํารัส มะโนลิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันกฎหมายนี้ก็เปนสิ่งสําคัญมากสําหรับบานเมือง เพราะวาเปนหลักของการอยูรวมกันในชาติ

บานเมือง เพื่อใหการอยูเปนระเบียบเรียบรอย และใหทุกคนที่อยูในชาติสามารถที่จะมีชีวิตรุงเรืองโดยไม

เบียดเบียนกัน กฎหมายมีไวสําหรับใหมีความสงบสุขในบานเมือง มิใชกฎหมายมีไวสําหรับบังคับ

ประชาชน ถามุงหมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเปนเผด็จการ กลายเปนสิ่งที่บุคคลหมูนอยจะตอง

บังคับบุคคลหมูมาก ในทางตรงขาม กฎหมายมีไวสําหรับใหบุคคลสวนมากมีเสรี และอยูไดดวยความสงบ

 บางทีเราตั้งกฎหมายขึ้นมาก็ดวยวิชาการ ซ่ึงไดมาจากตางประเทศ แตวิชาการนั้นอาจไมเหมาะสมกับ

สถานการณหรือทองที่ของเรา ถานักกฎหมายศึกษาในทางกฎหมายโดยแท ไมไดสนใจในปญหาที่แทจริง 

มัวแตมาดูทางทฤษฎีของกฎหมายก็จะไมเกิดประโยชนได แตถานักกฎหมายหรือที่สนใจกฎหมายไดไปดู

ขอเท็จจริงตาง ๆ กฎหมายจะชวยใหบานเมืองมีความเรียบรอย..."

จํารัส ศรีอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทั้งนี้ คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่ทันสมัย

 แตเราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน 

มีความสงบและทํางานตั้งอธิษฐาน ต้ังปณิธาน ในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทย อยูแบบพออยูพอกิน 

ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ 

เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกิน นี้ได เราก็จะยอดอยางยิ่งยวด

ฉะนั้น ถาทุกทานซึ่งถือวา เปนผูมีความคิด และมีอิทธิพล 

มีพลังที่จะทําใหผูอ่ืนซึ่งมีความคิดเหมือนกัน ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร

ขอย้ํา พอควร พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จากเรา ไปได 

ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณคายูตลอดกาล..."

จํารัส อินปน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

จําเริญ มลเทวิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อและสมมุติของเราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิใชหนาที่

ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะขนาดแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคนที่จักตองรวมมือกระทําพรอมกันไป

โดยสอดคลองกัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

จําเริญ ละครราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจํา บุคคลสองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษามา

ใชใน การปฏิบัติงาน กับความ ฉลาดที่จะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอม ทั้งทางที่จะใหพน ความ

เสื่อมเพี่อดําเนินไปใหถึงความเจริญ..."

จําเริญพร ชาตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

จําเรียง กุลเกลี้ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหประชาชนชาวไทยนึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ทําใหคนไทยสามารถรวมมือ

รวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติใหเจริญรุงเรืองสืบตอไปไดตลอดรอดฝง

 ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได

จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเยน็เปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา..."

จําเรียง โพธิ์พงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

จําลอง แกวพิทยานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการ ความสามัคคีความเรียบรอย ผลดีทั้งปวงดังกลาวจะ 

เกิดขึ้นได ดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปญญาอันถูกตอง ปฏิบัติตนอยูในทาง ที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม..."

จําลอง ใจหยด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษษความสมบูรณแข็งแรงของรางกายเปนปจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะ

รางกายที่แข็งแรงนั้นโดยปกติจะอํานวยผลใหสุขภาพจิตใจสมบูรณดวย และเมือมีสุขภาพสมบูรณดี 

พรอมทั้งรางกายและจิตใจแลว ยอมมีกําลังทําประโยชนสรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมบานเมืองไดเตมที่ 

ทั้งไมเปนภาระแกสังคมดวย คือเปนแตผูสรางมิใชผูถวงความเจริญ..."

จําลอง ทะสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

จําลอง ทัศนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุด โดยแตละคนตางทําหนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทําใหกิจการตาง ทุกดานดําเนินไปดวยดีนั้น เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

จําลอง นุมสวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดี

ไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

จําลอง บุญเรืองโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

จําลอง ยังศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การธํารงความเจริญมั่นคงของพระศาสนาจึงนาที่จะ เนนที่การแนะนํา ใหเห็นประโยชนของการศึกษา

ปฏิบัติ ธรรมเปนสําคัญ เม่ือ ประโยชนแหงการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นแลว ก็จะ พึงพอใจและจะขวนขวาย 

ศึกษาปฏิบัติใหสูงขึ้น และเมื่อชาวพุทธรู ธรรมะปฏิบัติธรรมกันอยางถูกตอง ทั่วถึงมากขึ้นพระศาสนาก็จะ

เจริญ มั่นคง..."

จําลอง วรศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักของคุณธรรมคือการคิดดวยจิตใจที่เปนกลาง กอนที่บัณฑิตจะพูดจะทําสิ่งไรจําเปนตองหยุดคิด

เสียกอนเพื่อรวบรวมสติใหตั้งมั่น ไมโอนเอนและใหจิตใจสวางแจมใส ซึ่งแรกๆหัด อาจตองใชเวลาบาง

และอาจรูสึกวาทําไดยาก แตเมื่อปฏิบัติฝกฝนจนคุนเคยชํานาญแลวก็จะตั้งสติคิดอานไดคลองแคลว

รวดเร็วขึ้น จะแสดงความรูความคิดเรื่องใดแกใคร ผูฟงก็เขาใจไดงาย ไดชัด ไมผิดหลักวิชา ซ่ึงเทากับได

ปฏิบัติถูกตองตรงตามคุณธรรมของนักวิชาการอยางครบถวนดังนี้ หากทุกคนปฏิบัตรได สําเร็จจะทําให

สามารถเผยแพรวิชาการทั้งหลายที่รํ่าเรียนมา ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกัน ทั้งจะอํานวยให

ทานทั้งหลายคิดใครครวญใหเห็นจริงพรอมทั้งใหพยายามระมัดระวังตั้งใจ ที่จะไมเอาวิชาการมาใชอธิบาย

โตเถียงเอาชนะกันแตอยางเดียว เพราะการกระทําดังนั้นจะกลับเปนเหตุใหเกิดความไมเขาใจและขัดแยง

กันในสังคม..."

จําลอง ศรียะพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาจึงปรารถนาอยางยิ่งที่จะเห็นชาวไทยมีความสุขถวนหนากัน ดวยการใหดี  ใหความรัก ความ

เมตตากัน ใหน้ําใจไมตรีกัน ใหอภัย ไมถือโทษ โกรธกันเคืองกันใหการสงเคราะหอนุเคราะหกัน โดยมุงดี 

มุงเจริญกัน ดวยความบริสุทธและจริงใจ..."

จําลอง ศรีวิลัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

จําลอง อริยะจักร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา  จะวาเมืองไทยลาสมัย จะวาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่สมัยใหม  

แตเราอยูพอมีพอกินและขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยู พอกิน มีความสงบ 

เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยู พอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได..."

จําลองลักษณ สุจริตจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง จะเจริญกาวหนาอาณาประชาราษฎร จะไดรับ ความผาสุกเพียงไรหรือไมยอมอาศัย 

การที่ ทานทั้งหลายจะสมัครสมาน สามัคคีกัน ปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต หวังประโยชนสวนรวม เปนที่ตั้ง 

และ สงเสริมประโยชนสุขแกอาณาประชาราษฎรทั้งปวง..."

จําแลง ฮกเกี้ยน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นสําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง  ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนฉันใดที่จะตองเปนหวงหรือรอ

คอยเขาดวย  เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลวถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่จะตองเกิดขึ้น

แนนอน..."

จิณทนิภา เอกวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มีทฤษฏีเกิดขึ้นอยางหนึ่ง ถือวาการทําลายเพื่อสรางสิ่งใหมขึ้นนั้น เปนวิธีการสรางสรรคของผูมีปญญา

 ทฤษฎีนี้นาจะนํามาศึกษาวิจัยกันวาควรรับไวไดเพียงใดหรือไม เพราะการลมลางของเกาเพื่อสรางขึ้น

ใหมนั้น  อาจทําใหสิ่งดีที่มีอยูแลวตองทําลายไปดวย และทําใหความเจริญตางๆ ตองหยุดชะงักลง การ

สรางสรรคควรกระทําไดดวยวิธีการที่แยบคายกวานั้น  โดยรวมกันคิดแกไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวใหดีขึ้น 

และสรางสิ่งที่ยังขาดอยูใหสมบูรณขึ้นมา..."

จิดาภา คือจะโปะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนิชีวิตในปจจุบัน ตองอาศัยความอดทน ซื่อสัตยื กระทําการงานใดๆ ดวยความซื่อสัตยื ตองรูจัก

ใหอภัยตอผูอ่ืน และมีความซื่อสัตยตอตนเองและประเทศชาต.ิ.."

จิดาภา โพธิ์เอี่ยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทย ไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ. แหงใด คนไทย มีหนาที่ ตองรักษษความเปนไทยเสมอ..."

จิดาภา โสภณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อ 46 กวาป มีผูหนึ่งเปนขาราชการมาขอเงิน ที่จริงเคยไดใหดงินเขาเล็กๆนอย เขาบอกวาไมพอ เขาก็

ขอยืมเงิน ขอกูเงิน ก็บอกเคาให แตบอกใหเขาทําบัญชี บัญชีรายรับ บัญชีรายจาย รายรับคือเงินเดือนของ

เขา  และรายรับที่อุดหนุนเขา สวนรายจายก็เปนของที่ใชในครอบครัว ที่หลังเขาทําบัญชีมา เขาไมขาดทุน

แลว เขาสามารถที่จะมีเงินพอใช เพราะวาบอกเขาวา เรามีเงนิเดือนเทาไหร ก็ตองใชภายในเงินเดือนของ

เรา..."

จิดาภา อูเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่ง อันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมือง ไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณ ทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

จิตกร คุณอุดม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

จิตตรา สุวรรณเมฆ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

จิตตราวดี สุวรรณชาตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามกชนมีจิตสํานึกมั่นคง อยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ เห็นวา

ศาสนาทั้งปวง ยอมสั่งสอนความดีให บุคคลประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ชอบ จึง มิไดดูแคลน

เบียดเบียนผู ถือศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นไดในประเทศไทย..."

พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่สุดจะกระทํา

ไดดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นสืบไป..."

จิตตะ ระกิติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมายขอบเขต และหลักการไวแนนอนเพราะ

จะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกันและขจัด

ความลาชาความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง..."

จิตติ ตระกูลดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

จิตติ ศรีวิภานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภรพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเม่ือจะใจ จําเปนจะตองใชดวย ความระมัดวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียบกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสัวสดิภาพ และ

ความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย..."

จิตติมา ภัทรภูต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

จิตติมา รุงฟา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

จิตติมา เวชชะกะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่รักษาความเปนไทย ไดม่ันคงที่สุด ดี และเหมาะสม ที่สุด ไมมีใครอันนอกเหนือจากคนไทย 

เพราะฉะนั้นไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษา ความเปนไทยเสมอ..."

จิตติมา สุธทานตนนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคนที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัตตัวใหสุจริต เที่ยงตรงพอควรพอดีแก

ตําแหนง หนาที่ที่ดํารงอยู..."

จิตติยา ทองอําภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ คานิยมและคุณธรรม

ของบุคคลเพื่อใหเปนพลเมืองดีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอมทําไดสะดวกราบรื่น

ไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว..."

จิตปกรณ ชุมบุญชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิต โดยใชชีวิต การอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัว และหลักศีลธรรม

ประกอบดวยผูที่มีความรู แตขาด ความยั้งคิด ทําความรูไมใช ในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เห็นแกตัว

..."

จิตภรณ วงศสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การบรรเทาความเดือดรอนนั้นมีความสําคัญมาก แมจะเปนเพียงบรรเทา ไมใชขจัดโดยสิ้นเชิงแต

สําคัญมากที่ผูประสบภัยธรรมชาติยอมมีความรูสึกมีกําลังใจในการสูชีวิต ถาหากไดรับความชวยเหลือ

ดวยไมตรีจากผูอ่ืนที่ไมประสบภัย..."

จิตร ลิมวฑามาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

จิตรทิพย จันมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

..."

จิตรลดา คุณทาบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

จิตรา กําเหนิดผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ 

และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

จิตรา แกลวทนงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับใหออกแรงใชงาน มิใชอยูเฉยๆ ถาใชแรงใหพอเหมาะพอดี

โดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญเข็งแรง คลองแคลว และคงทนยั่งยืน ถาไมใชแรงเลย หรือใชไมเพียงพอ 

รางกายก็จะเจริญอยูไมได แตจะคอยๆ เสื่อมไปเปนลําดับ และหมดสมรรถภาพไปกอนเวลาอันสมควร..."

จิตรา จิตระเสนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

จิตรา ธานีรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

จิตรา ธานีรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้นสําคัญที่สุดอยูที่ตัวเองผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอื่นใดที่จะตองเปนทวงหรือ

ตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือหรือไมก็ตาม ผลดีที่จะตอง

เกิดขึ้นแนนอน..."

จิตรา บินซัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัสพระราชทานแกปวงชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๐

(วันอาทิตยที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙) 

"ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม เปนเวลาที่เราควรระลึกถึงกันและอวยพรแกกัน เพื่อ

เปนนิมิตหมายอันดีของปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มาอวยพรแกทานทุกๆ คน

ในปที่แลว บานเมืองของเรา มีเหตุการณเกิดขึ้นหลายอยาง บางเรื่องก็กระทบกระเทือนถึงฐานะทาง

เศรษฐกิจ การคลัง การเมือง ตลอดจนชีวิตความเปนอยูและความมั่นคงปลอดภัย สมควรที่เราชาวไทยจะ

รวมกันแกไข ใหคลี่คลายไปโดยเร็ว แตเร่ืองที่ควรแกการชื่นชมก็มีอยูมใิชนอย ขาพเจาขอขอบใจทานเปน

อยางมาก ที่จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ใหอยางงดงามยิ่งใหญ และในคราวที่เจ็บปวยก็พากัน

แสดงความวิตกหวงใยอยางจริงใจ ขาพเจายังรูสึกประทับใจอยูที่ไดเห็นทานทั้งหลาย ไมวาเพศใด วัยใด 

อยูในฐานะหนาที่ใด พรอมเพรียงกันมาใหกําลังใจแกขาพเจา กําลังใจนี้เปนพลังอยางสําคัญ ที่ทําให

คนเรากลาเผชิญกับปญหาและอุปสรรค สามารถดาํเนินชีวิตและประกอบกิจการงานใหประสบสําเร็จที่ดีได

ในปใหมนี้ ขอใหทานทั้งหลาย ตั้งจิตตั้งใจ ใหมั่นอยูในความเมตตาปรารถนาดี ใหกําลังใจแกกันและกัน 

เพื่อแตละคนจะไดมีกําลังใจ กําลังกายกําลังความคิด สรางสรรคความเจริญมั่นคงใหแกตนแกชาติ

บานเมืองได ดังที่ตั้งใจปรารถนา

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกขปราศจากภัย ใหมีความสุขกายสุขใจ และประสบแตสิ่งที่พึงประสงคตลอดศกหนานี้โดยทั่ว

กัน..."

จิตรา มิตรเจริญรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

จิตรา รักวิจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

จิตรา เองฉวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี้ .."  

    

พระบรมราโชวาท ในพีธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค

3 ธันวาคม 2522 ณ ลานพระราชวังดุสิต..."

จิตราพร ธิปตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

จิตรามร ชูพินิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาเพื่อทําหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

จิตเรขา ชางตีเหล็ก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

จิตสิริ ปรียวาณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕..."

จิตสุคน สุวรรณชาตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดี

ไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมใหมีอํานาจ ไมไดกอความเดือดรอนวุนวายได..."

จิตสุดา ประเสริฐสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือเปนเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความรู ความคิด วิทยาการทุกดานทุกอยาง ซึ่งมนุษยได

เรียนรู ไดคิดอาน และเพียรพยายามบันทึกภาษาไวดวยลายลักษณอักษร หนังสือแพรไปถึงที่ใด ความรู

ความคิดก็แพรไปถึงที่นั่น หนังสือจึงเปนสิ่งมีคาและมีประโยชนที่จะประมาณมิไดในแงที่เปนบอเกิดการ

เรียนรูของมนุษย..."

จิตสุภา ศรีคราม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานทั้งหลายไดผานการศึกษาอบรม ตามหลักสูตรของสถาบันสามเหลาทัพ มาโดยครบถวนทั้งภาค

วิชาการและปฏิบัติการ นับไดวาเปนผูมีความรู ความสามารถ พรอมที่จะเขารับตําแหนงหนาที่เปน

นายทหาร และรับงานสําคัญสวนหนึ่งของชาติตอไปได เพราะฉะนั้นแตละคน ควรจะไดทราบตระหนัก

แตเบื่องตนแรกวา นายทหารเปนผูมีภาระกิจตองปฏิบัติ และรับผิดชอบมาก ทั้งในดานการปกครองบังคับ

บัญชา และการบริหาร ซึ่งจําเปนจะตองปฏิบัติใหสาํเร็จลุลวงไปดวยดีทุกๆดาน เพราะงานของทหารนั้น 

ลวนผูกพันอยูกับความมั่นคงปลอดภัยของชาติ ทั้งสิ้น อีกประการหนึ่ง จะตองทําความเขาใจใหถองแทวา 

งานดานทหารก็ตามแทจริงแลวก็คืองานสวนรวมของชาติ ซึ่งมีความสําคัญ และเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันหมด

 จะแยกใหออกจากกันเด็ดขาดมิได หากจะตองดําเนินการไปพรอมกัน และประสานสอดคลองกันเปน

อยางดีดวย ทหารทุกคนจึงตองสําเหนียกตระหนักอยูเสมอ ในความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัว 

รวมงานกับผูอ่ืนใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติของเรา ใหกาวไปถึงความวัฒนาสถาพร 

และธํารงม่ันคงอยูในความรมเย็นเปนอิสระตลอดไป..."

จิติวัฒน ไพรศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

จินดา เทพสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางงหนึ่ง มีคความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอ

สําหรับใชชของเทานนั้น แตความหมายวาพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงเทานั่นเอง

....

...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ..?

?...Self-sufficient นั้นหมายความวา ผลิตอะไรที่มีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอ่ืน อยูไดดวยตนเอง...?

?...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ-มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณไม

สุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

จินดา ธารบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

จินดา นิลออ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทางปฏิบัติที่จําเปนสําหรับทุกคนในขณะนี้ นอกจากจะตองต้ังใจพยายามทําตัวงานใหมีระเบียบโดย

เต็มความสามารถ และเปนอยูโดยประหยัดแลว ยังจะตองพยายามตั้งจิตตั้งใจไวใหถูกดวย การต้ังใจให

ถูกนั้น คือทําจิตใจใหสงบหนักแนน ไมวูวาม ไมปลอยใหอคติตาง ๆ เขาครอบงําไดโดยงาย ฝกหัดคิด

พิจารณาเรื่องราวและปญหาทั้งปวงดวยความละเอียดรอบครอบและดวยใจบริสุทธิ์เปนกลางเสมอทุกครั้ง

ใหเปนนิสัย อันเปนวธิีที่จะชวยใหเกิดปญญา สามารถคิดวินิจฉัยไดโดยกระจางแจมแจง และปฏิบัติแกไข

ไดถูกตองเที่ยงตรง การมีความคิดจิตใจอันกระจางแจมแจงและหนักแนนอยูเสมอดังกลาว จัดเปน

คุณธรรมสําคัญประการหนึ่งของแตละบุคคล เปนเครื่องนําพาบุคคลไปใหประสบความเจริญสวัสดี และ

คุณธรรมของแตละคนนี้ เม่ือรวมกันเขา ยอมจะเกิดเปนคุณธรรมของชาติ และยอมจะนําพาชาติใหบรรลุ

ถึงความเจริญสวัสดีไดดุจเดียวกัน..."

จินดา เนื่องจํานงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราควรปฏิบัตใหพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนี่นเอง ถาแตละคนมีพอมีพอกิน 

ก็ใชได ย่ิงถาประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งด.ี.."

จินดา พนาลิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

จินดา รอดบําเรอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนิน ชีวิตของแตละคนเรามีประเพณี ของชาติไทยเปนสมบัติ

 เราควรจะยินดี อยางยิ่งและชวยกันสงเสริม รักษาไว เพื่อความเจริญกาว หนาของประเทศ..."

จินดา สงสุรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

จินดา สุวรรณชาตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกัน

แกหลายๆคนหลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

จินดา แสงศรีจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อเวลาที่ศึกษาอยูนั้นวิชาการยอมมีความสําคัญเปนเอก เพราะเปนทั้งตัวงานทั้งจุดมุงหมายของทุก

คน แตเมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานแลวจะดหมายสําคัญจะไปอยุที่งานกับผลสําเร็จของงาน วิชากา

กรนนตองพือเปฯปจจัยหรืออุปกรณสําหรับจะใชปฏิบัติ แตละคนจึงควรจะเขาใจใหชัด วาการที่ได

อุตสาหะศึกษษวิชาความรูตางๆ มาเปนอันมาก ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร แทจริงคือการสะสม

รวบรวมอุปกรณ และความชํานิชํานาญการใชอุปกรณนานาชนิดนั้นๆ..."

จินดา เอกภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ

แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวา

ผูมีความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

จินดารัตน แกวเขียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

จินดารัตน เจียเจษฎากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทานทั้งหลายชวยกันคิด  ชวยกันทํา  แมจะมีการเถียงกันบางก็เถียงกัน  แตเถียงดวยรากฐานของ

เหตุผลและเมตตาซึ่งกันและกัน  และสิ่งที่สูงที่สุดก็คือประโยชนรวมกัน  คือ  ความพอมีพอกินพออยู

ปลอดภัยของประเทศชาติ  ทั้งนี้  ถาทําไปตามที่วานี้ก็เปนของขวัญวันเกิดที่ล้ําคา..."

จินดาหรา งามแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรม หากเปนแตเพียงบทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไว เพื่อรักษาความยุติธรรม

ผูใดก็ตามแมไมรูกฎหมาย แตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลว ควรไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายเต็มที่ ตรงกันขามคนที่รูจักกฎหมาย แตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควรตองถือวาทุจริต และ

กฎหมายไมควรคุมครองจนเกินเลยไป เพราะฉะนั้นจึงไมสมควรจะถือวา การรักษาความยุติธรรมใน

แผนดินมีวงกวางอยูเพียงแคขอบเขตของกฎหมาย จําเปนตองขยายออกไปใหถึงศลีธรรมจรรยาตลอดจน

เหตุ และผลความเปนจริงดวย..."

จินตนา กาญจนรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา บริบูรณดวยสัจธรรมที่เปน สาระและเปนประโยชนในทุกระดับ แตจะตองศึกษา ใหมี

ความรูความเขาใจและปฏิบัติ ใหเหมาะสมแกภาวะปจจุบัน ดวยศรัทธาและปญญา ที่ถูกตองจึงจะเกิด

เปนประโยชนขึ้นได..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในการเปดประชุมใหญ 

สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร

ณ จังหวัดกาฬสินธุ17 ธันวาคม 2512..."

จินตนา กุลโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

จินตนา แกววังชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

จินตนา ขุนทอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

จินตนา ขุนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจขัดแยงซ่ึงกันและกันบางก็ตองปรองดองกันเสียและหาทางออก

โดยที่ไมทะเลาะเบาะแวงกันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของหมุชน..."

จินตนา เข็มตรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

จินตนา แคมงคลสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดี

ไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมใหมีอํานาจ ไมไดกอความเดือดรอนวุนวายได..."

จินตนา จงสุพรรณพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญษรูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญสิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัดผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทยั่งยืนทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

จินตนา ฉลองงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

จินตนา ชัยหาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหนี้  ไมวาจะใหสิ่งใดแกผูใด  โดยสถานใดก็ตาม  สวนที่เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปน

เครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญ    ระหวางบุคคลกับบุคคล    และทําใหสังคม     มีความมั่นคงเปน

ปกแผน         ดวยสามัคคีธรรม 

              นอกจากนั้น การให ยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือ  ผูใหก็มีความสุข  มีความอิ่ม

เอิบใจ ผูรับก็มีความสุข   มีกาํลังใจ  สังคมสวนรวม  ตลอดถึงประเทศชาติ ก็มีความผาสุก  มีความรมเย็น

               การให  คือ  ใหความรัก  ความเมตตากัน  ใหน้ําใจไมตรีกัน  ใหอภัยไมถือโทษ  โกรธเคืองกัน  

ใหการสงเคราะห อนุเคราะหกัน โดยมุงดี  มุงเจริญตอกัน  ดวยความบริสุทธิ์ และจริงใจ..."

จินตนา ชุมพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

จินตนา ดวงปาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่เขาใจชัดทั่วกันอยูวา ทหารกับความมีวินัยตองมีคูกัน ทหารคนใดขาดวินัย ก็จะตองขาดความ

เปนทหารดวยทันที จึงสมควรและจําเปนอยางยิ่ง ที่ทหารทุกคนจะไดศึกษาสําเหนียกในเรื่องวินัยใหแจม

แจงแนชัด วินัยแทจริงมีอยูสองอยาง อยางหนึ่งคือวินัยตามที่ทราบกันและถือกัน อันไดแกขอปฏิบัติที่

บัญญัติไวเปนกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตางๆ ใหถอืปฏิบัติอีกอยางหนึ่งคือวินัยในตนเอง ที่แตละคน

จะตองบัญญัติขึ้นสําหรับควบคุมบังคับใหมีความจริงใจ และใหประพฤติปฏิบัติตาม ความจริงใจนั้นอยาง

มั่นคง มีลักษณะเปนสัจจาธิษฐาน หรือการตั้งสัตยสัญญาใหแกตัว วินัยอยางนี้จัดเปนตัววินัยแทเพราะ

ใหผลจริงและแนนอนยิ่งกวาวินัยที่เปนบทบัญญัติ ทั้งเปนปจจัยสําคัญที่จะเก้ือกูลใหการถือการใชวินัยที่

เปนบทบัญญัตินั้นไดผลเที่ยงตรงถูกตองสมบูรณเต็มเปยมตามเจตนารมณ สําคัญที่วินัยในตนเองนี้

จะตองบังเกิดขึ้นจากการที่ไดยั้งคิดแลว ไดใชสติปญญา ความเฉลียวฉลาดพิจารณาไตรตรองอยาง

ละเอียดรอบคอบแลว จนเห็นประจักษในเหตุในผลที่แนแท และเมื่อเปนวินัยที่กลั่นกรองขึ้นจาก

สติปญญาความฉลาดรอบคอบ ก็ยอมจะทําใหรูจักผิดชอบชั่วดี ทรงความศักดิ์สิทธิ์ คุมครองปองกันผู

ปฏิบัติให พนจากภัยอันตรายและเหตุแหงความเสื่อมเสยีทั้งปวงได ทั้งทางกายทางใจ พาใหเจริญรุงเรือง 

พรอมดวยศักดิ์ศรีเกียรติ อํานาจทุกประการ..."

จินตนา ตุมนิลกาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไปและเด๋ียวนี้ดวย เม่ือรับ

สิ่งของไดมาก ก็ตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่สรางความสามัคคีในหมูคณะและใน

ชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซึ่งกันและกันได ชวยี่ไหนไดก็ชวย ดวยจิตใจที่

เผื่อแผโดยแท..."

จินตนา ทับทิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะเปนเสือนั้น มันไมสําคัญ สําคัญอยูที่เราพอยูพอกิน และมีเศรษฐกิจ การเปนอยูแบบพอมีพอกิน 

แบบพอมีพอกิน หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง..."

จินตนา ทับทิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมีพอกิน พอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชาการ

เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพาควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางงคอยเสริมความเจริญและฐานะ

เศรษฐกิจขึ้นที่สูงขคนโดยลําดับตอไป..."

จินตนา ทับทิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

จินตนา ทัศวา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

จินตนา ทาวอนนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

จินตนา เทพเกลี้ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานรวมกัน และสงเสริมกันอยางมีเอกภาพของผูมีความรูความสามารถระดับนี้ ยอมมี

ศักยภาพสูง อาจบันดาลใหมีประสิทธิผล ใหบังเกิดไดตามตองการทุกกรณี ทานทั้งหลายจึงควรอยางยิ่งที่

จะต้ังตัวตั้งใจใหเที่ยงตรง และเหนียวแนนอยูในความถูกตองและสุจริต ในการที่จะนําความรูความคิด

วิทยาการทั้งปวงไปใชแตในทางสรางสรรคและเปนประโยชน ถาทุกฝายเขาใจและปฏิบัติไดดังนี้ สิ่งที่แต

ละคนกระทําจะประกอบเกื้อกูลกันขึ้นเปนความมั่นคงปลอดภยั และความวัฒนาผาสุกของชาติบานเมือง

ไดแทจริง..."

จินตนา บัวทองจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยน้ําใจรักตองหวังผลงานนั้นเปนสําคัญแมจะไมมีใครเห็นก็ไมนาวิตกเพราะผลสําเร็จ

นั้นจพะประจักษพยานที่มั่นคง ที่พูดเชนนี้เหมือืนกันสอนใหปดทองหลังพระการปดทองหลังพระนั้นเมื่อ

ถึงคราวจําเปนก็ตองปด..."

จินตนา บุญประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

จินตนา ปฐมพาณิชพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

จินตนา ปฐมพาณิชยพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติหนาที่นั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังตอง

กระทําดวยสติและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญสิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา อะไร

เปนสิ่งที่ตองละเวนหรือจํากัดผลที่เกิดขึ้งจึงจะเปนประโยชนอยางแทจริง..."

จินตนา ปะรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่งคง..."

จินตนา เปลี่ยนพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

จินตนา พลอยประดับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาขอฝากคติไวเปนเครื่องกํากับใจ  มีคุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญ  ซึ่งทานตองปฏิบัติอยางเครงครัด

อยูเสมอ  คือ  ความสัตยสุจริต  ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูได  ก็ยอมอาศัยความสัตยสุจริตเปน

พื้นฐาน  ทานทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี  ขอใหมั่นอยูใน

คุณธรรมทั้ง 3 ประการ  คือ  สุจริตตอบานเมือง  สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาที่  ทานจึงจะเปนผู

ที่ควรแกการสรรเสริญของมวลชนทั่วไป..."

จินตนา ลายมาหา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดี จะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

จินตนา เลิศไพบูลยศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

จินตนา วงศยุทธจักร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

จินตนา ศรีรวมสอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

จินตนา สวางฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

จินตนา สังขไพฑูรย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

จินตนา สุขกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

จินตนา สุขรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

 

     "...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัย

ความรูแตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

     เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

     ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

จินตนา สุวรรณไตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

จินตนา หมัดเชี่ยว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

จินตนา หวงบุญรอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

จินตนา อนันตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฎิบัติหนาที่

ของขาราชการ เพราะการยึดมั่นดังกลาวจะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดียวในอันที่จะพากเพียรปฎิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จและสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนเองและแกงานไดอยาง

แทจริง..."

จินตนา อุตะเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาติ ขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานของแผนดิน ควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผู ใหรูจักนับถือผูอ่ืนใชความเหตุผลและความรวมมือและความรวมมือกัน ในการปฎิบัติ

บริหารงานทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราให

ดํารงมั่นคงอยูตลอดไป..."

จินาพร ทวีวัฒนะพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

จิมาพร นวลฉวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น 

และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจักละ

วางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง. 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

จิรกิตติ์ ศิริรูป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

จิรนันท แสงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

จิรพงษ วัจนะรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรูจักรับผิด คือ การยอมรับวาสิ่งที่ตนทํามีขอใดสวนใดผิดพลาดเสียหายและเสียหายเพราะเหตุใด 

ขอนี้มีประโยชนทําใหรูจักพิจารณาการกระทําของตนพรอมทั้งขอบกพรองของตนอยางจริงจังเปนทางที่จะ

ชวยใหคิดหาวิธีปฏิบัติแกไขการกระทําและความผิดพลาดตางๆใหถูกตองสมบูรณได..."

จิรพงษ ศาสตรแยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ควรจะไดตระหนักถึงความจําเปนที่จะชวยกันคิดวิธีที่จะปรับปรุงแกไขทําใหมีความปลอดภัย

ความกาวหนาแกประเทศชาติ  วิธีที่จะทํานั้นก็คือแตละคนตองปฏิบัติงานของตนดวยความเขมแข็งที่สุด

โดยไมเบียดเบียนผูอ่ืนแลวพยายามรวมมือกัน  ถาเห็นอะไรสิ่งใดที่ไมดีไมงามใหชวยกันปราบปราม  หรือ

ชวยกันแกไขดวยความตั้งใจจริงมิใชวาแตละคนก็มีชีวิตของตัว  แลวก็ไมทุกขถึงความไมสบาย  หรือความ

ไมดีความทุกขของผูอ่ืน..."

จิรพร กอนสาริยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

จิรพร ทับทิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

จิรพรรณ จํารัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

จิรพัฒน ชมภูพรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางงานศิลปทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฎิบัติประกอบกับวิธีการที่

ดีอยางเหมาะสมแลว ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวยจึงจะไดผลงานที่มี

คาควรแกการยอมรับนับถือ..."

จิรภัทร พุมฉาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดเปนแมบทใหญ ของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่ทําคําที่พูดทุกอยาง ลวนสําเร็จมาจาก

ความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคล สามารถยังยั้งคําดดีไม สมควรหยุดย้ังการกระทําที่

ไมถูกตอง..."

จิรภัทร สุภารส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ  ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน  และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศใหกาวไปถึง

ความเจริญมั่นคง  ซึ่งเปนจุดประสงคแทจริง..."

จิรภา ฟองชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตอง

ครบถวน มีอิสรภาพ..."

จิรวรรณ คะมะโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

จิรวรรณ จินากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆ  ทุกอยาง ตองการเวลามากกวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จ 

โดยตลอดดวยตนเองได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป  ดังนั้นไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับชวง

งานขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่เกิดจากงาน เปนผูใหญย่ิงกวาสิ่งอื่น..."

จิรวรรณ ธนังกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกันที่จะตอง ตั้งใจขวนขวาย ปฏิบัติงานดวยความฉลาด รอบคอบให

สําเร็จลุลวง ตรงตามเปาหมาย โดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับ ชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษา 

ความดีในชาติใหยืนยงมั่นคง..."

จิรวรรณ ปามุทา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลใดผูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคนที่จะตองรวมมือกระทําพรอมกัน

ไปโดยสอดคลองเก้ือกูลกัน..."

จิรวรรณ พรสี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

จิรวรรณ ศรีขวัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะรัฐมนตรี

                                เขาเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่

                                        ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

                                      วันจันทรที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

                                             (ฉบับไมเปนทางการ) 

ขอขอบใจที่ทานไดมาปฏิญาณ กอนรับหนาที่รัฐมนตรี ซึ่งมีความสําคัญมาก เพราะวา รัฐมนตรีมีหนาที่ที่

ตองทํา ดวยความซ่ือสัตยสุจริต อยางที่ทานไดปฏิญาณ เพราะวา ถาไมมีผูใหญในประเทศ ที่ปฏิบัติงาน

ดวยความตั้งใจ ก็ทําใหประเทศชาติไปไมคอยดี แตทานก็ตั้งใจ และเมื่อตั้งใจแลว ขอใหรักษาความตั้งใจนี้

 ดวยการปฏิบัติอยางซื่อสัตยสุจริต และอยางแนนอน แนวแน ซ่ึงก็เขาใจวาทาน ไดรับเลือกเฟนเปนผูที่

สามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ 

หนาที่นั้นไมไดหมายความวา จะตองทําดวยความตั้งใจที่จะไดผลสําเร็จ คือ ผลสําเร็จ ไมไดหมายความวา

 จะใหมีผลในทางวัตถุ แตจะตอง วัตถุก็ตองทําใหดี เพราะวาแตละกระทรวงก็ตองทํา และโดยเฉพาะ

เดี๋ยวนี้ ประเทศก็กําลังผานวิกฤติการณ ไมใชเฉพาะในทางที่ทานจะตองทํา ดวยความซื่อสัตยสุจริต แต

ตองทําดวยความสามารถ เพราะวาประเทศชาติกําลังผานระยะที่วิกฤติ ทั้งในดานสถานการณ ที่จะตอง

ใชความสามารถ ในทางที่จะใหประเทศรุงเรืองได 

แตแมแตธรรมชาติ ก็อันตรายอยู เพราะวา ก็อยางที่ทานทราบ ฝนลงมาไมไดปกติ ฝนลงมาและไมได

สะสมเอาไว ตามธรรมดาฝนลงมาจะเปนของดี แตตอนนี้ฝนลงมา มาทวมบานเมือง เม่ือทวมบานเมือง 

ไมไดรักษาบานเมืองมานาน กท็ําใหทวมบานชองของประชาชน และในการ ถาฝน ถาน้ําทวมบานชอง

ของประชาชน ประชาชนถึงเดือดรอน 

การที่ฝนและน้ํามาทวมบานชองของราษฎร ถาทุกคนชวยกันใหน้ํานั้นไมทําอันตราย ก็ไมเปนไร แตน้ํา

เดี๋ยวนี้ทําอันตราย ทําใหประชาชน ไมสามารถที่จะอยูได จะตองพยายามชวยใหประชาชน ไมเดือดรอน

จากน้ําทวม อยางน้ําทวมนี้ ไมนาจะเปนรายแรง เพราะวาถานับดูจํานวนน้ํา ที่ลงมาจากฟา ก็ไมได

มากกวาที่เคย แตทําไมลงมาทําใหเสียหาย เพราะวาน้ําลงมา ไมสามารถที่จะกั้นเอาไว ไมสามารถที่จะ

ปองกัน ไมใหน้ํานั้นมาทําลายประเทศชาติ 

จิรวรรธนา เทพอาจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ทานลองไปดูจํานวนน้ําที่ลงมา แลวก็เปรียบเทียบกับปอ่ืนๆ ไมไดมาก แตวาลงมาไมไดกั้นเอาไว แลวลง

มาไมไดปองกันใหลงมา ผิดธรรมชาติ เดี๋ยวนี้ลงมาผิดธรรมชาติ พรวดพราดลงมา แลวก็อยางที่เคยเห็น 

ลงมา พยายามที่จะปองกัน ก็ทําคันกั้นน้ํา ทําคันก้ันน้ํา น้ําก็ขึ้น น้ําก็เออ เม่ือน้ําเออขึ้นมามาก น้ําก็ลน 

และน้ําก็ทะลุใตที่กั้น 

ในเวลาอันสั้นนี้ นายกฯ ไดไปดู แลวก็คงเขาใจ ทําไมน้ํามันเออขึ้นมาแลว เม่ือน้ําเออแลว น้ําหนักของน้ํา

นั้น ทําใหทะลุทะลวงขางใตขึ้นมา ก็เขาไปทวมถนน ทวมบานชอง และเมื่อเปนเชนนั้นแลว แกอะไรยาก 

แตเมื่อเปนเชนนี้แลว ก็จะตอง ผูที่มีความรูในทางวิชาการ ก็จะตองพยายามปองกัน อะไรที่เสียหายไปแลว

 ก็เสียหายไป แตวาจะตองปองกันไมใหเกิดเสียหาย ในดานปองกันเสียหาย ก็ตองพยายาม ที่จะมีวิธีการ

ตาง ๆ 

นายกฯ เขาก็คงเดือดรอน เพราะวาตอง ทั้งนายกฯ ทั้งรองนายกฯ จะตองจายเงินสําหรับ ไมใหเกิดเรื่อง

เดือดรอนกับประชาชนตอไป แตอยางไร พึ่งทํา พึ่งมารับหนาที่ก็ลําบาก แตเขาใจวาทานเขาใจแลว ก็

ขอใหชวยใหประชาชนไดรับความเดือดรอนนอยที่สุด แลวนอกจากนั้น เวลานี้ทั้งบานเมืองไดรับความ

เดือดรอน นอกจากน้ําทวม ก็มีอยางอื่น มีคนเขาพูดมาก โดยเฉพาะไมใชคนไทย คนตางประเทศพูดวา 

ประเทศไทยไมดี ก็จะตองพยายามที่จะแกไข 

ถาไมแกไขประเทศก็เสียช่ือ แลวก็เมื่อเสียชื่อแลว ก็เสียหายในเรื่องที่จะ ประเทศชาติจะอยูเย็นเปนสุข ถา

เขาวาวาคนไทยไมดี ก็ทําใหคนไทย ไมใชเฉพาะผูที่ปกครอง แตทุกคนกก็ลายเปน เปนคนไมดี ดังนั้นก็

ตองพยายามที่จะแกไข อะไรที่ไมดีใหมันดีขึ้น ซึ่งเปนงานที่ยาก หนัก ก็ขอใหทานไดมีกําลังใจปฏิบัติงาน 

เพื่อใหผานพนอุปสรรคตางๆ ก็ขอใหทานสามารถที่จะทํา ขอใหทานมีกําลังใจที่จะทํา และมีเวลานอย แต

วา เชื่อวาทานทําได เพราะทานก็มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ ก็ขอใหทานไดผานพนอุปสรรค 

และก็ขอบใจที่ทานรับหนาที่อันหนักนี้ และขอใหทําดวยความเขมแข็ง ขอใหทานมีความสําเร็จในงานการ

ที่ไดรับทํา เพื่อใหประเทศชาติ ผานพนวิกฤตการณ และมีความเจริญ มีความสําเร็จในการปฏิบัติ ขอให

ทานมีความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ และมีรางกายเขมแข็ง แข็งแรง ไมมีอะไรที่มาขัดขวางเลย ขอให

ไดรับความสําเร็จทุกประการ..."

จิรวรรธนา เทพอาจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาและพระราชีนี  มีความยินดี ที่ไดมารวมพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ในโอกาสนี้ 

และพอใจที่ไดทราบตามรายงานของผูบังคับการคายชุมนุมวา งานชุมนุมลูกสือนี้ จะใหประโยชนแก

ลูกเสือทั้งโดยทางตรง และโดยทางออม เปนอยางมาก 

            ขาพเจาไดเคยกลาวแกคณะลูกเสือในโอกาสอื่นมาแลาวา การลูกเสือนั้นเปนกิจการที่ผูใหญจัด

ขึ้นสําหรับเด็ก เพื่อซักจูงและฝกฝนใหเติบโตเปนคนดีมคีวามซื่อสัตย และเปนผูสามารถเหมาะสมที่จะอยู

ในสังคม ดังนั้นจึงเปนที่เขาใจและเปนที่หวังวา ตอไปขางหนาลูกเสือจะเปนคนสําคัญของชาติ คือจะเปน

ผูบริหารปกครองบานเมืองได ขอใหลูกเสือทราบถึงสิ่งสําคัญในการปกครองไววา  ในบานเมืองนั้น  มีทั้ง

คนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุข

เรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคนดีไดปกครองบานเมือง 

และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได  ลูกเสือทุกคนจงหมั่นฝกฝนตนเอง

ใหมาก เพื่อใหพรอมและใหเหมาะแกการภาระหนาที่อันจะมีมาขางหนานั้น 

            ในการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งนี้ ลูกเสือทั่วราชอาณาจักรไดมาอยูดวยกัน นอกจากนั้นยังมีแขก

จากตางประเทศมาอยูรวมกับเราดวย เปนโอกาสอันประเสริฐที่จะผูกไมตรีระหวางกันและกัน ขอใหแตละ

คนทําความรูจักคุนเคย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดกัน ผูกพันกันไวดวยน้ําใจ ลูกเสือจะรูสึกวา การที่

ไดมาอยูรวมกันเพียงชั่วเวลาเล็กนอยนี้ อาจกอใหเกิดประโยชนแกชีวิตอนาคตไดมากมาย 

            ไดเวลาอันเปนมงคลแลว  ขาพเจาขอเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ณ บัดนี้ ขออวยพร

ใหงานดําเนินลุลวงไปดวยดี  สําเร็จประโยชนตามวัตถุประสงคทุกประการ และขอใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ

 ลูกเสือทุกคน  พรอมทั้งผูมีสวนรวมในงาน มีความสุขความสวัสดีโดยทั่วกัน..."

จิรวัฒน พัฒนพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือ คนมีระเบียบไดแก ระเบียบ ในการติดและ ในการทํา ขาราชการจึงจําเปนตองฝก 

ระเบียบในตนเองขึ้นเพื่อที่ระเบียบ นั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทํางาน ดีขึ้นและประสบความ

เจริญม่ันคงในราชการ..."

จิรวัฒน ภักดีรมเย็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

จิรวัตร เรณุมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

จิรวุธ ปริวรรตภาษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและ

พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได..."

จิรศักดิ์ โพธิ์เหี่ยน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จิตใจมีคุณธรรมนําไปใชในหนาที่การงานใหดีที่สุดสมกับผูที่มีการศึกษา ฯ..."

จิรศักดิ์ เรืองเวช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน

27 กุมภาพันธ 2537..."

จิระพร เมืองแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ  ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง  และถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

จิระภา มีมะจํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

จิระยุทธ พิมพแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

จิระยุทธ วรแกนทาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

จิระศักดิ์ สวีสดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ใหพยายามคิด พิจารณาใหเห็นจุดหมายเห็นสาระและประโยชน ที่แทจริงของงาน

นั้นอยางแจมแจง แลวจึง ลงมือทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ ดวยความ รับผิดชอบอยางสูง ใหดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยาง ตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย..."

จิระศักดิ์ อรุโณทัยสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

จิระศักดิ์ อินทรชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานรักษาความมั่นคงของประเทศเปนงานที่กวางขวาง และละเอียดลึกซ้ึง เกี่ยวเนื่องกับงานของ

บานเมืองทุก ๆ สวน ทั้งยังตองปรับเปลี่ยนแผนและกระบวนการปฏิบัติใหถูกตองทันสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูปฏิบัติบริหารงานระดับสูงทั้งฝายทหาร และพลเรือนจึงตองเปนคนที่

สามารถจริง ๆ คือมีความจัดเจนทั้งในวิชาการ ในวิธีการปฏิบัติและในสถานการณทุกดานในโลก..."

จิรัฏฐิติกาล มังนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จ และเจริญกาวหนาไดแทจริง คือการไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตา และไมตรียินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ..."

จิรัฐา ดอแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

จิรัฐิศักดิ์ วงษทองคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

จิรา ชูประวัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ไดมีโอกาสมาเรียนในตางประเทศ นับวาเปนประโยชน เพราะหลายประเทศ มีความกาวหนาใน

ดานวิชาการ แตควรจะพิจารณา ดวยสติปญญาวา อะไรที่ควรจะรับมาเปน ประโยชนแกบานเมือง แลวนํา

 เอาวิชาความรูกลับไปชวยบานเมือง..."

จิรา หัสมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการ ความสามัคคีความเรียบรอย ผลดีทั้งปวงดังกลาวจะ 

เกิดขึ้นได ดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปญญาอันถูกตอง ปฏิบัติตนอยูในทาง ที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม..."

จิรานุช กุลศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

จิราพร คําแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อเกิดภัยพิบัติ คนไทยไมทิ้งกัน ตางพรอมเพรียงกันเขาปฏิบัติชวยเหลือทันที ดวยความเสียสละ และ

เมตตาจริงใจ ไมเลือกวาเปนชาวไทยหรือชาวตางประเทศ..."

จิราพร จิตสุทธานผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

จิราพร แซกวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

จิราพร ปลอดแกนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานโดยมากมีปญหา และอุปสรรคมากมาย จะทํากันตรงไปตรงมามักไมสําเร็จ ตองใชวิธีการ

พลิกแพลง นอกระบบตางๆเขาแทรที่ กระนั้นแลว ผลงานที่แทอันควรประสงค ก็ยังบกพรองลมเหลว ใครก็

ตามที่เปนสุจริตเที่ยงตรงยอมไตองการใหเปน ดังนั้น และคงจะปรารถนาจะชวยกันแกไข การที่จะรวมมือ

กันใหงานราบรื่น สําเร็จและดําเนินกาวหนาตอเนื่องกันไปไดนั้น นักปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับ

ใชกับตนเอง คือ ตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตองสลัดทิ้งความคิดจิตใจ ที่ต่ําทราม

ออนแอ และตองการทราบตระหนักในความสํารวม ไพงเฟอ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติที่จะชวยใหงานเปนงาน และ

ใชชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

จิราพร เพ็ญรัศมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น 

และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจักละ

วางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง. 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

จิราพร สระแจม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

จิราพรรณ เรืองพุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

จิราพัชร หวันชิตนาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางจะแกไขได ถาแกคนเดียวไมได ก็ชวยกันคิดกันแกหลายๆคน หลายๆทาง ดวย

ความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอน ทําลายความ

เจริญและความสําเร็จของการงาน..."

จิราภรณ จันทรเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

จิราภรณ จาตุรัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจกาเรปนอยูแบบพอมีพอกินอุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเองความพอเพียงนี้

ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใหตัวเอง สําหรับครอบครัวอยาง

นั้นมันเกินไป แตวาในหมุบานหรืออําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอยางที่ผลิตได

มากกวาความตองการก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไรไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

จิราภรณ ชินโสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

จิราภรณ ณ นคร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมืองประกอบดวยนานาสถาบัน อันเปรียบไดกับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเปนชีวิต

รางกาย ชีวิตรางกายดํารงอยูได เพราะอวัยวะใหญนอยทํางานเปนปรกติพรอมกันอยางไร ชาติบานเมือง

ก็ดํารงอยูได เพราะสถาบันตางๆตั้งมั่นและปฏิบัติหนาที่ของตนโดยพรอมมูลอยางนั้น..."

จิราภรณ ตันสุวรรณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

จิราภรณ มวงเผา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

จิราภรณ สมพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดี แตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมของมนุษย..."

จิราภรณ สังขงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

จิราภรณ แสนนามวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสั่งสอนธรรมะโดยบริสุทธิ์ และการปฏิบัติธรรม เปน แบบอยางโดยประจักษผลนี้ จะเปนเหตุชักนํา 

และชวยใหคนทั่วไป สามารถศึกษาเขาใจหลักธรรมไดกระจางชัด และเกิดศรัทธาความเชื่อใน พุทธ

ศาสนาอยางถูกตอง ..." 

พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในวันเปดประชุมใหญ องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก

22 พฤศจิกายน 2537..."

จิราภรณ อิชยพฤกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมาก สําหรับผูที่ ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะ

ชวยให สามารถขจัดปดเปา ปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอัน เกิดจากความกินแหนง 

แคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน ..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 11 กรกฎาคม 2534..."

จิราภรณ อิชยพฤกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกระทําใดๆควรจะไดทําดยเหตุผลใหตรงตามวัตถุประสงคที่แทจริงของงาน เพราะจะชวยใหงาน

สําเร็จลุลวงไปไดโดยถูกตอง เที่ยงตรง และรวดเร็ว นอกจากนั้นจะตองทําดวยความสุจริตไมเบียดเบียน

เบียดบัง หรือละเมิดผูอ่ืนซ่ึงจะทไหปลอดภัยจากความลําบากยากยุงและความวิบัติทั้งปวง..."

จิราภรณื ชุมตรีนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

จิรายุ สุใตทอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

จิรายุส ตอสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

จิราวรรณ พันธุประภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

จิราวรรณ อพูลราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

จิราวัฒน ภักดีรมเย็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกฝายจงสมัครสมาน กลมเกลียวกัน บําเพ็ญ กรณียกิจเพื่อความเจริญ รุงเรืองวัฒนาถาวรของ 

ประเทศชาติและเพื่อ ความสมบูรณพูนสุข ไดบังเกิดแกอาณาประชา ราษฎรยิ่ง ๆ ขึ้นไป..."

จิราวุธ พันธชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมาก แตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

จิรําภา แกวสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

จิเรขา ไทยสังคม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

จิโรจ สิริธรรมสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคนเรามีประเพณีของชาติเปนสมบัติเรา

ควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักาไวเพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

จิลีณัฏฐ โพธิ์กล่ิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวง ดวยความอุตสาหะเพงพินิจ 

ใชความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.

งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชน ที่พึงประสงค เปนความเจริญม่ันคง ทั้งแกตน แก

งาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

จีรนัน วงศมิตรวาที
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

จีรนาตย ยอดมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

จีรพร พูนสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตคนอยูที่การสงเสริมคนดีได 

ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

จีรพร ฤทธิเกษร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔..."

จีรภา ณ ระนอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

จีรวรรณ ภักดีฉนวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

จีรวรรณ สุวรรณชาตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมือนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมี

ความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมกอความเดือนรอนวุนวายได..."

จีรวัฒน ชนะเสรีชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

จีรวัฒน สีใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

จีรวัฒน สีใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนหรือการสรางสรรคในทางที่ดีนั้น จะเกิดขึ้นไดก็ ดวยการลงมือทํา หมายความวาจะตอง นํา

ความรู ความสามารถที่มีอยูนั้น มาใชงาน ลงมือใชเมื่อไหร เพียงใดประโยชน ก็เกิด เม่ือนั้น เพียงนั้น เมื่อ 

ยังไมลงมือ ทําประโยชนก็ยังไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจะมีความรู ความสามารถมากมายเพียงใด ถาไม

นํามาใชก็ ปราศจากประโยชน..."

จีรศักดิ์ เกิดบุญสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัส

                               พระราชทานแกคณะรัฐมนตรีเขาเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับตําแหนง

                                                      เมื่อวันจันทรที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2549

                                              ณ  พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระบรมมหาราชวัง

                                       ขอขอบใจที่ทานไดมาปฏิญาณ กอนรับหนาที่รัฐมนตรี ซึ่งมีความสําคัญมาก 

เพราะวา รัฐมนตรีมีหนาที่ที่ตองทํา ดวยความซื่อสัตยสุจริต อยางที่ทานไดปฏิญาณ เพราะวา ถาไมมี

ผูใหญในประเทศ ที่ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ ก็ทําใหประเทศชาติไปไมคอยดี แตทานก็ตั้งใจ และเมื่อ

ตั้งใจแลว ขอใหรักษาความตั้งใจนี้ ดวยการปฏิบัติอยางซ่ือสัตยสุจริต และอยางแนนอน แนวแน ซึ่งก็

เขาใจวาทาน ไดรับเลือกเฟนเปนผูที่สามารถที่จะปฏิบัติหนาที่  หนาที่นั้นไมไดหมายความวา จะตองทํา

ดวยความตั้งใจที่จะไดผลสําเร็จ คือ ผลสําเร็จ ไมไดหมายความวา จะใหมีผลในทางวัตถุ แตจะตอง วัตถุก็

ตองทําใหดี เพราะวาแตละกระทรวงก็ตองทํา และโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ ประเทศก็กําลังผานวิกฤติการณ ไมใช

เฉพาะในทางที่ทานจะตองทํา ดวยความซื่อสัตยสุจริต แตตองทําดวยความสามารถ เพราะวา

ประเทศชาติกําลังผานระยะที่วิกฤติ ทั้งในดานสถานการณ ที่จะตองใชความสามารถ ในทางที่จะให

ประเทศรุงเรืองได  แตแมแตธรรมชาติ ก็อันตรายอยู เพราะวา ก็อยางที่ทานทราบ ฝนลงมาไมไดปกติ ฝน

ลงมาและไมไดสะสมเอาไว ตามธรรมดาฝนลงมาจะเปนของดี แตตอนนี้ฝนลงมา มาทวมบานเมือง เมื่อ

ทวมบานเมือง ไมไดรักษาบานเมืองมานาน ก็ทําใหทวมบานชองของประชาชน และในการ ถาฝน ถาน้ํา

ทวมบานชองของประชาชน ประชาชนถึงเดือดรอน   การที่ฝนและน้ํามาทวมบานชองของราษฎร ถาทุก

คนชวยกันใหน้ํานั้นไมทําอันตราย ก็ไมเปนไร แตน้ําเดี๋ยวนี้ทําอันตราย ทําใหประชาชน ไมสามารถที่จะอยู

ได จะตองพยายามชวยใหประชาชน ไมเดือดรอนจากน้ําทวม อยางน้ําทวมนี้ ไมนาจะเปนรายแรง 

เพราะวาถานับดูจํานวนน้ํา ที่ลงมาจากฟา ก็ไมไดมากกวาที่เคย แตทําไมลงมาทําใหเสียหาย เพราะวาน้ํา

ลงมา ไมสามารถที่จะกั้นเอาไว ไมสามารถที่จะปองกัน ไมใหน้ํานั้นมาทําลายประเทศชาติ 

                                    ทานลองไปดูจํานวนน้ําที่ลงมา แลวก็เปรียบเทียบกับปอ่ืนๆ ไมไดมาก แตวาลง

มาไมไดกั้นเอาไว แลวลงมาไมไดปองกันใหลงมา ผิดธรรมชาติ เดี๋ยวนี้ลงมาผิดธรรมชาติ พรวดพราดลงมา

 แลวก็อยางที่เคยเห็น ลงมา พยายามที่จะปองกัน ก็ทําคันกั้นน้ํา ทําคันกั้นน้ํา น้ําก็ขึ้น น้ําก็เออ เมื่อน้ําเออ

ขึ้นมามาก น้ําก็ลน และน้ําก็ทะลุใตที่กั้น  ในเวลาอันสั้นนี้ นายกฯ ไดไปดู แลวก็คงเขาใจ ทําไมน้ํามันเออ

ขึ้นมาแลว เมื่อน้ําเออแลว น้ําหนักของน้ํานั้น ทําใหทะลุทะลวงขางใตขึ้นมา กเ็ขาไปทวมถนน ทวมบาน

ชอง และเมื่อเปนเชนนั้นแลว แกอะไรยาก แตเมื่อเปนเชนนี้แลว ก็จะตอง ผูที่มีความรูในทางวิชาการ ก็

จะตองพยายามปองกัน อะไรที่เสียหายไปแลว ก็เสียหายไป แตวาจะตองปองกันไมใหเกิดเสียหาย ใน

ดานปองกันเสียหาย ก็ตองพยายาม ที่จะมีวิธีการตาง ๆ    นายกฯ เขาก็คงเดือดรอน เพราะวาตอง ทั้ง

จรีศักดิ์ ทิพยวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



นายกฯ ทั้งรองนายกฯ จะตองจายเงินสําหรับ ไมใหเกิดเรื่องเดือดรอนกับประชาชนตอไป แตอยางไร พึ่งทํา

 พึ่งมารับหนาที่ก็ลําบาก แตเขาใจวาทานเขาใจแลว ก็ขอใหชวยใหประชาชนไดรับความเดือดรอนนอย

ที่สุด แลวนอกจากนั้น เวลานี้ทั้งบานเมืองไดรับความเดือดรอน นอกจากน้ําทวม ก็มีอยางอื่น มีคนเขาพูด

มาก โดยเฉพาะไมใชคนไทย คนตางประเทศพูดวา ประเทศไทยไมด ีก็จะตองพยายามที่จะแกไข  ถาไม

แกไขประเทศก็เสียช่ือ แลวก็เมื่อเสียชื่อแลว ก็เสียหายในเรื่องที่จะ ประเทศชาติจะอยูเย็นเปนสุข ถาเขาวา

วาคนไทยไมดี ก็ทําใหคนไทย ไมใชเฉพาะผูที่ปกครอง แตทุกคนก็กลายเปน เปนคนไมดี ดังนั้นก็ตอง

พยายามที่จะแกไข อะไรที่ไมดีใหมันดีขึ้น ซึ่งเปนงานที่ยาก หนัก ก็ขอใหทานไดมีกําลังใจปฏิบตัิงาน 

เพื่อใหผานพนอุปสรรคตางๆ ก็ขอใหทานสามารถที่จะทํา ขอใหทานมีกําลังใจที่จะทํา และมีเวลานอย แต

วา เชื่อวาทานทําได เพราะทานก็มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ ก็ขอใหทานไดผานพนอุปสรรค  

 และก็ขอบใจที่ทานรับหนาที่อันหนักนี้ และขอใหทําดวยความเขมแข็ง ขอใหทานมีความสําเร็จในงานการ

ที่ไดรับทํา เพื่อใหประเทศชาติ ผานพนวิกฤตการณ และมีความเจริญ มีความสําเร็จในการปฏิบัติ ขอให

ทานมีความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ และมีรางกายเขมแข็ง แข็งแรง ไมมีอะไรที่มาขัดขวางเลย ขอให

ไดรับความสําเร็จทุกประการ..."

จีรศักดิ์ ทิพยวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจํา บุคคลสองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษามา

ใชใน การปฏิบัติงาน กับความ ฉลาดที่จะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอม ทั้งทางที่จะใหพน ความ

เสื่อมเพี่อดําเนินไปใหถึงความเจริญ..."

จีรศักดิ์ พุมไสว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ได อบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาด

สาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยตราบตระหนักวาหมู คณะที่มีสามัคคีแนนแฟนสมบูรณยอมมีกําลังกลา แข็งทั้งใน

การคิดและการปฏิบัต.ิ.."

จีระ เจริญทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

จีระกาญจน จิตรกลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

จีระชาติ สุตคพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลา ได และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดย งายดายและ

รวดเร็ว..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 21 มิถุนายน 2522..."

จีระนัย ภิญโญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาลเปนผูที่ตองปฏิบัติงานสําคัญสําหรับความอยูเย็นเปนสุข ของชาติบานเมือง จึงตองบริหารใหดี

ใหสอดคลองกัน ถาผูที่บริหารประเทศปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตย ดวยความอดทนก็นําสวนรวมไปสูทาง

ที่ดีได..."

จีระพล สถาพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน แลวการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใด หมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆ ฝาย ทุกๆคนที่ที่จะตองรวมมือ กระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

จีระภา คนึงทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

จีระภา ชมภูนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

จีระภา อุนนาทรัตนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

จีระวรรณ บุญบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใด ๆ  เกิด ขึ้น  เราควรจะไดทําความเขาใจกันและรวมกันคิดอาน

ปฏิบัติแกไข  ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ  และดวยความบริสุทธิ์  จริงใจใหทุกสิ่ง ทุกอยาง  คลี่คลาย

ลุลวงไป  เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไป โดย สวัสดี..."

จีระศักดิ์ จะยันรัมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือกระทํา ดังนั้น ไมวาจะทําการใด ๆ จึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวยศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออน ปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียร ขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสรมิใหการปฏิบัติงาน

ดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล..."

จีระศักดิ์ ทองสะพรั่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

จีระศักดิ์ ทะนันชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอยไมหรูหราก็ได แตวาพอ  แมบางอยางอาจจะดู

ฟุมเฟอยแตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ความหมายอีกอยางของ

เศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง..."

จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศโสภณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงสามารถปฏิบัติบริหารงาน

ในความรับผิดชอบใหถูกตองตามเปามหาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่แทจริงและ

ยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

จีรัชญ เชียงกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

จีราบัตร ศรีใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อ 40 กวาป มีผูหนึ่งเปนขาราชการชั้นผูนอยมาขอเงินที่จริงเคยไดใหเงินเขาเล็กๆนอยๆ เขาบอกวา

ไมพอ เขาก็ขอยืมเงิน ขอกูเงิน ก็บอกเอาให แตขอใหเขาทําบัญชี บัญชีรายรับ บัญชีรายจาย รายรับคือ

เงินเดือนของเขา และรายรับที่อุดหนุนเขาสวนรายจายก็เปนของที่ใชในครอบครัว ที่หลังเขาทําบัญชี เขาก็

ไมขาดทุนแลว  เขาสามารถที่จะมีเงินพอใช เพราะวาบอกเขาวา เรามีเงินเดือนเทาไหร จะตองใชภายใจ

เงินเดือนของเรา..."

จีราภรณ เรืองฤาษี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

จีรายุ โคตระภู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเรา

ก็อยูเปนสุข..."

จีรายุ เทียมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยู ก็จะไมมีวันอับจน  ยอมหาทางสรางตัวสรางฐานะให

กาวหนาไดเสมอ  ขอสําคัญในการสรางตัวสรางฐานะนั้นจะตองถือหลักคอยเปนคอยไปดวยความ

รอบคอบระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดีไมเกินฐานะและกําลังหรือดวยความเรงรีบ..."

จีราวรรณ รินระทึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

จุฑา วงศหิรัญเดชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

จุฑา ศรีธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

จุฑา ใหมรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

จุฑาเกียรติ หนูเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อชาวพุทธรูธรรมะ ปฏิบัติธรรมอยางถูกตอง ทั่วถึงพระศาสนาก็จะมั่นคงขึ้นได ทั้งนี้ เพราะเหตุที่บอน

เบียนพระศาสนาใหเศรา หมองนั้น มักจะมาจากการกระทําของชาว พุทธผูไมรู ไมเขาใจ และไม ปฏิบัติ

ตามธรรมะนั่นเองเปนสําคัญ ..." 

พระราชดํารัส ในการประชุมใหญขององคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก

27 พฤศจิกายน 2529..."

จุฑาทิพย กิตติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาติ ถือไดวาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูล

กันและกัน ไมมีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

จุฑาทิพย โรจนสราญรมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี... 

 

...A good person can make another person good; it means that goodness will elicit goodness in

 society; other person will also be good. Evil will make a steadfast good person bad only with 

great difficulty; however, it is not impossible. If good people hold on tenaciously to their 

goodness, it will be difficult for evil people to influence them.  The important thing is the strong 

will of the good person..."

จุฑาทิพย ศรีอรรคพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตย และอิสระภาพใหสมบูรณมั่นคง มาไดจนถึงทุกวันนี้ เพราะ

คนไทย ทุกหมูรูรักความสามัคคี  และรูจักทําหนาที่ ของแตละฝายใหประสานสงเสริมกัน เมื่อทุกคนมุงใจ

ปฎิบัติดังนี้ ความถูกตองเรียบรอย ความพัฒนากาวหนา และความมุนคง เปนปกแผนจึงบังเกิดขึ้น..."

จุฑาทิพย ศุกระศร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

จุฑาทิพย สวางยิ่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคนที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคืและปฏิบัติตัวใหสุจริตรเที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนง หนาที่ที่ดํารงอยู..."

จุฑานันท เทศทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

จุฑาพร สุจริตจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

จุฑาพร อึ้งตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

จุฑาภรณ นิลจร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่

จะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

จุฑามาตร ทองราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

จุฑามาศ ทองพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

จุฑามาศ นิธิธนากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

จุฑามาศ ปราบแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี... 

 

...A good person can make another person good; it means that goodness will elicit goodness in

 society; other person will also be good. Evil will make a steadfast good person bad only with 

great difficulty; however, it is not impossible. If good people hold on tenaciously to their 

goodness, it will be difficult for evil people to influence them.  The important thing is the strong 

will of the good person..."

จุฑามาศ พลซา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

จุฑามาศ พุกรอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

จุฑามาศ มุริจัทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางงานศิลปทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่

ดีอยางเหมาะสมแลว ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวย จึงจะไดผลงานที่มี

คาควรแกการยอมรับนับถือ..."

จุฑามาศ เหงสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

จุฑามาศ อวยพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการมีผลเกี่ยวเนื่องกับประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ 

โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จ

อยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่และแกแผนดิน..."

จุฑามาส รัตนวงศคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเครงครัดหมายถึงความระมัดระวังมั่นคงที่จะปฏิบัติการใหเที่ยงตรงครบถวนตามแบบแผนและ

หลักเกณฑที่ไดวางไว แบบแผนและหลักเกณฑนั้นยอมตองมีเหตุผลเปนพื้นฐาน และเหตุผลที่จําทําให

พื้นฐานมั่นคงไมสั่นสะเทือนได ก็ตองเปนเหตุผลตามความจริงแทที่ไดพิสูจนเห็นจริงแลวดวยความ

ละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลําเอียง และความหลงผิดตามอารมณ..."

จุฑารัตน แกวขุนรุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

จุฑารัตน แกวมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนนั้น เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษา นั้นอาจ

ยังยอหยอมอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรไดสมใจสังเกตศึกษาเรื่องราว 

บุคคลและสื่อตางๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่งเล็กนอย เชน

ตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญยาได หญานั้นมีทั้งหญาวัชพืชซึ่งเปนโทษและหญาที่

มีคุณคา อยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษน้ําและดิน เพราะมีรากดีทําใหอุมน้ําและ

ยึดเหนี่ยวดินไดม่ันคงและมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทําใหรักาดินไดดี คนเราก็เชนกันมีทั้งบุคคลที่มีชีวิต

อยูโดยเปลาประโยชน และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา ตนหยาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับมา

พิจารณาเทียบเคียงใหเปนคติ ในการดําเนินชวีิตของบุคคลวาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช วึ่งอยู

 ณ ที่ใด ก็มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติอยางหยาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรค ประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

จุฑารัตน ขลิบปน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

จุฑารัตน ชวยชม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

จุฑารัตน ทองคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดงสัจธรรมความแทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง  ดังนั้นถึงหาก

สังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวาชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติอยูในธรรมะ

ของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตองมั่นคงแลวความเปลี่ยนแปลงใดๆในสังคมก็ไมใชเหตุที่ควรวิตกอีก

ตอไป..."

จุฑารัตน พงษสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทย มีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความเจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกันก็ตอง ประสพ

เคราะหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของเราทั้งหลายที่จะตองรวมใจกันปฎิบัติหนาที่ใหดีที่สุด..."

จุฑารัตน มีเกล็ด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

จุฑารัตน เรืองชุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้นทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

จุฑารัตน ศรีโกศละบาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

จุฑารัตน ศรีวะโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

จุฑารัตน สวางศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

จุเตี้ยง พังยาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราอยาไปเบิกบารมีที่บานเมือง  ที่ประเทศไดสรางเอาไวตั้งแตบรรพบุรุษ

ของเราใหเกินไป เราตองทําบาง หรือเพิ่มพูนใหประเทศชาติมีอนาคตที่แนนอน..."

จุทารัฐ เจริญสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

จุธาทิพย จันศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของครูเปนงานพิเศษ  ผิดแปลกกวางานอื่น ๆ กลาวในแงหนึ่งที่สําคัญก็คือวา  ครูจะหวัง

ผลตอบแทนเปนยศสักด์ิ  ความร่ํารวยหรือประโยชนทางวัตถุเปนที่ตั้งไมได  ผลไดสวนสําคัญจะเปนผล

ทางใจ  ซ่ึงผูเปนครูแทก็พึงใจและภูมิใจอยูแลว  ดูเหมือนจะภูมใจย่ิงกวาขาวของเงินทองและยศศักดิ์เสีย

อีก  ถึงแมผูใดใครก็ตามเมื่อมองใหลึกซึ้งแวก็ยอมเห็นวาเปนความจริงอยางนั้น  เพราะความมุงมั่นมีและ

ความยิ่งใหญไมอาจบันดาลหรือซ้ือหาความผูกพันทางใจอันแทจริงจากผูใดได  แตความเปนคนนั้น  

ผูกพันใจคนไวไดโดยอัตโนมัติไมตองซื้อหาหรือใชอํานาจราชศักดิ์ขมขูเอามา  ขึ้นช่ือวาครูกับศิษยแลว ที่

จะลืมกันไดนั้นยากนัก  ผูที่ไรจัก ไออเฟอครู ดูเหมือนจะมีแตคนที่กําลังลืมตัว มัวเมาในลาภยศอยางใด

อยางหนึ่งแยเทานั้น ฉะนั้น  ครูจึงไมมีเหตุอันใดที่จะตองแสวงหาความพอใจในประโยชนทางวัตถใุหมาก

จนเกินจําเปน เพราะหากหันมาประโยชนทางวัตถุเกินไปแลว ก็จะทําหนาที่ครูหรือเปนครูไดไมเต็มที.่.."

จุราภรณ ทุมดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

จุรี แกวนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

จุรีรัต สิงหทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยนําตัวนําชาติใหรอดพนอันตรายและเจริญเปนอิสระมาโดยตลอดได ดวยอาศัยความเพียร

พยายาม คือพยายามไมกอความชั่วใหเปนเครื่องทําลายตัว ทําลายผูอ่ืน พยายามลด พยายามละความ

ชั่วที่ตัวเองมีอยู พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยูนั้น ใหงอก

งามสมบูรณขึ้น. ความเพียรที่ชอบสี่สถานนี้เปนขอที่ควรศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติใหเกิดผล แตละคนจะ

เปนสุขขึ้นและเจริญขึ้น ทั้งในฐานะความเปนอยู ทั้งในความคิดจิตใจ..."

จุรีรัตน ถาวรเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

จุรีรัตน ถาวรเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานจะทํางานอะไรก็ตาม ขอใหระลึกไววา งานเกษตรกรรมนั้นกวางขวางมาก  ต้ังแตการผลิตรวมทั้ง

การคนคาเพื่อการผลิต การจัดกิจการงานกระทั่ง  การจําหนายผลผลิต  แตละคนจงพยายามทํางานใหสุด

ความสามารถ  ความรู  ความชํานาญของตัว และรวมมือกันทุกๆ ฝายการเกษตรจึงจะกาวหนาเปนผลดี

ถึงสวนรวมได..."

จุรีรัตน พานิชสรรพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

จุรีรัตน รุธิรโก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

จุรีรัตน ศิโรโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวงจะธํารงความยุติธรรม และถูกตองเที่ยงตรง หรือจะธํารงความศักดิ์สิทธิ์ และ

ประสิทธิภาพเต็มเปยมอยูไดหรือไมเพียงไรนั้นขึ้นอยูกับการใช คือถาใชถูกวัตถุประสงค หรือเจตนารมย

ของกฎหมายนั้น ๆ จริงแลว ก็จะทรงความศักด์ิสิทธิ์ และประสิทธิภาพอันสมบูรณไวได แตถาหากนําไปใช

ผิดวัตถุประสงค และเจตนารมย โดยการพลิกแพลงบิดพริ้วใหผันผวนไปดวยความหลงผิด ดวยอคติ หรือ

ดวยเจตนาอันไมสุจริตตาง ๆ กฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธ์ิ และประสิทธิภาพลงทันที และกลับ

กลายเปนพิษเปนภัยแกประชาชนอยางใหญหลวง ผูที่ตองการจะใชกฎหมายสรางสรรคความผาสุกสงบ 

และความเปนปกแผนกาวหนาของประชาชน และบานเมือง จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรักษาวัตถุประสงค

อันจริงแทของกฎหมายแตละฉบับไวใหแนวแนเสมอไป อยางไมมีขอแมประการใด พรอมทั้งตองรักษา

อุดมคติ จรรยาความสุจริต และมโนธรรมของนักกฎหมายไวโดยรอบคอบเครงครัดเสมอดวยรักษาชีวิต

ของตนเอง กฎหมายไทยจึงจะทรงคุณคาอันสมบูรณบริบูรณ..."

จุรีรัตน แสนโภชน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

จุรีรัตนื แกวเกาะสะบา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การประชาสัมพันธ เปนความสัมพันธ ระหวางประชาชน หรือใหประโยชนเขาใจสัมพันธกัน การงาน

กิจการตาง ๆ ก็ตองอาศัยการประชาสัมพันธเกือบทั้งนั้น ถาทุกคนต้ังใจทํา ผลที่เปนประโยชนสวนรวม ก็

เชื่อไดวาสวนรวมจะอยูเปนเปนสุข..."

จุไร พันธรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา บริบูรณดวยสัจธรรมที่เปน สาระและเปนประโยชนในทุกระดับ แตจะตองศึกษา ใหมี

ความรูความเขาใจและปฏิบัติ ใหเหมาะสมแกภาวะปจจุบัน ดวยศรัทธาและปญญา ที่ถูกตองจึงจะเกิด

เปนประโยชนขึ้นได..."

จุไรรัตน จันทรสนอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนเขาใจใหชัด วาการทําหนาที่ของทหารใหบรรลุประสิทธิผลทั้งดานยุทธการ ทั้งดานการ

ปฏิบัติพัฒนาใหเกิดความเจริญมั่นคงในชาตินั้น ขอแรก จะตองมีความจงรัก และยึดมั่นในชาติบานเมือง 

ตองมุงมั่นที่จะปกปองรักษาและธํารงอิสระภาพอธิปไตยไวทุกเมื่อดวยสติปญญา ความสามารถ และชีวิต

 ความยึดมั่นดังนี้จะเปนเครื่องปองกันตนใหพนอันตราย จากความชั่ว ทุจริตทั้งหมด และจะเปนพลังแรง

สงเสริมใหกาวหนาไปในหนาที่ราชการ ขอสอง เม่ือจะทําการใด ตองตั้งใจทําใหจริงดวยความรับผิดชอบ 

และความบริสุทธิ์ใจมุงถึงผลอันเปนประโยชนพึงประสงคของการนั้นเปนสําคัญ ขอสาม ตองใชหลักวิชาใช

เหตุผล ความถูกตอง และความคิดไตรตรองที่บริบูรณดวยสติ และปญญาเปนเครื่องวินิจฉัยตัดสินปญหา 

ขอสี่ ตองถือวางานทุกดาน ทุกสิ่งสัมพันธพึ่งพิงกันและกันอยู จึงจําเปนตองรวมมือประสานประโยชนกับ

ทุกฝาย ทุกคนดวยความเฉลียวฉลาดและเมตตาปรองดองกัน ทั้งสี่ขอนี้เปนสิ่งที่จะขอใหนําไปพิจารณา

ใหประจักษแกใจ แลวถือเปนวินัยประจําตัวควบคูกับวินัยทหาร..."

จุไรรัตน ชุมวรฐายี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตเร่ืองที่สําคัญก็คือ    การทํามาหากินของประชาชนชาวไทย  ซึ่งตองใหมีความสะดวกสบาย  มีความ

ปลอดภัย  มีการปกครองที่มีความเปนธรรม..."

จุไรรัตน มาประสพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

จุไรรัตน สวยยะลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการ ความสามัคคีความเรียบรอย ผลดีทั้งปวงดังกลาวจะ 

เกิดขึ้นได ดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปญญาอันถูกตอง ปฏิบัติตนอยูในทาง ที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม..."

จุไรรัตน หนูมิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบดวย

..."

จุไรรัตน อัตตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

จุลจิรา ธีรชิตกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพรอมมูล ทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซ่ึงสามารถ

นํามา ใชเสริมสรางความอุดมสมบูรณและเสถียรภาพอัน ถาวรของบาน เมืองไดเปนอยางดี ขอสําคัญ

จะตองรูจักใชทรัพยากรนั้นอยางฉลาด โดยมุงถึงประโยชนแทจริงที่จะเกิดแกประเทศชาต.ิ.."

จุลพงษ จุลสุคนธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

จุลสินธุ อุมเจิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญในการสราง ความเจริญของบานเมือง จึงควรสนับสนุนให

 มีการคนคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภาวะ และความตองการของประเทศ ชึ้นใชเองอยางจริงจังถา

สามารถคนคิดได มากเทาไหร จะเปนการประหยัดและชวยใหสามารถ นําไปใชในงานตาง ๆ ไดอยาง

กวางขวาง ย่ิงขึ้นเทานั้น..."

จุลัย ชลสาคร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือ พูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและ

สวนรวม..."

จุลัยวรรณ ชนะกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

จุฬัมพา หลงเก็ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งสําคัญมาก เพราะบานเมืองโดยเฉพาะเวลานี้อยูในสภาพที่เรียกไดวางอนแงนเพราะวาไม

เขมแข็ง ถาคนในชาติเขมแข็งก็ไมมีปญหา เพราะประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติมานาน และได

ปฏิบัติงานมาดวยดี ดวยความเรียบรอยมาเปนเวลาชานาน เพราะวาทานปฎิญาณตนวาจะรักษาความ

เขมแข็งนี้ตอไป ก็จะเชื่อไดวาประเทศจะรุงเรืองตอไป การที่ไดบอกวาจะรักษาความดีอยางที่วานี้เปน

ประกันวา ประชาชนจะอยูเย็นเปนสุขที่มีผูพิพากษา เพราะวาจะตองใหคดีตางๆ ผานพนไปดวยดี ใน

มวลชนก็จะตองมีการปกครอง ถาทุกคนตั้งอกตั้งใจที่จะพยายามรักษาความปรองดอง เชื่อวารวนรวมจะ

อยูไดสวนสําคัญของการปรองดองและความเปนอยูที่ดีอยูที่ความยุติธรรม ความยุติธรรมนี้คือการปฎิบัติ

อะไรที่ถูกตองตามธรรมคือยุติธรรมตถาทั้งรูดูยุติในธรรม ยุติในความดีความชอบ ทานก็รักษาความ

ยุติธรรม ทานก็รักษาความดีความชอบ ผูพิพากษาจะตองรักษาความยุติธรรมดวยความดีความถูกตอง 

ถาทานรกัษาความยุติธรรมตามที่ไดปฏิบัติตนเชื่อวาความสุขสงบก็จะเกิดขึ้น ถาผูพิพากษาไมรักษาความ

ยุติเมื่อใด ประเทศชาติคงวุนวาย ผูพิพากษามีหนาที่ที่จะรักษาความดี ความปรองดองกันถาใครมายุยง

บอกวาตองเถียงกัน ตองเขาขางกันก็ตองเขมแข็งในงานยุติธรรม หมายความไมเขาขาง ผูพิพากษา

จะตองตัดสินในความดีหรือถาดีแลวก็ตัดสินไปทานก็รูดี และไดฝกเพื่อรักษาความยุติธรรมนี.้.."

จุฬา ศิลลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกีฬานี้เปนสิ่งที่ถือวาเปนประโยชน โดยเฉพาะสําหรับเยาวชน และมิใชสําหรับเยาวชนเทานั้นแต

เปนประโยชนสําหรับทุกคน ทําใหรางกายมีความแข็งแรงและจิตใจมีวินัยเขมแข็ง..."

จุฬาภรณ คําสีลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

จุฬาภรณ เพชรเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลวถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่ทํา

จะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

จุฬาภรณ สรรคเชื้อไพบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

จุฬาภรณ สุวัชรชัยติวงต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

จุฬารัตน คุณวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

จุฬารัตน พุทธสุกะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

จุฬารัตน เมฆฉาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เยาวชนทุกคนมิไดตองการทําตัวเองใหตกต่ํา หรือเปนปญหาแกสังคมประการใดแทจริง ตองการจะ

เปนคนดี มีความสําเร็จ มีฐานะ มีเกียรติ และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่น แตการที่จะบรรลุถึง

จุดประสงคนั้น จําตองอาศัยผูแนะนําควบคุมไวใหดําเนินไปโดยถุกตองในฐานะที่เปนครู เปนอาจารย 

เปนผูบริหาร การศึกษา ทานจะชวยเขาไดมากที่สุด เพราะมีสวนควบคุม ดุแลใกลชิด อยูทุกๆดาน 

รองลงมาจากบิดา มารดา..."

จุฬาลักษณ ประเสริฐรัฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

เจตกรณ หยังสู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายบานเมืองนั้นโดยหลักการมีไวสําหรับรักษาความยุติธรรม และความสงบเรียบรอยในแผนดิน 

ดวยการจัดสรร อํานวยสิทธิเสรีภาพแกบุคคลโดยถวนหนาและเสมอหนา แตความจริงที่เปนอยูปรากฏวา 

ในบางเรื่องบางกรณีการใชกฎหมายมักไมไดผลสมบูรณ ตรงตามหลักการอันเปนเจตนารมยที่แทนัก 

อาจนําไปสูความยุงยาก และความราวฉาน ซึ่งเปนความเสียหาย และอันตรายผูมีหนาที่ดานกฎหมาย

จะตองคิดอาน กระทําการใหกฎหมายไดเปนปจจัยผดุงความเที่ยงธรรม และสงบสุขอยางแทจริง 

            "กฎหมายเปนแตเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกลาวจึงไมควรจะถือวามีความสําคัญยิ่ง

ไปกวาความยุติธรรม หากควรจะตองถือวาความยุติธรรมมากอนกฎหมาย และอยูเหนือกฎหมาย การ

พิจารณาพิพากษาอรรถคดีใด ๆ โดยคํานึงถึงแตความถูกผิดตามกฎหมายเทานั้น ดูจะไมเปนการเพียงพอ

 จําตองคํานึงถึงความยุติธรรม ซึ่งเปนจุดประสงคดวยเสมอ การใชกฎหมายจึงจะมีความหมายและผลที่

ควรจะได..."

เจตน สตารัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราโชคดีที่มีดภาษาของตนเองแตโบราณกาล จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว ปญหาเฉพาะในดาน

รักษาภาษานี้ก็มีหลายประการอยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ ในทางออกเสียงคือใหออกเสียงใหถูกตอง

ชัดเจนอีกอยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์โดยวิธีใช หมายความวาวิธีใชคํามาประกอบเปนประโยค นับเปน

ปญหาสําคัญ จึงตองมีการบัญญัติศัพทใหมมาใช แตการต้ังคําใหมนั้นมีหลักหลายประการ และผูที่ต้ังนํา

นั้นตองรูคํา และหลักของภาษาลกึซ้ึง ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ..."

เจตนา ตะลันกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดี แตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมของมนุษย..."

เจตนา พลชาเนียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไวไมตอง ไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปู ยา ตา ยาย แตเปนระเบียบกาลหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

เจนจิรา ศรีทากัญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

เจนณรงค ราชไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

เจนเนตร ชวยพิชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารทุกคนตองสําเหนียกตระหนักอยูเสมอในความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัว กับงานของ

ผูอ่ืนใหไดพลสมบูรณทุกสวน เพื่อนํามาประเทศชาติของเราใหกาวไปดังความวัฒนาสถาพรและความ

มั่นคงอยูในความรมเย็นเปนอิสระตอไป..."

เจนยุทธ เจนยุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหผูที่จบการศึกษานําความรูที่ไดรับ ไปใช ไปใชประโยชนใหเกิด ความสงบสุขของประชาชนและ

สังคม ตั้งมั่นอยูในคุณธรรม และความดี ดํารงตนใหเปนตัวอยาง โดยไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน..."

เจนรบ วันทองสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

เจนวิทย แดงแสละ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

เจนีวา ทะวา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเรา

ก็อยูเปนสุข..."

เจริญ คงชนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

เจริญ งิ้วราย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

เจริญ ชัยวินิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

เจริญ ชื่นสุขุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหนักเรียนทั้งหลายตั้งใจรับความรูที่ครูสอน เพราะโอกาสเชนนี้หายาก ถาไมเอาใจใสพยายามเรียน

ก็จะหาโอกาสไมไดอีกเพราะเวลาที่เปนเด็กนั้นมีนอย จึงตองขอใหใชเวลาใหถูกตอง สะสมความรูในทาง

หลักวิชาและความรูทั่วไปใหมากและดีที่สุด แลวจะไมตองเสียใจ เมื่อโตขึ้นก็จะสามารถทําหนาที่ของตน 

คือทํามาหากินเลี้ยงชีวิตตน และชวยสวนรวมใหอยูไดดวยความกาวหนาและดวยความรมเย็น..."

เจริญ ตองเชื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นมีมากมายหลายดาน ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การ

ปกครอง และจําเปนจะตองมีผูมีความรูความสามารถในแตละสาขาวิชามาปฏิบัติบริหารใหสําเร็จลุลวง

ไปดวยดีในทุกๆ ดาน. ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นชัด ก็ขอเปรียบเหมือนวงดนตรีวงหนึ่ง ซึ่งจะตอง

ประกอบดวยเครื่องดนตรีประเภทตางๆ มีเครื่องดีด สี ตี เปา เปนตน และมีผูชํานาญในเครื่องดนตรีนั้นๆ 

เปนผูปฏิบัติใหกลมกลืนไพเราะ และถูกตองตามจังหวะจะโคน จึงจะเปนวงดนตรีที่สมบูรณได. 

เพราะฉะนั้น ผูมีปญญาความสามารถไมวาจะทํางานใดดานใด เปนงานเล็กหรืองานใหญ งายยาก 

จะตองถือวางานทุกอยางมีความสําคัญเทาเทียมกัน และตองตั้งใจกระทําใหดีที่สุด ดวยความรับผิดชอบ 

และดวยความอุตสาหะวิริยะโดยมุงถึงความสําเร็จของงานเปนจุดหมายสําคัญ..."

เจริญ ทองแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มีทฤษฏีเกิดขึ้นอยางหนึ่ง ถือวาการทําลายเพื่อสรางสิ่งใหมขึ้นนั้น เปนวิธีการสรางสรรคของผูมีปญญา

 ทฤษฎีนี้นาจะนํามาศึกษาวิจัยกันวาควรรับไวไดเพียงใดหรือไม เพราะการลมลางของเกาเพื่อสรางขึ้น

ใหมนั้น  อาจทําใหสิ่งดีที่มีอยูแลวตองทําลายไปดวย และทําใหความเจริญตางๆ ตองหยุดชะงักลง การ

สรางสรรคควรกระทําไดดวยวิธีการที่แยบคายกวานั้น  โดยรวมกันคิดแกไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวใหดีขึ้น 

และสรางสิ่งที่ยังขาดอยูใหสมบูรณขึ้นมา..."

"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

เจริญ เพียงภาพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานรักษาความมั่นคงของประเทศเปนงานที่กวางขวาง และละเอียดลึกซ้ึง เกี่ยวเนื่องกับงานของ

บานเมืองทุก ๆ สวน ทั้งยังตองปรับเปลี่ยนแผนและกระบวนการปฏิบัติใหถูกตองทันสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูปฏิบัติบริหารงานระดับสูงทั้งฝายทหาร และพลเรือนจึงตองเปนคนที่

สามารถจริง ๆ คือมีความจัดเจนทั้งในวิชาการ ในวิธีการปฏิบัติและในสถานการณทุกดานในโลก..."

เจริญ รูปสอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยาง ของขาราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวม ของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน  เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคน จะตองทํากหนาที่ทุกๆ  ประการใหบริสุทธิ์ 

บริบูรณ  โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผล การปฎิบัติราชการทุกอยางจักได บรรลุ

ความสําเร็จอยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

เจริญ สมบูรณมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ประเทศของเราไดรักษาอธิปไตย และดํารงฐานะมา ดวยดีไดตลอดมานั้น ก็ดวยอาศัยความ

รวมมือ ของทุกๆฝาย ตางชวยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของประเทศชาติ ดวย ความสามัคคีและความ

พรอมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน ของสวนรวม... 

พระบรมราโชวาท ในพีธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2504..."

เจริญ สุขมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูรวมกันทามกลางมหาสมาคม พรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอมอบใจอํานวยพรและเฉลิมพระเกียรติ ที่ทุกคนต้ังใจเปน

พิเศใหขาพเจาโดยพรอมเพรียงจึงขอขอบใจทุกคนที่มีจิตใจที่เปยมความปรารถนาดีและเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันของทุกคน ความสามัคคีทําใหคนไทยเราสามารถชวยเหลือรวมใจกันรกัษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอไป ทุกคนตองคิดดีทําใหนสิ่งที่ดีๆพูดดี น้ําใจดี มีความเมตตาชวยเหลอืก

ตอสังคมเกื้อกูลประสานงานและประโยชนใหงานที่ทําสําเร็จประโยชนแกทั้งคนและประเทศชาต.ิ.."

เจริญ เหิมภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

เจริญ อนุโมรพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

เจริญ เอี่ยมสอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

เจริญ เอื่ยมสอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

เจริญมาก ปยะบรรหาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

เจริญศรี เมืองแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

เจริญสุข คําหอมกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได .." 

พระราชดํารัส ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเขาเฝาฯ

ถวายสัตยปฏิญาณตน

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 14 มีนาคม 2523..."

เจริญสุข ชะโนวรรณะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยู  ก็ไมมีวันอับจนยอมหาทางสรางตัวสรางฐานะใหกาวหนา

ไดเสมอ  ขอสําคัญในการสรางตัวสรางฐานะนั้น   จะตองถือหลักคอยเปนคอยไปดวยความรอบคอบและ

ความพอเหมาะพอดีไมทําเกินฐานะและกําลัง หรือดวยความเรงรีบ..."

เจษฎพงศ นอยยาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

เจษฎา จารุบุณย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

เจษฎา ทองแยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปวงชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม เปนเวลาที่เราจะลํารึกถึงกัน และอวยพรแกกัน 

เพื่อเปนนิมิตรหมายอันดีของปใหม ขาพเจาของสงความปราถนาดี มาอวยพรแกทุก ๆ คน ในปที่แลว 

บานเมืองของเรา มีเหตุการณืเกิดขึ้นหลายอยาง บางเรื่องก็กระทบกระเทือนถึงฐานะทางเศรษฐกิจ การ

คลัง การเมือง ตลอดจนชีวิตความเปนอยูและความมั่นคงปลอดภัย สมควรที่เราชาวไทยจะรวมกันแกไข

ในคลี่คลายไปโดยเร็ว แตเร่ืองที่ควรแกการชื่นชมก็มีอยูมิใชนอย ขาพเขาขอขอบใจทานเปนอยางมาก ที่

จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ใหอยางยิ่งใหญ

ในปใหมนี้ ขอใหทานทั้งหลาย ตั้งจิตตั้งใจ ใหมั่นอยูในความเมตตาปราถนาดี ใหกําลังใจแกกันและกัน 

เพื่อแตละคนจะไดมีกําลังใจ กําลังกาย กําลังความคิด สรางสรรคความเจริญมั่นคงใหแกตนแกชาติ

บานเมืองไดดังที่ตั้งใจปราถนา

ขออนุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ชาวไทยเคารพบูชา คงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกขปราศจากภัย ใหมีความสขุกายสุขใจและประสบแตพึงประสงคตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

เจษฎา ธีมศุทธนนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

เจษฎา ฝนคําอาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

เจษฎา พานทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได..."

เจษฎา ศรีพันตอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."

เจษฎา ศิลปพรหมมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

เจษฎา ศิลปพรหมมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

เจษฎา สุวานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชทานแก

                                                        พลเอกสุจินดา คราประยูร

                                                        และพลตรีจําลอง ศรีเมือง

                                                  วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

คงเปนที่แปลกใจ ทําไมถึงเชิญใหทานมาพบกันอยางนี้ เพราะวาทุกคนก็ทราบวา เหตุการณมีความยุง

เหยิงอยางไร และทําใหประเทศชาติลมจมได แตที่จะแปลกใจก็อาจมีวา ทําไมเชิญพลเอกสุจินดา ครา

ประยูร และ พลตรีจําลอง ศรีเมือง เพราะวา อาจมีผูที่แสดงเปนตัวละครมากกวานี้ แตวาที่เชิญมา

เพราะวา ตั้งแตแรกที่มีเหตุการณ สองทานเปนผูที่เผชิญหนากัน แลวก็ในที่สุด เปนการตอสู หรือการ

เผชิญหนากวางขวางขึ้น ถึงไดเชิญ ๒ ทานมา 

การเผชิญหนาตอนแรก ก็จะเห็นจุดประสงคของทั้ง ๒ ฝายไดชัดเจนพอสมควร แตตอมาภายหลัง ๑๐ 

กวาวัน ก็เห็นแลววา การเผชิญหนานั้น เปลี่ยนโฉมหนาไปอยางมาก จนกระทั่งออกมาอยางไรก็ตาม เสีย

ทั้งนั้นเพราะวา ทําใหมีความเสียหาย ในทางชีวิต เลือดเนื้อของคนจํานวนมากพอสมควร แลวกค็วาม

เสียหายทางวัตถุ ซ่ึงเปนของสวนราชการ และสวนบุคคลเปนมูลคามากมาย นอกจากนี้ก็มีความเสียหาย

ในทางจิตใจ และในทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ อยางที่จะนับพรรณนาไมได ฉะนั้นการที่จะเปนไป

อยางนี้ตอไป จะเปนเหตุผลหรือตนตออยางไรก็ชาง เพราะเดี๋ยวนี้เหตุผลเปล่ียนไป ถาหากวาเผชิญหนา

กันแบบนี้ตอไป เมืองไทยมีแตลมจมลงไป แลวก็จะทําใหประเทศไทย ที่เราสรางเสริมขึ้นมาอยางดี เปน

เวลานาน จะกลายเปนประเทศที่ไมมีความหมาย หรือมีความหมายในทางลบเปนอยางมาก ซึ่งก็เร่ิม

ปรากฏผลแลว ฉะนั้นจะตองแกไข โดยดูวามีขอขัดแยงอยางไร แลวก็พยายามที่จะแกไขตามลําดับ 

เพราะวาปญหา ที่มีอยูทุกวันนี้ สองสามวันนี้มันเปลี่ยนไป ปญหาไมใชเร่ืองของเรียกวาการเมือง หรือ

เรียกวาของการดํารงตําแหนง เปนปญหาของการสึกหรอของประเทศชาติ ฉะนั้นจะตองชวยกันแกไข 

มีผูที่สงขอแนะนํา ในการแกไขสถานการณมาหลายฉบับ หลายคนจํานวนเปนรอย แลวก็ทั้งในเมืองไทย 

ทั้งตางประเทศที่สงมา ที่เขาสงมาการแกไข หรือขอแนะนําวา เราควรจะทําอะไรก็มี ก็มีตางๆ นานา ต้ังแต

ตอนแรกบอกวาแกไขวิธียุบสภา ซึ่งก็ไดหารือกับทางทุกฝายที่เปนสภา หมายความวา พรรคการเมือง

ทั้งหมด ๑๑ พรรคนี้ คําตอบมีวาไมควรยุบสภา มี ๑ รายที่บอกวาควรยุบสภา ฉะนั้นการที่จะแกไข แบบที่

เขาเสนอมานั้น ก็เปนอันวาตกไป นอกจากนั้นก็มีเปนฎีกา และแนะนําวิธีตางๆ กัน ซึ่งไดพยายามเสนอไป

เจษฎา แสนประสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ตามปกติ คือเวลามีฎีกาขึ้นมา ก็สงไปใหทาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือสํานักนายกรัฐมนตรี แต

ก็ไมสามารถที่จะแกไขตามแบบนั้น ตกลงมีแบบยุบสภา และมีอีกแบบหนึ่ง ก็เปนแบบแกไขรัฐธรรมนูญ 

เพื่อใหไดตามประสงคที่ตองการ หมายความวาประสงคเดิม ที่เกิดเผชิญหนากัน 

ความจริงวิธีนี้ถาจําได เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ก็ไดพูดตอสมาคม ที่มาพบจํานวนหลายพันคน แลวก็

ดูเหมือนวาพอฟงกัน ฟงกันโดยดี เพราะเหตุผลที่มีอยูในนั้น ดูจะแกปญหาไดพอควร ตอนนี้ก็พอยํ้าวา

ทําไมพูดอยางนั้น วาถาจะแกกอนออกก็ได หรือออกกอนแกก็ได อันนั้นทุกคนก็ทราบดีวาเรื่องอะไร ก็เปน

เร่ืองรัฐธรรมนูญ ซ่ึงครั้งนั้น การแกรัฐธรรมนูญก็ไดทํามาตลอด มากกวาฉบับเดิมที่ตั้งเอาไวไดแกไข แลวก็

กอนที่ไปพูดที่ศาลาดุสิดาลยั ก็ไดพบพลเอกสุจินดา ก็ขออนุญาตเลาใหฟงวา พลเอกสุจินดาแลว พลเอกสุ

จินดาก็เห็นดวยวา ควรจะประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และแกไขตอไปได อันนี้ก็เปนสิ่งที่ทําได และตอนหลังนี้

 พลเอกสุจินดาก็ไดยืนยันวา แกไขไดก็คอยๆ แกเขาระเบียบใหเปนที่เรียกวา ประชาธิปไตย อันนี้ก็ไดพูด

มาตั้งหลายเดือนแลว ในวิธีการที่จะแกไข แลวขอสาํคัญ ที่ทําไมอยากใหประกาศใชรัฐธรรมนูญ แมจะถือ

วารัฐธรรมนูญนั้นยังไมครบถวน ก็เพราะเหตุวารัฐธรรมนูญนั้น มีคุณภาพพอใชได ดีกวาธรรมนูญการ

ปกครองชั่วคราว ที่ใชมาเกือบป เพราะเหตุวามีบางขอบางมาตรา ซ่ึงเปนอันตรายแลว ก็ไมครบถวนใน

การที่จะปกครองประเทศ ฉะนั้นก็นึกวา ถาหากวาสามารถที่จะปฏิบัติตามที่ไดพูดในวันที่ ๔ ธันวาคมนั้น

ก็นึกวา เปนการกลับไปดูปญหาเดมิ ไมใชปญหาของวันนี้ 

ปญหาของวันนี้ ไมใชปญหาของการบัญญัติ หรือแกไขรัฐธรรมนูญ ทุกวันนี้คือความปลอดภัย ขวัญดีของ

ประชาชน ซึ่งเดี๋ยวนี้ประชาชนทั่วไปทุกแหงทุกหน มีความหวาดระแวงวาจะเกิดอันตราย มีความ

หวาดระแวงวา ประเทศชาติจะลมจม โดยที่จะแกไขลําบาก ตามขาวที่ไดทราบมาจากตางประเทศ เพราะ

เหตุวาในขณะนี้ ทั้งลูกชายทั้งลูกสาวก็อยูตางประเทศ ทั้งสองก็ทราบดี แลวก็ไดพยายามที่จะแจงใหกับ 

คนที่อยูในประเทศเหลานั้นวา ประเทศไทยนี้ยังแกไขสถานการณได แตรูสึกวาจะเปนความคิด ที่เปน

ความคิดแบบหวังสูงไปหนอย ถาหากวาเราไมทําใหสถานการณอยาง ๓ วันที่ผานมานี้สิ้นสุดไปได ฉะนั้น

ก็ขอใหโดยเฉพาะสองทาน คือพลเอกสุจินดา และพลตรีจําลองชวยกันคิด คือหันหนาเขาหากัน ไมใช

เผชิญหนากัน เพราะวาเปนประเทศของเรา ไมใชประเทศของหนึ่งคนสองคน เปนประเทศของทุกคน เขา

หากันไมเผชิญหนากันแกไขปญหา เพราะปญหามีอยู ที่เวลาเกิดจะใชคําวา บาเลือด เวลาคนมีการปฏิบัติ

รุนแรงมันลืมตัว ลงทายเขาไมรูวาตีกันเพราะอะไร แลวก็จะแกปญหาอะไร เพียงแตวาจะตองเอาชนะ แลว

ก็ใครจะชนะ ไมมีทาง อันตรายทั้งนั้น มีแตแพ คือตางคนตางแพ ผูที่เผชิญหนาก็แพ แลวที่แพที่สุดก็คือ

ประเทศชาติ ประชาชนจะเปนประชาชนทั้งประเทศ ไมใชประชาชน เฉพาะในกรุงเทพมหานคร ถาสมมติ

วา เฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไป ประเทศก็เสียหายไปทั้งหมด แลวก็จะมีประโยชนอะไรที่จะทะนง

เจษฎา แสนประสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ตัววาชนะ เวลาอยูบนกองซากปรักหักพัง 

ฉะนั้นจึงขอใหทั้งสองทานเขามา คือไมเผชิญหนากัน แตหันเขาหากัน และสองทาน เทากับเปนผูแทนฝาย

ตางๆ คือไมใชสองฝาย ฝายตางๆ ที่เผชิญหนากัน ใหชวยกันแกปญหาปจจุบันนี้ คือความรุนแรงที่เกิดขึ้น 

แลวก็เม่ือเยียวยาปญหานี้ไดแลว จะมาพูดกัน ปรึกษากันวาจะทําอยางไร สําหรับใหประเทศไทย ไดมีการ

สรางพัฒนาข้ึนมาได กลับคืนมาไดดวยดี อันนี้ก็เปนเหตุผลที่เรียกทานทั้งสองมา และก็เชื่อวาทั้งสองทาน 

ก็เขาใจวา จะเปนผูที่ไดสรางประเทศจากซากปรักหักพัง แลวก็จะไดผลในสวนตัวมากวาไดทําดี แกไข

อยางไรก็แลวแตที่จะปรึกษากัน ก็มีขอสังเกตดังนี้ 

ทานประธานองคมนตรี ทานองคมนตรีเปรม ก็เปนผูใหญ ผูพรอมที่จะใหคําปรึกษาหารือกัน ดวยความ

เปนกลาง ดวยความรักชาติ เพื่อสรางสรรคประเทศ ใหเขาสูความปลอดภัยในเร็ววัน ขอฝากใหชวยกัน

สรางชาต.ิ.."

เจษฎา แสนประสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของตํารวจนี้เปนที่ทราบอยูแลววามี มากหลายหลายดานหลายสาขา และสรุปไดวาเปนงานพิทักษ

 สันติราษฎรหมายถึงใหประชาชนมีความสันติคือ ความสุขความสงบ ดังนั้นจึงขอใหทํางานดวยความ

ซื่อสัตยสุจริตดวย ความเขมแข็งขยันหม่ันเพียรเพื่อใหสําเร็จตาม เปาหมายสําคัญคือ พิทักษสันติราษฎร..."

เจษฎา แสนประสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

เจษฎา องอาจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชน

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

เจษฎา ออนจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนอายุมากถารักษาความดี รักษาคุณสมบัติคุณธรรมกไดเปรียบคนอายุนอยใประเทศชาตถามีคนอายุ

มากไดเปรียบถามีแตเด็กๆไมถือวามีความสามรถชาติบานเมืองไมกาวหนา จะตองพูดอยางนี้ ทานผูใหญ

อาจจะบอกวาดีแลวคนที่อายุมากมีประโยชนแตคนที่อายุมากแตวาไมใชความไดเปรียบของความที่มีอายุ

มากก็เปนเด็กเปนคนที่เยาวในความคิดและอันตรายมากและที่มีคนที่เขาบอกวาแกแลวแลวนอยใจวาแก 

เมื่อนอยใจวาแกคนอยางนี้เปนคนที่ไมเปผูใหญและคนที่เปนผูใหญทําใหบานเมืองลมจมไดมัวแตไป

นอยใจวาอายุมากแกและก็ไมใชความมีอายุมากเปนประโยชนนาอนาถ..."

เจษฏา จันทรรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 5 ธันวาคม 2512..."

เจะซาวียะห เบญจเหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับกับตองอาศัยกุศลโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ ประการแรก ไดแก การ

สรางความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซ่ึงเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

อยางสําคัญ ในอันที่จะทําหารงานใหบรรลุผลเลิศ ประการที่สอง ไดแก การไมประมาทปญญาความรู 

ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซึ่งเปนเครื่องมือชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล ประการที่

สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกันและทําใหงาน

สําเร็จไดโดยราบรื่น ประการที่สี่ ไดแก การกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิดจิตใจที่สะอาด

เขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกวหนา ประการที่หา ไดแก การรูจักสงบใจ 

ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซานและสามารถพิจาณาแกไขปญหา

ไดโดยถูกตอง คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐานทั้งที่เปนสวนวิธีการ ตางเปนเหตุ

เปนผลอาศัยกันและเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงของหนึ่งขอใดหรือเพียงบางสวนบางขอ

มิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายามอบรมสรางเสริมให

บริบูรณขึ้นแตละขอและทุกขอ เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงบันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้น

สมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

เจะปา โอะหรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีตรวจพลสวนสนาม

เนื่องในงานพระราชพีธีรัชดาภิเษก

8 มิถุนายน 2514..."

เจะมาดีนะ ปานทุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

เจะมาเรียม อุเซ็งแม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง. ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตาง ๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาด

แจมใสในเหตุในผล . หนาที่นี้เปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ. ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความ

ดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบ ได

เขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญ

และความเสื่อมทั้งปวง . 

      โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสาย. ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

เจะมิเนาะ หวังหมัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหนี้ ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด โดยสถานใด ก็ตาม ลวนเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปน

เครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญ ระหวางบุคคลกับบุคคล และทําใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวย

สามัคคีธรรม นอกจากนั้น การให ยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือ ผูใหก็มีความสุขมีความอิ่ม

เอิบใจ ผูรับก็มีความสุข มีกําลังใจ สงัคมสวนรวมตอลดถึงประทศชาติ ก็มีความผาสุกมีความรมเย็น..."

เจียมจิต ขุนทด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคความเจริญมั่นคงนี้ นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในเชิงวิชาการแลวยังจะตองมี

รากฐานที่ดีหลายอยางประกอบพรองกันดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอน รากฐานสวนสําคัญที่สุดประการ

หนึ่งก็คือ ใน ทั้งนี้ เพราะใจเปนตัวตนเหตุแทที่จะนําใหเรากระทําการตางๆดวยเหตุนี้ทานจึงกลาววาทุกสิ่ง

ทุกอยางมีใจเปนใหญ เปนประธาน มีใจประเสริฐสุดและสําเร็จไดดวยใจ ถาบุคคลมีใจดีแลว ความสุข

ความเจริญยอมเปนอันหวังได แตอยางไรก็ดีในชีวิตคนเรานั้น ไมมีผูหนึ่งผูใดจะอยูเปนปรกติสุขอยางเดียว

ไดยอมจะมีทั้งภัยทั้งอุปสรรคทั้งเคราะหราย ผานเขามาบางอยางยากที่จะหลีกเลี่ยงพน ขอสําคัญเมื่อตอง

ประสบเหตุอยางใดอยางหนึ่งที่บางครั้งทําใหใจหายใจคว่ําได จะตองไมเสียใจเพราะจะทําใหเสียขวัญ

เสียกําลังใจ ทําใหจนปญญาคิดไมออกทําไมถูกและที่สุดก็อาจผิดพลาดเสียหายไดตางๆ ทางที่ถูกจะตอง

พยายามสงบใจทําใจดีสูเสือ ก็จะทําใหเกิดสติรูเทาทัน สามารถใชปญญาพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลได

กระจางชัด หาทางปฏิบัติไดถูกตองพอเหมาะพอดี ไมมีอับจน..."

เจียมจิตร กานทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

เจียมจิตร พฤกษศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

เจือ คงบันนึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

เจือจิตต แซเตียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

แจมจันทร แกนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ใจเดียว สิงหะพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

ใจเพรช พิมพสอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ฉกรรจ ทองขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

ฉกาจ ทองขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ฉมาพันธุ บาลลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

ฉลวย จูมบาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้นยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไปซ่ึงเปนอันตรายอยางยิ่งตอ ชีวิตของประเทศชาติ กลาวคือการทําลายนั้น จะทําใหมีความ ตอเนื่อง

ของโครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน..."

ฉลอง ไชยเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ฉลอง บุญชด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนจงรําลึกถึงอุดมคติของวิชาชีพที่มุงหวัง จะบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชนเหนือสิ่งอื่นใด 

และรักษามรรยาทของการประกอบ อาชีพโดยเครงครัด จงหมั่นฝกฝนตนเองใหทันสมัยในวิทยาการ 

ประกอบโรคศิลปะอยูเสมอ..."

ฉลอง บุญทิพยจําปา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะปฏิบัตภาระหนาที่อันใด  ทั้งสวนนอยสวนใหญ  ขอใหปรารถประโยชนของชาติบานเมืองเปน

จุดหมายสูงสุด  ใชสติอันมั่นคง  และใชปญญาอันกระจางแจมใส  พิจารณาวินิจฉัยโดยละเอียดรอบคอบ

อยูเสมอ  ระมัดระวังตัวอยาใหลุมหลง หรือตกเปนทาสของความโลภทุจริต  และความลืมตัวลืมชาติได

เปนอันขาด  ทุกคนก็จะสามารถทําการทุกอยางไดโดยถูกตองเที่ยงธรรม  ดวยความกลาหาญมั่นใจ และ

สัมฤทธิ์ผลสมบูรณบริบูรณ  ตามจุดประสงคเปนประโยชนเปนความเจริญแกประเทศชาติอยางแทจริง..."

ฉลอง พรหมหู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่งที่จะตอง ประพฤติปฏิบัติตัวตอบุคคลทั้งปวงดวยความ สุจริตจริงใจ

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับ ฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยน ไวใหเหนี่ยวแนน

สม่ําเสมอ..."

ฉลอง วัฒนิวิเชียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนา มาอวยพรแกทุกคนใหมีความสุขความเจริญ

และความสําเร็จ สมประสงคในสิ่งที่ปรารถความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือปรารถนา

สุขการสบายใจ ความสมบูรณืดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบรมเยบ็น พูด

ถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือความสงบภายนอกกับความสงบภายใน ไดแก ความ

เปนอยูและสภาวะแวดลอมที่เปนปกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ําทวม ไฟไหม 

หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน ภายในไดแกจิตใจที่ใสสะอาด แจมใสไมมีกังวล ไมมีความขุนเคือง

ขัดของ จิตใจที่สะอาดและสงบนี้สําคัญมากเพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง 

สามารถคิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะอํานวยประโยชนสุขความเจริญกาวหนา ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณอัน

เปนสิ่งที่แตละคนตองการใหสัมฤทธิผลไดในวันปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลายพยายามทํา

ความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีในกีชันละกันใหดเกิดขึ้น ผูชที่ทําประโยชนเกื้อกูลกันก็

ควรแสดงไมตรีขอบใจกันดวยความรักความหวังดีทุกคนทุกฝายจะไดสามารถรวมมือรวมคิดกัน

ปฏิบัติงานของตนของชาติใหดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นและมั่นคงบรรลุกิจจุดกประสงคตามที่มุงหมาย

 ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพยบูชาจงอภิบาลรักษาทานทุกคนให

ปราศจากทุกขปราศจากภัยใหความสุขสมบูรณและความสําเร็จสมหวังตลอดศกนี้โดยทั่วกัน..."

ฉลอง สิงหแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่  อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็ยเปนสุขและม่ันคง..."

ฉลอง สุดสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การธํารงความเจริญมั่นคงของพระศาสนาจึงนาที่จะ เนนที่การแนะนํา ใหเห็นประโยชนของการศึกษา

ปฏิบัติ ธรรมเปนสําคัญ เม่ือ ประโยชนแหงการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นแลว ก็จะ พึงพอใจและจะขวนขวาย 

ศึกษาปฏิบัติใหสูงขึ้น และเมื่อชาวพุทธรู ธรรมะปฏิบัติธรรมกันอยางถูกตอง ทั่วถึงมากขึ้นพระศาสนาก็จะ

เจริญ มั่นคง..."

ฉลอง เอี่ยมเชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ฉลองขวัญ พรหมรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีทางดําเนินของบานเมืองและประชาชนทั่วไปมีความเปลี่ยรแปลงมาตลอด เนื่องมาจากความวิปริต

ผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื่นๆของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงใหพนได จึงตองระ

มัดรัวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยูโดยประหยัดเพื่อที่จะอยูใหรอดและ

กาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

ฉลองศักดิ์ เกตุกราน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเสียสละและชวยเหลือกันและกันที่ประชาชนทั้งชาติไดแสดงใหปรากฎนั้น เปนหลักประกันความ

มั่นคงของบานเทองของเราอยางแทจริง..."

ฉลาด ทองดีนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานทั้งหลายคงจะตระหนักอยูแลววา การศึกษาเลาเรียน เปนเรื่องที่ไมมีสิ้นสุด ผูปรารถนาความเจริญ

ในการประกอบกิจการงานจะตองหมั่นเอาใจใสแสวงหาความรูใหเพิ่มพูนอยูเสมอ มิฉะนั้นจะกลายเปนผู

ที่ลาสมัยสมรรถภาพไป..."

ฉลาด บุญทิพยจําปา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อจะทํางาน อยาหยิบยกความขาดแคลนเปนขออาง จงทําทํางานทามกลางความขาดแคลลนใหบรรลุ

 จงทํางานดวยความตั้งใจและซื่อสัตย

 การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือ สามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่งสามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่งทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไปและ

จําเปนตองกระทําดวยความมมสุจริตกาย สุจริตใจดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตามเหตุตามผลดวยจึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนทีพึงประสงคโดยครบถวน

แทจริง..."

ฉลาด พงษนาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือ ตองหมั่นขยัน และ อุตสาหะพยายามพากเพียร ตองเอื้อเฟอ

และเสียสละ ตองหนักแนน อดทนอดกลั้น ถารวมระวังความประพฤติปฎิบัติตน ใหอยูในระเบียบแบบ

แผนที่ดีงาม รวมทั้งตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจ วางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

ฉวี บุญเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่มีการศึกษาที่เรียกวาเปนผูมีปญญา ควรจะสามารถวินิจฉัยไดวาจะแกใขอะไรอยางไร ขอสําคัญ

ควรจะตองรอบคอบและระมัดระวังที่จะพิจารณาเรื่องตางๆใหกระจาง แจมแจงทุกแงทุกมุม แลวจัดการ

ใหถูกจุดถูกขั้นตอน ถูกเหตุผล ขอที่พึงระมัดระวังอยางยิ่ง คือการแกปญหาโดยรีบเรงดวน ทั้งที่ยังไมมี

ความแนใจอยู ขอนี้ มักจะทําใหไดผลที่ดวนๆผลที่ดวนก็คือผลที่ไมครบถวน ขาดประโยชนที่พึงได 

มิหนําซ้ําอาจทําใหเกิดความเสียหายรายแรงขึ้นก็ได เพระอาจไปรื้อหรือทําลายสิ่งที่ดี ที่ใหการไดลง และ

เอาส่ิงที่เสียที่ใชการไมไดมาใช เมือความจริงเปนอยูอยางนี้ ผูมีปญญาทุกระดับจึงตองถือเปนภาระหนาที่

 ที่จะตองรูจักรับ รุจักใช ความรูอยางถูกตอง เพื่อสามารถพิจารณาการกระทําใหเหมาะสมแกทุกกรณ.ี.."

ฉวีวรรณ ตั้งทรงเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูทุกคนตองนึกวาตนเปนครู ตองมีความยุติธรรม ตองหนักแนน ขอใหครูฝกฝนอบรมเด็ก ใหเปน

นักเรียนที่ดี มีระเบียบ มีความรับผิดชอบในหนาที่ รูจักทําตนใหตรงตอเวลา ฝกใหมีสมาธิในการงาน รู

จักรักาสมบัติสวนตัวและสวนรวม รูจักมีเมตตานึกถึงผูอ่ืน รูจักทําตัวใหเขากัยสวนรสม..."

ฉวีวรรณ ทองสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหนักเรียนทั้งหลายตั้งใจรับความรูที่ครูสอน เพราะโอกาสเชนนี้หายาก ถาไมเอาใจใสพยายามเรียน

ก็จะหาโอกาสไมไดอีกเพราะเวลาที่เปนเด็กนั้นมีนอย จึงตองขอใหใชเวลาใหถูกตอง สะสมความรูในทาง

หลักวิชาและความรูทั่วไปใหมากและดีที่สุด แลวจะไมตองเสียใจ เมื่อโตขึ้นก็จะสามารถทําหนาที่ของตน 

คือทํามาหากินเลี้ยงชีวิตตน และชวยสวนรวมใหอยูไดดวยความกาวหนาและดวยความรมเย็น..."

ฉวีวรรณ นาควิจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัว เบียดเบียน

ประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ฉวีวรรณ บุญไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิทยาการทุกสาขาทุกระดับมีความสําคัญมากสําหรับนําไปใชปฎิบัติงาน โบราณทานเปรียบกับอาวุฑ

อันคมกลา ซึ่งมีคุณอนันต แตก็อาจมีโทษมหันตถานําไปใชไมถูกทางบัณฑิตเปนผูที่จะตองใชวิชาการ

ปฎิบัติงานในระดับสําคัญตอไป  ควรจะไดศึกษาเรื่องการใชวิทยาการใหเขาใจอยางแจมแจงและแนชัด  

วาจะใชวิทยาการใหเปนคุณอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร  คนที่จะใชวิชาไดดีนั้น  ประการแรก  จะตองรู

วิชาเปนอยางดี  คือ รูอยางแจมแจงชํานิชํานาญ  และทั่วถึงตลอดหมด ทั้งในหลักใหญ ทั้งในรายละเอียด 

รวมทั้งในสวนที่จะประสานกับวิชาอื่น ๆ  เพื่อใหเก้ือกูลเสริมกันและกันดวย  ประการที่สอง จะตองรูจัก

พิจารณาเลือกทํางานที่เปนงานสรางสรรค  มิใชงานมีผลขางลบหรือที่ปราศจากคุณคา  ปราศจาก

ประโยชนอันพึงประสงค  ประการที่สาม  ไมวาจะทํางานฝายใดสาขาใด  จะตองเรียนรูลักษณะงานให

ทราบอยางถองแท  โดยเฉพาะในจดุประสงค  ขอบเขต  และแนวทางที่จะปฏิบัติ  ประการที่สี่จะตองมี

ความตั้งใจที่แนวแน  และมีความอุตสาหะ  พรักพรอมอยูเสมอ  ที่จะปฏิบัติงานนั้นจนสําเร็จประโยชน

ตามที่มุงหมาย  เมื่อบุคคลมีหลักการประกอบพรอมกันครบทั้ง 4  ประการ  ดังนี้  จึงจะแนใจไดถูกตอง  

พอเหมาะพอดีกับเปาหมายที่ตองการ  และจะสามารถทําใหงานที่ปฏิบัติบรรลุผลสมบูรณบริบูรณพรอม

ทุกสวนได  จึงใครขอใหทานทั้งหลายผูมีวิชาความรูพรอมอยูไดพยายามเรียนรูหลักการใชวิทยาการตามที่

กลาวแลวใหละเอียดรอบคอบ  เพื่อจักไดสามารถปฏิบัติภาระหนาที่ในการสรางความสําเร็จและความ

เจริญวัฒนาใหแกตนเอง แกบานเมืองอยางแทจริงไดตอไป..."

ฉวีวรรณ ประยงคหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ฉวีวรรณ เปรมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สมัยกอนนี้พิอมีพอกิน สมัยนี้ชักไมพอมีพอกิน จึงตองมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพิเพียง เพื่อที่จะให

ทุกคนมีความพอเพียงไดใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ..."

ฉวีวรรณ โปรยรุงโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตอง

ครบถวน มีอิสรภาพ..."

ฉวีวรรณ พวงสมจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ฉวีวรรณ เรืองเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

ฉวีวรรณ ศรีสมโภชน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

ฉวีวรรณ สมบุรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

ฉวีวรรณ เส็มสัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

ฉวีวรรณ อาลัยวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ฉวีวรรณ เอกอุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญของการทํางาน คือความทอถอยและความหวั่นเกรงตอ อิทธิพลตาง ๆ ซึ่งเปนเหตุบั่น

ทอนความสามารถ ในตน กับทั้งความเที่ยงตรงตอหนาที่ อยางรายกาจ จึงตองระมัดระวังควบคุมสติ และ

รักษาความสุจริตเปนธรรมไวใหได ตลอดเวลา..."

ฉศก วสุนธรารัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาคนเรามีความรูก็ยอมมีความระลึกถึงในความรูของตัว ในความกาวหนาของตัว และจะสามารถที่จะ

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีเปนประโยชนตอสวนรวมได การสรางสารานุกรมนี้จึงเห็นวาเปนประโยชน

สําหรับสังคมเปนสวนรวม เพราะวาบานเมืองของเรา ประชากรเกิดเพิ่มขึ้นทุกป แลวก็ถาใหความรูแก

เยาวชนไมพอ ก็เกิดเรื่อง อยางที่ปจจุบันนี้มีปญหาเยาวชนเกิดขึ้นมาเปนที่นาหนักใจอยางยิ่ง และก็ถาทุก

คนชวยกันสรางความรูแกเยาวชนแลว ปญหานี้จะเบาบางลงไปได..."

ฉัฐนนท ถาวรล้ําเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อบุคคลใดคิดได ก็สามารถตัดสินใจการกระทําของตนไดถูกตอง แลวก็จะกระทําแตเฉพาะสิ่งที่สุจริต

ที่มีประโยชนยั่งยืนไมกระทําสิ่งที่จะเปนความผิดเสียหายทั้งตนและสวนรวม..."

ฉัฐพร ขามเกล้ียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ฉัตร ภูศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ฉัตรชัย แกวชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวหนา

ไปถึงความเจริญมั่นคงซึ่งเปนจุดประสงคที่แทจริง..."

ฉัตรชัย เชียงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหการศึกษาเปนงานที่ละเอียด ซับซอน และกวางขวางมาก จะตองกระทําโดยอาศัยความรู ความ

สังเกตจดจํา และความฉลาดรอบคอบอยางสูง ทั้งตองอาศัยความเสียสละอดทน ความเพียรพยายาม 

ความสุจริต และความเมตตาอันกวางขวางดวยพรอม จึงจะสําเร็จผลที่พึงประสงคได..."

ฉัตรชัย บุณยปรีดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพร และการเฉลิมฉลองย่ิงใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ

ทั้งรัฐบาลที่ไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทย ที่รวมกันแสดงออก

ทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนไดแสดงออก และ

ตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคนที่จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเปน

ที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได

จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา

ขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล จงรักษาประเทศชาติไทยปลอดพนจากภัย จาก

อันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความเจริญสวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากนั..."

ฉัตรชัย รอดธานี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

ฉัตรชัย สมยิ่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือปรารถนาสุขกายสบายใจ ความสมบูรณดวย

พลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบรมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปน 2 สวน คือความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก

ไดแกความเปนอยูและสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตรายหรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยง มุงรายทําลายกัน 

ภายในไดแกจิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาดและสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการให

สัมฤทธ.ิ.."

ฉัตรชัย สารศาสตรบัญชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ฉัตรชัย เสมอตัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชยวาเมืองไทยไมมีสิ่งที่ทันสมัย แต

เราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบ และทํางาน

ตั้งจิตอธิษฐานตั้งอธิษฐานต้ังปณิธาน ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกินไมใขวาจะรุงเรือง

อยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยูพอ

กินนี้ไดเราก็จะยอดยิ่งยวดได..."

ฉัตรชัย โสภาชื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

ฉัตรพล พรหมเศรณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใดๆ ที่เรารสึกดวยใจจริงวาชั่ววาเสื่อม เราตองฝก

ตองตานความคิดและความประพฤติทุกอยางที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทํา

สิ่งที่เราทราบวา เปนความดี เปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริงๆ ใหผลของ

ความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเลื่อมคลาย..."

ฉัตรพล เหลืองทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา   ตองขมใจไมกระทําสิ่งใดๆ  ที่รูสึกดวยใจจริงวาชั่ววาเสื่อม  ตองฝนตองตาน

ความคิดและความประพฤติทุกอยางที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ  เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทําสิ่งที่เรา

ทราบวาเปนความดี  เปนความถูกตองและเปนธรรม..."

ฉัตรสุดา โคตรพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่องกีดขวาง

 คนที่ทํางานจริงๆนั้น ไมววาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถาย่ิงมีความเอาใจใสมีความขยันและ

ซื่อสัตยสุจริตก็ยิ่งจะชวยใหประสพผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

ฉัตรอร คงจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติ เปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือ

ไดวาทุคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถและเกื้อกูลกัน ไมมีผูใด

จะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

ฉันทนา พิสูจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

ฉันทนา มานศรีสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถเปนสําคัญ  คือสามารถในการใชวิชาความรูอยางหนึ่ง  

สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง  ทั้งสองประการนี้ตองดําเนินคูกันไป  และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย  สุจริตใจ ดวยความคิด ความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ  และ

ดวยความถูกตองตามเหตุ ตามผล จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดย

ครบถวนแทจริง..."

ฉันทนา มีอาษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทย ก็คือการให  การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใดแกผูใด

 โดยสถานใดก็ตามเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญ  ระหวาบุคคล

กับบุคคล และทําใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยความสามัคคีธรรม..."

ฉันทนา รางแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจํา บุคคลสองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษามา

ใชใน การปฏิบัติงาน กับความ ฉลาดที่จะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอม ทั้งทางที่จะใหพน ความ

เสื่อมเพี่อดําเนินไปใหถึงความเจริญ..."

ฉันทนิตย พานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบไดแกระเบียบในการคิดและในการทําผูไมฝกระเบียบไว คือจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมไดเพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเล และขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้นระเบียบนั้นลักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ังคงในราชการ..."

ฉันทพัฒน วงศราษฎร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

ฉันทรัตน กัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

ฉันทรัตน กันธะมูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคม พรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ ที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชน

ชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมาก เพราะแต

ละคนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปยมไปดวย

ความปรารถนาดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝาย ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจ

มากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกัน

รักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง

       

        ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน ประการที่สอง คือ 

การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน

 แกผูอ่ืน และกับประเทศชาติ ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎ

กติกา และในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทํา

ความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และมั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และการ

ประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยังมีพรอมมูลในกาย ในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวา 

ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาว

ไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน และถายทอดความคิด จิตใจนี้กันตอไปอยา

ใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายหนา

       

        ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย ใหปลอด

พนจากภัยอันตรายทุกสิ่ง และอํานวยความสุข ความเจริญ สวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วกัน..."

ฉันทวัฒน วนเมธิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ฉัยยัณ พูลสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

ฉิศเรศวร ทองใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

เฉลิพล ทัพวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ขาพเจาไดอัญเชิญ มาเพื่อยึดถือปฏิบัติในการ

ทํางานและการดําเนินชีวิต  คือ

               ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน    จะตองต้ังใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลัง

ความสามารถ    ดวยอุดมคติ   ดวยความเขมแข็งเสียสละ    และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่

เปนไปอยางถูกตอง    และเที่ยงตรงเปนกลาง   ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา   การปฏิบัติตัวปฏิบัติงาน

ของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของ

บานเมืองและประชาชนทุกคน

                                                                  นายเฉลิม    เกลี้ยงแกว

                                                              ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียน..."

เฉลิม เกลี้ยงแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอปรารภกับทานถึงแนวทางที่เห็นวาสําคัญ ควรที่จะนํามาพิจารณาอีกประการหนึ่ง คือการศึกษา

ธรรมะและศีลธรรมจรรยาอยางถูกถวน

     พระพุทธศาสนาวางแนวทางการศึกษาธรรมะ เพื่อใหประสบผลที่แทจริงแนนอนไววา บุคคลจะตอง

ศึกษาทั้งดานปริยัติและดานปฏิบัติพรอมกันไป โดยกระทําใหหนักแนนไดสัดสวนกนทั้งสองดาน จึงจะเกิด

ปฏิเวธคือไดรับและไดเห็นผลของธรรมะนั้นๆเปนที่ประจักษตา ประจักษใจ โดยนัยนี้ ตราบใดที่เรียนรูแต

ไมประจักษในผล ก็เรียกวายังเรียนไมสําเร็จ ยังไมไดประโยชนจากธรรมะอยูตราบนั้น และจะนําธรรมะไป

แนะนําสั่งสอนหรือเผยแผแกใครไมไดจริง

     ธรรมะขั้นใด ระดับใดก็ตาม จําตองศึกษาใหทราบดวย ตองนําไปปฏิบัติดวยกาย วาจา ใจ ใหไดรับผล

ปฏิบัติดวย ผูศึกษาจึงจะเกิดปญญารูชัดแจงในธรรมะนั้นได..."

เฉลิม ขาวพราย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

เฉลิม บุญเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

เฉลิม พรรณสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

เฉลิม หนูสันโดด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

เฉลิม หมื่นเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภารกิจของตํารวจ คือการบําบัดทุกขบํารุงสุข ใหแกประชาชนขอใหสังวรระวังที่จะไมใหใชอํานาจ 

ในทางที่ไมสมควรหรือเกินกวาเหตุที่จําเปนตอง วางตัวในทางที่ดีปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป ตามกฎหมาย 

รักษาระเบียบวินัยใหเครงครัดมีความ ซื่อสัตยสุจริตและยุติธรรมพรอมที่จะเสียสละเพื่อประชาชน และ

ประเทศชาติอยูเสมอ..."

เฉลิม ออนทวม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือ ความสํานึกตระหนักในคุณธรรมของแผนดินอันเปนที่เกิดที่อาศัยซึ่งทํา

ใหบุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคง

ตลอดไป..."

เฉลิมเกียรติ คลายพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบัน ปรากฏวาไดมีการใชถอยคําออกจะฟุมเฟอย แลวไมตรงกับความหมายอันแทจริงอยูเนืองๆ 

ทั้งออกเสยงก็ไมถูกตองตามอักขรวิธี ถาปลอยใหเปนดังนี้ ภาษาของเรามีแตทรุดโทรม ชาติไทยของเรามี

ภาษามีภาษาของเราใชเอง เปนสิ่งอันประเสริฐอยูแลว เปนมรดกอันมีคา ตกทอดมาถึงเรา ทุกคนจึงมี

หนาที่จะตองรักษาไวฉะนั้น จึงขอใหบรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารยไดชวยกันรักษาและ

สงเสริมภาษาซึ่งเปนอุปกรณแหลักประกันเพื่อความเจริญของประเทศชาติ..."

เฉลิมขวัญ ดวงดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

 

     "...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัย

ความรูแตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

     เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

     ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

เฉลิมชัย เกตุใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาแตละคนมีจิตใจที่มุงมันแลว  แผจิตใจที่มุงมั่น และแผความเมตตาซึ่งกันและกันในภาษา ทุกภาษา 

ก็ตองมีคําวาเมตตา  คือ  เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน      มองคนอื่นในทางที่จะชวยเหลือเขามากกวาที่จะไป

แยงชิงเขา ทุกภาษาทุกศาสนาก็มีจิตใจนี้ หรือวิธีการนี้ ขอใหทานทั้งหลายทําตอไปดวยความแนวแนและ

ดวยความสุจริตใจ จะเปนทางที่จะชวยสวนรววมใหอยูเย็นเปนสุข..."

เฉลิมชัย เฉลิมงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคลทั้งในดานวิชาการ ตองเห็น ใจ

วาแตละคนมีหนาที่ มีความรูในวิชาการของ แตละคน ถาดําเนินวิชาการนั้นๆไปตามลําพัง หรือตามแนว

เดียว เทานั้นเอง ก็จะไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะกรรมการจัดงานสุรสีหรําลึก 

ณ พระตําหนักจิตรดารโหฐาน 21 มีนาคม 2522..."

เฉลิมชัย ปดตาทะนัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารทุกคนจึงตองสําเหนียกตระหนักอยูเสมอ ในความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมงาน

กับผูอ่ืนใหไดสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติของเราใหกาวไปถึงความวัฒนาสถาพรและธํารง

มั่นคงอยูในความรมเย็นเปนอิสระตลอดไป..."

เฉลิมชัย เลี้ยงสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เช่ือถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

เฉลิมชัย วงศกรโกศล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

เฉลิมชัย สุรพันธพิชิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือ  ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวย

วิถีทางที่สุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม  ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู  

การทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและม่ันคง

ถาวร เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

เฉลิมชัย โสดากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

เฉลิมชัย โสดากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน  จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวง  ดวยความอุตสาหะเพงพินิจ 

ใชความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ  ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ..."

เฉลิมชัย หาชอบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือตองหม่ันขยันและ อุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ตองหนักแนนอดทน และอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ใหอยูในระเบียบ 

แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

เฉลิมพร ตาธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

เฉลิมพร วรทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

เฉลิมพล กรอบมุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

เฉลิมพล เกตุแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใชจําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความปกติสุขของสวนรวมดวย..."

เฉลิมพล แกวรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวม ของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆประการใหบริสุทธิ์ บริบูรณ

โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฎิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จ

อยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

เฉลิมพล ดวงดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว  ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความเจริญ  แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน  ก็ตองประสบ

เคราะหกรรมกันทั้งชาติ  จึงเปนหนาที่ของเราทั้งหลาย  ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัตินหนาที่ใหดีที่สุด..."

เฉลิมพล ลายัณห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ดําเนินการฟนฟูสภาพปา และใหความปลอดภัยแกชางปากุยบุรี..."

เฉลิมพล สันติธรรมศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

เฉลิมพล สุยพงศพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

เฉลิมพล แสนอุบล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

เฉลิมพล หนูกลัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารทั้งหลายจําเปนตองปฏิบัติงานดวยความมีสติต้ังม่ัน  ดวยวิจารณญาณที่สุขุมรอบคอบ  ดวย

ความเปนไทย  ทั้งในความคิดจิตใจและการกระทํา  โดยยึดถือความมั่นคงของชาติ  ความเจริญกาวหนา

ของบานเมืองและความผาสุกของประชาชนเปนเปาหมาย  นอกจากนั้นยังจะตองถือวินัยสําคัญโดย

เครงครัดสามขอ  ขอหนึ่งตองปฏิบัติงานทุกอยางดวยความรูจริงและชัดในจุดหมาย  ขอสองตองทํางาน

ของตนใหประสานกับงานของผูอ่ืน  แตมิใหเปนการกาวกายแทรกแซง  ขอสามซ่ึงสําคัญที่สดุตองถือหลัก

พึ่งตนเองยิ่งกวาการพึ่งบุคคลใดชาติใด..."

เฉลิมพันะ บุญอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํานุบํารุงประเทศชาตินั้น มิใชเปนหนาที่ของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ หากเปนภาระความรับผิดชอบ

ของคนไทยทุกคน ที่จะตองขวนขวายกระทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด เพื่อธํารงรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญมั่นคงและผาสุกรมเย็น..."

เฉลิมภพ อุมใหญโต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

เฉลิมรัฐ สุวรรณธาดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ประเทศของเราไดรักษาอธิปไตย และดํารงฐานะมาดวยดีไดตลอดมานั้น ก็ดวยอาศัยความรวมมือ

 ของทุกๆฝาย ตางชวยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของประเทศชาติ ดวยความสามัคคีและความพรอมที่จะ

เสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม..."

เฉลิมวุฒิ สุงขพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัตราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก

ขอใหถือวาการทํานหาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมอืงไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

เฉลิมศรี กลปราณีต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการความสามัคคีความตั้งใจสุดกําลังเพื่อที่จะใหบานเมือง

อยูได การที่ทุกคนทํางานในหนาที่ของตนและระลึกวางานของตนเปนสวนหนึ่งของสวนรวม จะเปนสิ่งที่

ทําใหบานเมืองเจริญรุงเรืองได..."

เฉลิมศรี แกวอนันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

เฉลิมศรี ฉิมเฉลิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะเปนเสือนั้น มันไมสําคัญ สําคัญที่เราพออยู พอกิน และมีเศรษฐกิจการเปนอยู แบบพอมีพอกิน 

หมายความวาอุมชู ตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง..."

เฉลิมศรี เชื้อจีน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุก วันนี้ดวยความสามัคคี ผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ 

บรรเทาความเดือดรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."

เฉลิมศรี วีระมโนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

เฉลิมศรี สุขสอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดกอใหเกิดประโยชน ตองชวยกัน

คิด ชวยกันแก หลายๆคนหลายๆทางดเวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมเปน

อุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอน ทําลายความเจริญ และความสําเร็จของการงาน..."

เฉลิมศักดิ์ กิจวนิชประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

เฉลียว ดวงพรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

เฉลียว ยืนยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506)..."

เฉลียว หงษทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

เฉลียวจิตร พรหมรามแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

เฉิดโฉม เดชสุขุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

เฉิดศักดิ์ โรจนหัสดิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

เฉียบกิช นอยพรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

โฉม คชาบาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน

จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะ

เพงพินิจใชความรูความคิด ความเฉลียว ฉลาด

และความรูผิด ชอบช่ัวดีเปนเครื่องวิจัยวิจารณ

ปรับปรุงตัวปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพเสมอ

งานที่ทําจึงสําเร็จผลสมบูรณ

และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค

เปนความเจริญมั่นคงทั้งแกตนแกงาน

และแกสวนรวมพรอมทุกสวน

วังไกลกังวล

วันที่ 31 มีนาคม 2549..."

โฉมยงค บุตรราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคน หนึ่งพูดอยางหนึ่งคนอื่นตองพูดเหมือนกันหมด 

ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอด คลองกัน แมจะขัดกันบางแต

ตองสอดคลองกัน..."

โฉมสุดา พิทักษวาที
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของแผนดินทั้งสิ้น 

ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน รวมมือรวม

ความคิดกัน ใหการปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึงประสงคสม

บูรณืพรอมทุกสวน..."

ไฉไล บุญยฤทธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ชกานต ประทักษิธร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

ชญาณี คะยอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ

คือ สละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละความคิด

จิตใจที่ต่ําทราม

ตางๆอีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารงตําแหนงหนาที่อยางมี

เกียรติมีศักดิ์ศรี

และมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ชญานิน กําลัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

ชญานิษฐ สันหนู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กอนหนานี้อาจมองหนาที่ของศาลปกครองมีขอบขายไมกวางขวาง ความจริงกวางขวาง แตเวลานี้ถา

จะใหพูดศาลเองมีสิทธิ์ที่จะพูดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการเลือกต้ังที่ไดคะแนนนอยกวารอยละ 20 

เลือกตั้งอยูคนเดียว ซึ่งมีความสําคัญ เพราะในที่สุดการเลือกตั้งไมครบจํานวน ไมทราบวาเกี่ยวของกับ

ทานหรือเปลา ความจริงนาจะเกี่ยวของ เพราะถาไมมีจํานวนผูที่ไดรับการเลือกตั้งพอ การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยก็ดําเนินการไปไมได แลวที่ทานปฏิญาณวาจะทํางานเพื่อประชาธิปไตยก็ทําไมได ทานก็

อาจตองลาออกโดยไมไดแกปญหาที่มี ตองหาทางแกไขใหไดอาจไปปรึกษาศาลรัฐธรรมนูญ แตศาล

รัฐธรรมนูญก็บอกวาไมใชเร่ือง บอกวาเปนการรางรัฐธรรมนูญ รางเสร็จแลวไมเก่ียวของเลย ก็ขอรองทาน

อยาทอดทิ้งการปกครองแบบประชาธิปไตย การปกครองแบบที่จะทําใหบานเมืองดําเนินการไปได 

อีกขอหนึ่งที่บอกมีการยุบสภาแลว ตองเลือกตั้งภายใน 30 วัน ถูกตองหรือไมไมพูดถึง ไมพูดกันเลย ถาไม

พูดก็ตองแกไข วาจะใหการเลือกตั้งนี้เปนโมฆะหรืออะไร ซึ่งทานมีสิทธิ์จะบอกวาอะไรที่ควร ไมไดวา

รัฐบาลไมดี แตเทาที่ฟงดู มันเปนไปไมไดวา การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยจะมีพรรคเดียวคนเดียว มีคน

สมัครเลือกตั้งคนเดียว มันไมเปนประชาธิปไตย ทานตองดูเรื่องที่เกี่ยวของกับการปกครองใหดี ขอฝาก

อยางดีที่สุดที่จะทําได คือทานลาออก ทานเองไมใชรัฐบาลลาออก ทานเองทานลาออก ทําไมได รับหนาที่

ไมได ตะกี้ที่ปฏิญาณไปดูดี ๆ จะเปนการไมไดทําตามที่ปฏิญาณ

ฟงวิทยุเม่ือเชานี้ กรณีที่กิ่งอําเภอนบพิตํา ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรงนั้นไมใชแหงเดียว ที่อ่ืน ๆ 

อีกหลายแหง ที่จะทําใหบานเมืองลมจม บานเมืองไมสามารถที่จะรอดพนจากสถานการณที่ไมถูกตอง ก็

ขอใหทานไปศึกษาวาเกี่ยวของหรือไม ทานเกี่ยวของหรือไม แตถาทานไมเกี่ยวของทานลาออกดีกวา ทาน

ผูที่ไดรับหนาที่ ทานเปนผูที่มีความรู เปนผูที่ตองทําใหบานเมืองดําเนินไปได หรือมิฉะนั้นตองไปปรึกษา

กับผูพิพากษาที่จะเขามาคือผูพิพากษาศาลฎีกา ทานก็เก่ียวของเหมือนกัน ก็ปรึกษากัน 4 คน ปรึกษากับ

ผูพิพากษาศาลฎีกาที่จะเขามาใหม ปรึกษากับทานก็เปนจํานวนหลายคนที่มีความรู ที่มีความซื่อสัตย

สุจริต ภักดีในหนาที่ ที่จะทําใหบานเมืองมีขื่อมีแป 

ฉะนั้นก็ขอฝาก จะขอบใจมากตอนนี้ยุง เพราะวาถาไมมีสภาผูแทนราษฎร ไมมีทางที่จะปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของเรามีศาลหลายชนิดมากมาย และมีสภาหลายแบบ ทุกแบบตองเขากันปรองดองกัน

และคิดหาทางที่จะแกไขได ที่พูดอยางนี้คอนขางจะประหลาดหนอย ที่ขอรองอยางนี้ ไมงั้นเดี๋ยวก็บอกวา

ตองทําตามมาตรา 7 มาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งขอยืนยันวามาตรา 7 ไมไดหมายถึงมอบให

พระมหากษัตริย มีอํานาจที่จะทําอะไรตามชอบใจ ไมใช มาตรา 7 พูดถึงการปกครองแบบมี

ชฎากาญจน ชาลีรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



พระมหากษัตริยเปนประมุข ไมไดบอกวาใหพระมหากษัตริยตัดสินใจทําไดทุกอยางถาทําเขาก็จะตองวา

พระมหากษัตริยทําเกินหนาที่ ซ่ึงขาพเจาไมเคยขอไมเคยทําเกินหนาที่ ถาทําเกินหนาที่ก็ไมใช

ประชาธิปไตย เขาอางถึงเมื่อครั้งกอนนี้ เมื่อรัฐบาลของ อาจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ตอนนั้นไมไดทําเกิน

อํานาจของพระมหากษัตริย ตอนนั้นมีสภา สภามีอยู ประธานสภาไมอยู แลวก็รองประธานสภาทําหนาที่ 

แลวมีนายกฯ ที่สนองพระบรมราชโองการได ตามรัฐธรรมนูญในครั้งนั้น ไมไดหมายความวาที่ทําครั้งนั้น

ผิดรัฐธรรมนูญ ไมใช ตอนนั้นก็ไมใชนายกฯ พระราชทานนายกฯ พระราชทานหมายความวา ตั้งนายกฯ 

โดยไมมีกฎเกณฑอะไรเลย ตอนนั้นมีกฎเกณฑ

เมื่อครั้งอาจารยสัญญา ไดรับแตงตั้งเปนนายกฯ เปนนายกฯ ที่มีผูรับสนองพระบรมราชโองการ คือรอง

ประธานสภานิติบัญญัติ เพราะฉะนั้นไปทบทวนประวัติศาสตรหนอย ทานก็เปนผูใหญ ทานก็ทราบวามี

กฎเกณฑที่รองรับอยางไร และก็งานอื่น ๆ ก็มี แมที่เรียกวาสภาสนามมาเขาก็หัวเราะกัน สภาสนามมา แต

ไมผิด ไมผิดกฎหมาย เพราะวานายกรัฐมนตรีเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ นายกรัฐมนตรีคือ 

อาจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ รับสนองพระบรมราชโองการก็สบายใจวาทําอะไรแบบถูกตองตามรัฐธรรมนูญ 

แตคราวนี้เขาจะใหทําอะไรผิดรัฐธรรมนูญ ใครเปนคนบอกก็ไมทราบ แตวาขาพเจาเองรูสึกวาผิด ฉะนั้น

ขอใหชวยปฏิบัติอะไร คิดอะไร ไมใหผิดกฎเกณฑของรัฐธรรมนูญ จะทําใหบานเมืองผานพนอุปสรรค และ

มีความเจริญรุงเรือง.

โดยใชยึดถือปฏิบัติดังนี้

ขาพเจาชฎากาญจน  ชาลีรัตน ปจจุบันไดดํารงตําแหนงเปนเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปฏิบัติงานที่

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไดอานพบพระราชดํารัสที่พระองคทานไดมอบใหแก

 ศาล ณ พระตําหนังเปยมสุข วังไกลกังวล จ.ประจอบคีรีขันธ ขาพเจาเห็นวา เปนสิ่งที่ดีเพราะใชวาแต

อาชีพศาลเทานั้นที่จะตองมีความซื่อสัตย สุจริต มีเหตุผล มีความรู ทุก ๆ อาชีพก็ควรจะมีโดยเฉพาะศาล

เปนผูที่มีความยุติธรรมสูงสุด แมแตเงินเดือน จะเห็นไดวาเปนองคกรที่มีเงินเดือนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ

หนวยงานอื่น ๆ แมแตหนวยงานของขาพเจาเอง ซึ่งขาพเจาขาดโอกาสในการที่จะไดรํ่าเรียนในศาสตรี

ทางดานกฎหมายในสมัยนั้น แตก็เปนแรงบันดาลใจเมื่อมีโอกาสขาพเจาก็ขวนขวายหาทางศึกษาตอ

ตามกําลังสติปญญาที่ขาพเจาจะสามารถเรียนรูไดในขณะนี้ ปจจุบันขาพเจาไดศึกษาตอทางดานบริหาร

รัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปนี้ก็เขาสูเทอมที่ 2/2549 แลวคะ 

บางคนอาจจะแยงวา จบสาธารณสุขไปเรียนรัฐประศาสนศาสตร ทําไม แตในสวนลึก ๆ ของขาพเจาคิดวา

 การเมืองเปนผูกําหนดนโยบาย ฝายบริหารตองนํานโยบายไปปฏิบัติ และประกอบกับพระราชดํารัสของ

ชฎากาญจน ชาลีรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ในหลวง ไดพูดถึงความรูเปนสิ่งสําคัญ ถามีการศึกษาจะไดนําองคความรูที่ไดรํ่าเรียนมาชวยพัฒนา

ประเทศ และแมวาจะไมไดเรียนทางดานนิติศาสตรก็ตาม แตสาขารัฐประศาสนศาสตรก็เปน

สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับเรื่องกฎหมาย และทั้งนี้ กบข. ยังไดเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนศึกษาตอ 

โดยสามารถกูเงินเรียนตอในระดับตาง ๆ ไดในอัตราดอกเบี้ยที่ถูก ซ่ึงขาพเจาก็สนใจและขณะนี้ก็อยู

ระหวางดําเนินการเรื่องเอกสารเพื่อสงใหธนาคารปลอยสิ้นเชื่อทางการศึกษารวมกับ กบข. สําหรับสมาชิก

เทานั้น ซ่ึงขาพเจารูสึกประทับใจเปนอยางมากมีเงินเรียนตอแลวคะ สมัยกอนคิดวา กบข. ชวยแตเร่ืองกู

สรางบาน เดี๋ยวนี้ก็มีการกูเพื่อเรียนตอแลวคะ จะเห็นไดวา หนวยงานที่อยูใตเบื้องพระยุคลบาทนอมรับคํา

ที่พระองคพระราชทานมาปฏิบัติโดยถวนทั่ว อยางเชน กบข. ก็เปดโอกาสใหสําหรับผูมีความประสงคจะ

หาความรูเพิ่มเติมโดยไดรวมลงนามกับธนาคารกรุงไทยและกรุงเทพในการปลอยสินเชื่อแกสมาชิก กบข. 

ซึ่งสอดคลองกับพระราชดํารัสของพระองคทานที่ตองการใหลูก ๆ ของทานมีความรู จะไดมาชวยกันทํางาน

 พัฒนาประเทศ ประเทศจะไดอยูรอดเปนเอกราชไดถึงทุกวันนี้ขาพเจารูสึกภูมิใจจริง ๆ..."

ชฎากาญจน ชาลีรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กอนหนานี้อาจมองหนาที่ของศาลปกครองมีขอบขายไมกวางขวาง ความจริงกวางขวาง แตเวลานี้ถา

จะใหพูดศาลเองมีสิทธิ์ที่จะพูดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการเลือกต้ังที่ไดคะแนนนอยกวารอยละ 20 

เลือกตั้งอยูคนเดียว ซึ่งมีความสําคัญ เพราะในที่สุดการเลือกตั้งไมครบจํานวน ไมทราบวาเกี่ยวของกับ

ทานหรือเปลา ความจริงนาจะเกี่ยวของ เพราะถาไมมีจํานวนผูที่ไดรับการเลือกตั้งพอ การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยก็ดําเนินการไปไมได แลวที่ทานปฏิญาณวาจะทํางานเพื่อประชาธิปไตยก็ทําไมได ทานก็

อาจตองลาออกโดยไมไดแกปญหาที่มี ตองหาทางแกไขใหไดอาจไปปรึกษาศาลรัฐธรรมนูญ แตศาล

รัฐธรรมนูญก็บอกวาไมใชเร่ือง บอกวาเปนการรางรัฐธรรมนูญ รางเสร็จแลวไมเก่ียวของเลย ก็ขอรองทาน

อยาทอดทิ้งการปกครองแบบประชาธิปไตย การปกครองแบบที่จะทําใหบานเมืองดําเนินการไปได 

อีกขอหนึ่งที่บอกมีการยุบสภาแลว ตองเลือกตั้งภายใน 30 วัน ถูกตองหรือไมไมพูดถึง ไมพูดกันเลย ถาไม

พูดก็ตองแกไข วาจะใหการเลือกตั้งนี้เปนโมฆะหรืออะไร ซึ่งทานมีสิทธิ์จะบอกวาอะไรที่ควร ไมไดวา

รัฐบาลไมดี แตเทาที่ฟงดู มันเปนไปไมไดวา การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยจะมีพรรคเดียวคนเดียว มีคน

สมัครเลือกตั้งคนเดียว มันไมเปนประชาธิปไตย ทานตองดูเรื่องที่เกี่ยวของกับการปกครองใหดี ขอฝาก

อยางดีที่สุดที่จะทําได คือทานลาออก ทานเองไมใชรัฐบาลลาออก ทานเองทานลาออก ทําไมได รับหนาที่

ไมได ตะกี้ที่ปฏิญาณไปดูดี ๆ จะเปนการไมไดทําตามที่ปฏิญาณ

ฟงวิทยุเม่ือเชานี้ กรณีที่กิ่งอําเภอนบพิตํา ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรงนั้นไมใชแหงเดียว ที่อ่ืน ๆ 

อีกหลายแหง ที่จะทําใหบานเมืองลมจม บานเมืองไมสามารถที่จะรอดพนจากสถานการณที่ไมถูกตอง ก็

ขอใหทานไปศึกษาวาเกี่ยวของหรือไม ทานเกี่ยวของหรือไม แตถาทานไมเกี่ยวของทานลาออกดีกวา ทาน

ผูที่ไดรับหนาที่ ทานเปนผูที่มีความรู เปนผูที่ตองทําใหบานเมืองดําเนินไปได หรือมิฉะนั้นตองไปปรึกษา

กับผูพิพากษาที่จะเขามาคือผูพิพากษาศาลฎีกา ทานก็เก่ียวของเหมือนกัน ก็ปรึกษากัน 4 คน ปรึกษากับ

ผูพิพากษาศาลฎีกาที่จะเขามาใหม ปรึกษากับทานก็เปนจํานวนหลายคนที่มีความรู ที่มีความซื่อสัตย

สุจริต ภักดีในหนาที่ ที่จะทําใหบานเมืองมีขื่อมีแป 

ฉะนั้นก็ขอฝาก จะขอบใจมากตอนนี้ยุง เพราะวาถาไมมีสภาผูแทนราษฎร ไมมีทางที่จะปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของเรามีศาลหลายชนิดมากมาย และมีสภาหลายแบบ ทุกแบบตองเขากันปรองดองกัน

และคิดหาทางที่จะแกไขได ที่พูดอยางนี้คอนขางจะประหลาดหนอย ที่ขอรองอยางนี้ ไมงั้นเดี๋ยวก็บอกวา

ตองทําตามมาตรา 7 มาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งขอยืนยันวามาตรา 7 ไมไดหมายถึงมอบให

พระมหากษัตริย มีอํานาจที่จะทําอะไรตามชอบใจ ไมใช มาตรา 7 พูดถึงการปกครองแบบมี

ชฎากาญจน ชาลีรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



พระมหากษัตริยเปนประมุข ไมไดบอกวาใหพระมหากษัตริยตัดสินใจทําไดทุกอยางถาทําเขาก็จะตองวา

พระมหากษัตริยทําเกินหนาที่ ซ่ึงขาพเจาไมเคยขอไมเคยทําเกินหนาที่ ถาทําเกินหนาที่ก็ไมใช

ประชาธิปไตย เขาอางถึงเมื่อครั้งกอนนี้ เมื่อรัฐบาลของ อาจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ตอนนั้นไมไดทําเกิน

อํานาจของพระมหากษัตริย ตอนนั้นมีสภา สภามีอยู ประธานสภาไมอยู แลวก็รองประธานสภาทําหนาที่ 

แลวมีนายกฯ ที่สนองพระบรมราชโองการได ตามรัฐธรรมนูญในครั้งนั้น ไมไดหมายความวาที่ทําครั้งนั้น

ผิดรัฐธรรมนูญ ไมใช ตอนนั้นก็ไมใชนายกฯ พระราชทานนายกฯ พระราชทานหมายความวา ตั้งนายกฯ 

โดยไมมีกฎเกณฑอะไรเลย ตอนนั้นมีกฎเกณฑ

เมื่อครั้งอาจารยสัญญา ไดรับแตงตั้งเปนนายกฯ เปนนายกฯ ที่มีผูรับสนองพระบรมราชโองการ คือรอง

ประธานสภานิติบัญญัติ เพราะฉะนั้นไปทบทวนประวัติศาสตรหนอย ทานก็เปนผูใหญ ทานก็ทราบวามี

กฎเกณฑที่รองรับอยางไร และก็งานอื่น ๆ ก็มี แมที่เรียกวาสภาสนามมาเขาก็หัวเราะกัน สภาสนามมา แต

ไมผิด ไมผิดกฎหมาย เพราะวานายกรัฐมนตรีเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ นายกรัฐมนตรีคือ 

อาจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ รับสนองพระบรมราชโองการก็สบายใจวาทําอะไรแบบถูกตองตามรัฐธรรมนูญ 

แตคราวนี้เขาจะใหทําอะไรผิดรัฐธรรมนูญ ใครเปนคนบอกก็ไมทราบ แตวาขาพเจาเองรูสึกวาผิด ฉะนั้น

ขอใหชวยปฏิบัติอะไร คิดอะไร ไมใหผิดกฎเกณฑของรัฐธรรมนูญ จะทําใหบานเมืองผานพนอุปสรรค และ

มีความเจริญรุงเรือง.

โดยใชยึดถือปฏิบัติดังนี้

ขาพเจาชฎากาญจน  ชาลีรัตน ปจจุบันไดดํารงตําแหนงเปนเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปฏิบัติงานที่

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไดอานพบพระราชดํารัสที่พระองคทานไดมอบใหแก

 ศาล ณ พระตําหนังเปยมสุข วังไกลกังวล จ.ประจอบคีรีขันธ ขาพเจาเห็นวา เปนสิ่งที่ดีเพราะใชวาแต

อาชีพศาลเทานั้นที่จะตองมีความซื่อสัตย สุจริต มีเหตุผล มีความรู ทุก ๆ อาชีพก็ควรจะมีโดยเฉพาะศาล

เปนผูที่มีความยุติธรรมสูงสุด แมแตเงินเดือน จะเห็นไดวาเปนองคกรที่มีเงินเดือนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ

หนวยงานอื่น ๆ แมแตหนวยงานของขาพเจาเอง ซึ่งขาพเจาขาดโอกาสในการที่จะไดรํ่าเรียนในศาสตรี

ทางดานกฎหมายในสมัยนั้น แตก็เปนแรงบันดาลใจเมื่อมีโอกาสขาพเจาก็ขวนขวายหาทางศึกษาตอ

ตามกําลังสติปญญาที่ขาพเจาจะสามารถเรียนรูไดในขณะนี้ ปจจุบันขาพเจาไดศึกษาตอทางดานบริหาร

รัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปนี้ก็เขาสูเทอมที่ 2/2549 แลวคะ 

บางคนอาจจะแยงวา จบสาธารณสุขไปเรียนรัฐประศาสนศาสตร ทําไม แตในสวนลึก ๆ ของขาพเจาคิดวา

 การเมืองเปนผูกําหนดนโยบาย ฝายบริหารตองนํานโยบายไปปฏิบัติ และประกอบกับพระราชดํารัสของ

ชฎากาญจน ชาลีรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ในหลวง ไดพูดถึงความรูเปนสิ่งสําคัญ ถามีการศึกษาจะไดนําองคความรูที่ไดรํ่าเรียนมาชวยพัฒนา

ประเทศ และแมวาจะไมไดเรียนทางดานนิติศาสตรก็ตาม แตสาขารัฐประศาสนศาสตรก็เปน

สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับเรื่องกฎหมาย และทั้งนี้ กบข. ยังไดเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนศึกษาตอ 

โดยสามารถกูเงินเรียนตอในระดับตาง ๆ ไดในอัตราดอกเบี้ยที่ถูก ซ่ึงขาพเจาก็สนใจและขณะนี้ก็อยู

ระหวางดําเนินการเรื่องเอกสารเพื่อสงใหธนาคารปลอยสิ้นเชื่อทางการศึกษารวมกับ กบข. สําหรับสมาชิก

เทานั้น ซ่ึงขาพเจารูสึกประทับใจเปนอยางมากมีเงินเรียนตอแลวคะ สมัยกอนคิดวา กบข. ชวยแตเร่ืองกู

สรางบาน เดี๋ยวนี้ก็มีการกูเพื่อเรียนตอแลวคะ จะเห็นไดวา หนวยงานที่อยูใตเบื้องพระยุคลบาทนอมรับคํา

ที่พระองคพระราชทานมาปฏิบัติโดยถวนทั่ว อยางเชน กบข. ก็เปดโอกาสใหสําหรับผูมีความประสงคจะ

หาความรูเพิ่มเติมโดยไดรวมลงนามกับธนาคารกรุงไทยและกรุงเทพในการปลอยสินเชื่อแกสมาชิก กบข. 

ซึ่งสอดคลองกับพระราชดํารัสของพระองคทานที่ตองการใหลูก ๆ ของทานมีความรู จะไดมาชวยกันทํางาน

 พัฒนาประเทศ ประเทศจะไดอยูรอดเปนเอกราชไดถึงทุกวันนี้ขาพเจารูสึกภูมิใจจริง ๆ ที่ไดเกิดมาบน

แผนดินไทย มีพอหลวงที่ทรงอัฉริยะคิดคนสิ่งประดิษฐตาง ๆ มากมาย แมแตไบโอดีเซลพระองคยังทรง

คิดคน ทั้ง ๆ ที่เปนสิ่งที่ทุกคนไมคาดคิดวาจะสามารถใชแทนนํามันได ทายนี้ขาพเจาในฐานะลูกคนหนึ่ง

รูสึกภูมิใจที่มีพอหลวงเกง ๆ และขาพเจาสัญญาวาจะพยายามดําเนินรอยเทาพอ แมวาจะเปนเพียงเศษ

หนึ่งในพันๆๆๆๆลานที่พอจะมีความสามารถลูกคนนี้ก็จะขอทํา และอยากใหพอหลวงองคนี้มีพระสุขภาพ

พลานามัยที่แข็งแรงเปนรมโพธิ์ทองของลูกตอไป..."

ชฎากาญจน ชาลีรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป..."

ชฎาธาร จําเดิมเผด็จศึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําโครงการอะไรกจะตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวา อัตภาพ หรือกับสิ่งแวดลอม ฉะนั้นการที่

จะทําโครงการอะไร จะตองทําดวยความรอบคอบ และอยาใหญโตเกินไป..."

ชฎานิจ แสงเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ชฎาพร มงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

ชฎาภรณ จิรรัตนโสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวา คนดีทําใหเกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปดวย ความเลวนั้นจะทํา

ใหคนดี เปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได ถาคนดี เขมแข็งในความดี จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคนเลว

ยากสําคัญอยูที่ความเข็มแข็งของคนด.ี.."

ชฎารัตน พฤกษฎาจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวา คนดีทําใหเกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีดวย

ความเลวนั้นจะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได ถาคนดีเขมแข็งในความดี

จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคนเลวยาก สําคัญอยูที่ความเขมเข็งของคนด.ี.."

ชฎาวรรณ กองพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

ชฏาพร พิทักาวโรดม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ชนกพร วงศลดารมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ชนกพร อาหวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่นํามาใชในชีวิตประจําวัน 4 ประการ นั้นประกอบดวย

ประการแรก การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปน

ธรรม

ประการที่สอง การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดีนั้น

ประการที่สาม การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุ

ประการใด

ประการที่สี่ การรูจกละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง

   คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคง กาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

ชนกพรรณ จินดามัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน ตองรูตระหนักแนในการสละอันไดแกการสละสําคัญ สอง

ประการคือ สละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆอีกประการหนึ่งจึงเปนทีเชื่อถือไววางใจ ของคนทั้งปวง และสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิศรีและเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ชนกานต สุมมาตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ชนชนก หนูพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด?ี

นับถือ..."

ชนน งามสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

ชนนิกาญจน แกวมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาสามัคคีคืออะไร  ไมใชวาเพียงแตพบหนาก็ชี้หนาวาตองสามัคคีกันนะ  อันนี้จะเปนคํากลาง แตวา

ความสามัคคีนี้ตองมีความเขาใจกันดี ถาเขาใจกันดี ๆ แลวกเชื่อวาทุกคนรูหนาที่ ทราบดีควรปฏิบัติ

อยางไร และจะทํางานอยางสอดคลองกัน ประเทศชาติก็จะรอดพนอันตราย ทุกคนก็มีแผนดินที่จะอาศัย

ดวยความสุขและความมั่นคง..."

ชนพควร เปลงปลั่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

ชนพัฒน สุคนธฉายา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

ชนมรฏา นุธรรมโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ชนมสิทธิ์ บุญสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันอยูวาทหารไทยนั้น นอกจากจําทําหนาที่สูรบปองกันประเทศ และธํารงรักษาเอกราช

อธิปไตย กับทั้งอิสรภาพของชาติไวใหสมบูรณยืนยงมาแลวยังไดทําหนาที่พัฒนาบานเมือง และชีวิตความ

เปนอยูของประชาชน อันเปนหนาที่ที่ทุกคนจะตองปฏิบัติโดยเครงครัดอีกประการหนึ่ง หนาที่ประการหลัง

นี้ตองถือวาเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของทหาร เสมอเหมือนถึงการสูรบ เพราะการพัฒนาใหบานเมือง

เจริญม่ันคงใหประชาชนเปนคนดีมีวิชา มีสถานะความเปนอยูที่ดี มีกําลังเขมแข็งที่จะชวยตนเอง และ

รวมกันเปนปกแผนไดแข็งแกรงนั้น สามารถปองกันระงับเงื่อนไขสงครามและการตอสู เอาชนะความ

ยากไรและศึกศัตรูภายนอกภายในไดทั้งหมด..."

ชนรดา วรวิทยกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองขอยืมคนอื่น อยูไดดวยตนเอง แปลง

จากภาษาฝรั่งไดวา ไดยืนบนขาตัวเอง..."

ชนะ พลายโถ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

ชนะ อินนุพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

 ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตองฝนตอง

ตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะกระทําสิ่งที่

เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ ใหผลของความ

ดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดบั..."

ชนะชัย กาลปกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอจะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิดนําความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัยแก

สังคมมนุษย..."

ชนัญภรณ จันทะวัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ชนัทธา แสงวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ชนากานต แสงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญนั้นจะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น ถา

พื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลนบกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทําได จึง

ควรจะเขาใจใหแจงชัดวา นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว ยังตองพยายามรักษาพื้นฐานใหม่ันคง ไม

บกพรอง พรอมๆกันไปดวย..."

ชนานันท จั่นเทศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญนั้นจะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น ถา

พื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลนบกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทําได จึง

ควรจะเขาใจใหแจงชัดวา นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว ยังตองพยายามรักษาพื้นฐานใหม่ันคง ไม

บกพรอง พรอมๆกันไปดวย..."

ชนาพร จันทรบัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนืและเปฯธรรมดวยนั้นจุอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนตที่ทไหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวน

คุณธรรมดังกลวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูก

ทาง ดวยความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พงึประสงค ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงาน

เพื่อสวนรวมตอไปของใหทุกคนสํานึกไวเปฯนิตย โดยตระหนักวาการงานสังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผู

มีความรูเปฯผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยากแตถางานใดสงคมใด และลานเมืองใดก็

ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณฑรรมความสุจริตแลว จะดํารงอยุมิไดเลย..."

ชนาพร วัดนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตเร่ืองสําคัญ ก็คือ  การทํามาหากินของประชาชนคนไทย  ย่ิงตองใหมีความสะดวกสบายมีความ

ปลอดภัยมีการปกครองที่มีความเปนธรรม..."

ชนาภัทร พลอยพราว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

ชนาภา ขวัญนิมิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู  ความคิด  ความประพฤติ 

และคุณธรรมของบุคคล  สังคม 

และบานเมืองใดใหการศึกษาทดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน  ลวนพอเหมาะกันทุกๆ

ดาน  สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองทมีคุณภาพ 

ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว 

และพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด..."

ชนาวุธ บุตรดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเองการสรางบานเมืองกก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียวตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละแตที่สําคัญที่สุดคือความอดทน ไมยอทอในส่ิงที่ดีงาม เมื่อทํามันนาเบือ บางที

เหมือนมันไมไดผล ไมดัง แตขอรับรองวาการทําใหดีตองมีความอดทนดวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนใน

ความอดทนของตน ในความเพียรของตน ตองคิดวาวันนี้ยังไมไดผลพรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้กทํา ทํา

แลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทําอาทิตยหนาเรากทํา เดือนหนาเราก็ทําผลอาจไดปหนา

หรืออีกสองสามปขางหนา..."

ชนาวุธ บุตรดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ชนิกา เรืองฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

ชนิกานต ชํานาญเวลกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ชนิกานต สมบุญอานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ชนิการ เรืองฤทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนจะตองรวมกันรักษาความดีงาม ใหดํารงม่ังคงอยูในแผนดิน เพื่อความเปนปกแผน ความผาสุข 

และความกาวหนาของประเทศชาติ และของคนไทยทุกถวนหนา..."

ชนิดา นาคทรงนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการพัฒนาที่ มีประสิทธิภาพ เต็มเปยมอยางรีบดวน ทางที่เราจะชวยกัน 

ไดก็คือผูใดมีภาระหนาที่อันใด อยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงไปโดยเต็มกําลัง ความสามารถ ดวยความ 

บริสุทธ์ิใจ และดวยความปรารถนาดีตอกัน..."

ชนิดา เนียมทันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ 

ประการแรก คือ การใหทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน                                      

          ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ให

งานที่ทําสําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และประเทศชาติ 

          ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบ

แผนโดยเทาเทียมเสมอกัน 

          ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทํา นําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรง อยู

ในเหตุในผล..."

ชนิดา เรืองมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระที่จะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแก

ทานทั้งหลายทั่วกัน และขอขอบใจทานเปนอยางยิ่ง ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนขาพเจาในภารกิจทั้งปวงดวยด.ี 

ในปที่ลวงไปแลว ประเทศของเราตองประสบกับภาวะผันผวนหลายอยาง ซึ่งเกิดจากเหตุปจจัยทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ ทําใหกระทบกระเทือนอยางมากถึงฐานะทางเศรษฐกิจ การคลัง การเมือง 

ตลอดจนชีวิตความเปนอยูของประชาชนทั่วไป. ในปใหมนี้สถานการณตางๆ ยังมิไดมีทีทาวาจะคลี่คลาย

ลงแตประการใด. ดังนั้น ทุกคนจึงควรจะไดรับรูความจริงขอนี้ และเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเผชิญกับภาวะ

นี้อยางผูมีสติ มีปญญา มีความเขมแข็ง และกลาหาญ เพื่อประคับประคองตัวใหอยูรอด และพรอมที่จะ

กาวตอไปอยางมั่นคง. แตอยางไรก็ดี ประเทศของเราก็เคยประสบกับปญหาดังนี้มาแลวหลายครั้ง และทุก

ครั้งเราก็สามารถผานพนความยุงยากทั้งนั้นๆ มาไดดวยความสวัสดี โดยอาศัยความอดทน ความเสียสละ

 ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีปรองดอง และความมีสติรูเทาทันสถานการณ ของทุกคนในชาต.ิ ใน

คร้ังนี้ก็เชนกัน หากทุกคนจะไดรวมมือรวมใจกันประพฤติตนปฏิบัติงานตามแนวทางแตเกากอน ก็หวังได

วาเราจะพาตัวพาชาติใหอยูรอดปลอดภัย และจรรโลงสรางเสริมความเจริญทุกอยาง ใหย่ิงม่ันคงและ

กาวหนาไดเปนแนนอน. 

ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลายตั้งความหวัง ต้ังความเพียรอันมั่นคงไว ที่จะชวยตัวชวยชาติใหหนักแนน

ยิ่งขึ้น ทั้งดวยการขะมักเขมนทํางานใหเต็มกําลังความสามารถ ทั้งดวยการดําเนินชีวิตอยางระมัดระวัง

และเปนอยูอยางพอเหมาะสม จะประพฤติปฏิบัติการใด ก็ยึดมั่นในประโยชนสวนรวมและประเทศชาติเปน

เปาหมายสูงสุด 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเปนที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย จงปกปกรักษา

ทานทั้งหลายใหปราศจากภยัอันตราย และเหตุช่ัวรายทุกสิ่ง บันดาลใหแตละคนมีกําลังกาย กําลังใจ 

กําลังปญญา และกําลังสามัคคีอันแข็งแกรง พรอมเพรียง สามารถที่จะประกอบกรณียกิจ นําพา

ประเทศชาติใหดําเนินตอไปโดยสวัสดี และสามารถที่จะธํารงอิสรภาพ อธิปไตย พรอมทั้งความเจริญ

รมเย็นเปนผาสุกของบานเมือง ใหสถาวรอยูตลอดไป..."

ชนิดา สวนสาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

ชนิตา จันทนวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ชนินทพล ปทุมรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือ การเห็นแกบานเมืองและชวยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกันทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือ ความมั่นคงของบานเมือง..."

ชนินทร เคหะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สวนครูอาจารยนั้นก็สาระสําคัญอยู ที่จะตองทําตัวใหเปนที่รัก ที่เคารพและเชื่อถือไววางใจของศิษยแต

ละจึงตองเอาใจใสฝกฝนตนเองใหแตกฉานและแมนยําชํานาญทั้งในวิชาความรูวิธีสอนเพื่อสามารถสอน

วิชาทั้งปวงใหกระจางแจมแจงและถูกตองครถวยสมบูรณื อีกประการหนึ่ง จะตองฝกหัดปฎิบัติตนใหดี สม

กับที่เปนครู คือ ตองมีและตองแสดงความเมตตากรุณา ความซื่อสัตยสุจิรต ความสุภาพ ความเขมแข็ง

และอดทน ใหปรากฏชัด และเคยชินเปนนิสัยเด็กๆ จักไดเห็นไดเขาใจในคุณคาของความรูความดีที่มีใน

ตัวครู อยางลึกซึ้งและมั่นใจ แลวยึดถือเปนแบบอยาง ดวยความเลื่อมใสและศรทัธา ประการสําคัญที่สุด

ถาครูแตละคน แตละฝายพยายามทําตัวทําหนาที่ใหสมบูรณ บริบูรณได พรอมเพียงกัน การใหการศึกษา

ในโรงเรียนนี้จะบรรลุผลเลิศและผลสําเร็จประโยชนตามที่มุงไวทุกประการ..."

ชนิษฎา ริยะกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ชบานอย ชัยทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ชมขวัญ จันทรจะนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตเร่ืองที่สําคัญ ก็คือ การทํามาหากินของประชาชนคนไทย ซึ่งตองไดมีความสะดวกสบาย มีความ

ปลอดภัย มีการปกครองที่มีความเปนธรรม..."

ชมขวัญ อรรณาพนําพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ชมชื่น เหงาละคร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

ชมพร สรรพประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การตั้งตนงานนี้สําคัญที่สุด. คําวา "ตั้ง" นั้นก็มีไว เพราะวาสําหรับทํางานใด ๆ ก็จะตองมีความตั้งใจ 

ตั้งใจนั้นก็คือเอาใจตั้งในงาน หรืออีกอยางเอางานมาตั้งไวขางหนาใจ เมื่อเอางานมาตั้งไวขางหนาใจ หรือ

เอาใจตั้งไวในงานนั้น เชื่อวางานก็คงจะสําเร็จลุลวงไปไดโดยดี ตั้งใจนั้นก็ประกอบดวยการตั้งทุกสิ่งทุก

อยางที่มีอยูในใจ คือ ความสามารถ ความรู และความดีของตัว ใหใสลงไปในงาน และงานนั้นก็จะมี

ความสําเร็จ มีคุณ และเปนเกียรติสําหรับตนเอง เปนเกียรติสําหรับหมูคณะสําหรับประเทศชาต.ิ.."

ชมพู เผือกพรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

ชมพูนุท คีรีนารถ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้น เพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะ โดย

ไมมองดูคนอื่น งานก็ดําเนินการไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกัน จะตองเกี่ยวโยงกัน 

ฉะนั้นแตละคนจะรูถึงงานของผูอ่ืน แลวชวยกันทํา**ศรัทธาหรือความเชื่อมั่นในประโยชนของงานนั้นเปน

จุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือ ทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที แมกอนที่จะลงมือกระทํา ดังนั้นไมวาจะทํา

การใด ๆ จึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน..."

ชมเพลิน สมแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ชมภูนุช มุสิกโปฏก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วันนี้ขอเพิ่มเติมแกทานทั้งหลายวา อุดมมคติหรือการปฏิบัติดําเนิการใดๆก็ตาม จําเปนตองมีจิตตใจที่

เขมแข็ง เปนระเบียบและสุจริตเปนพื้นฐษน มิฉะนั้นจะไมมีทางที่จะนําไปไดหรือเปนไปไดอยางที่คิดเลย..."

ชมฤดี นาทะศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

ชมัยพร จําลอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดี จะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

ชมัยพร วรรณสุนทรธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว         พระราชทานแกขาราชการพลเรือน   เนื่องใน

โอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช 2549 

     ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน    จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวง

ดวยความอุตสาหะเพงพินิจ  ใชความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด  และความรูผิด

ชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ    ปรับปรุงตัวปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพเสมอ  

งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค  เปนความเจริญ

มั่นคงทั้งแกตน แกงาน  และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ชไมพร เจือเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

                               พระราชทานแกขาราชการพลเรือน

                     เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช 2549 

            ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน    จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวง

ดวยความอุตสาหะเพงพินิจ  ใชความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด  และความรูผิด

ชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ    ปรับปรุงตัวปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพเสมอ  

งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค  เปนความเจริญ

มั่นคงทั้งแกตน แกงาน  และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ชไมพร เจือเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

ชไมพร ปวงคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาเปนงานที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติเพราะความเจริญและความเสื่อมของชาติ

นั่น ขึ้นอยูกับการศึกษาของชาติเปนขอใหญ ตามขอเท็จจริงที่เราทราบกันดีแลว ระยะนี้บานเมืองของเรา

มีพลเมืองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณบางอยางเกิดขึ้นดวยวา พลเมืองของเราบางสวนเสื่อมทราม

ลงไปในความประพฤติและจิตใจ ซ่ึงเปนอาการที่นาวิตก ถาหากยังคงเปนอยูตอไปเราอาจจะเอาตัวไมรอด

 ปรากฏการณเชนนี้นอกจากเหตุอ่ืนแลว ตองมีเหตุมาจากการศึกษาดวยอยางแนนอนเราตองจัดงานดาน

การศึกษาใหเขมแข็งยิ่งขึ้น..

     "...การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล

 สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน พอเหมาะกันทุกๆดานสังคมและ

บานเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติได และ

พัฒนาใหกาวหนาตอไปไดตลอด..."

ชไมพร ผากา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โครงการตางๆหรือเศรษฐกิจที่ใหญ ตองมีความสอดคลองกันดี ที่ไมใชเหมือนทฤษฎีใหมที่ใชที่ดินเพียง 

15 ไร และสามารถที่จะปลูกขาวพอกิน กิจการนี้ใหญกวา แตก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน..."

ชไมพร ศรศึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

ชไมพร อุทัยมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ชยกฤต พินศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

ชยธร แกวลอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ชยธร ชัยปราบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกฝายจงสมัครสมาน กลมเกลียวกัน บําเพ็ญ กรณียกิจเพื่อความเจริญ รุงเรืองวัฒนาถาวรของ 

ประเทศชาติและเพื่อ ความสมบูรณพูนสุข ไดบังเกิดแกอาณาประชา ราษฎรยิ่ง ๆ ขึ้นไป..."

ชยพล กองคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ชยพล พงษดิษยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปองกันและทํานุบํารุงนี้ ในรายละเอียดยอมตองกระทํากันอยางจริงจังมากมายหลายอยางโดยรอบ

ทุกดาน ตามที่ผูรวมงานแตละฝายแตละทานจะประชุมปรึกษากันตอไป

     แตโดยหลักใหญไมวาจะเปนการปองกันหรือการทะนุบํารุง ควรจะมุงถึงวิธีการสําคัญขั้นพื้นฐาน

ประการหนึ่งวา ทุกคนที่ถือตัววาเปนพุทธศาสนิกชน จะตองศึกษาพุทธศาสนาตามภูมิปญญา ความสาม

รถ และโอกาสของตนๆที่มีอยู เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางถูกตองกระจางชัดขึ้นในหลักธรรม เมื่อ

ศึกษาเขาใจแลวเห็นประโยชนแลว ก็นอมนํามาปฏิบัติทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันและการงานของตน 

เพื่อใหเกิดความสุข ตามขีดความประพฤติปฏิบัติของแตละคน ถาชาวพุทธรูธรรมะ ปฏิบัติธรรมะอยาง

ถูกตองทั่วถึงกันมากขึ้น ปฏิบัติการบอนเบียนพระศาสนาใหเศราหมองก็จะลดนอยลง เพราะทุกวันนี้ ที่

เกิดความเสื่อมความเสียหายก็มิใชผูใดใครอื่นทําใหเปนเรื่องที่ชาวพุทธผูไมรู ไมเขาใจ และไมปฏิบัติตาม

ธรรมะ ทําขึ้นเกือบทั้งนั้น..."

ชยันต เขียนวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ชยันต ทับโพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ชยันต อติเปรมานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

ชยันต อติเปรมานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย

เห็นสาระ และประโยชนที่แทของงานนั้นอยางแจมแจง

แลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจและดวยความรับผิดชอบอยางสูง

ใหงานดําเนินลุลวงตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย..."

ชยากร ศรีนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

ชยาภรณ เกียรติประชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ชยุต แสงพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆไมวาเล็กหรือใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียรแลว ยากที่จะใหสําเร็จ

เรียบรอยทันเวลาได การฝกฝน ความเพียร ถึงหากแรกๆจะรูสึกเหนื่อยยากลําบาก แตพอไดเพียรจนเปน

นิสัยแลว ก็จะกลับเปนพลังอยางสําคัญที่คอยกระตุนเตือนใหทํางานอยางจริงจัง ดวยใจราเริง  และ

เมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้น การงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดยงายและรวดเร็ว..."

ชยุตพงศ คํานวนจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพร และการเฉลิมฉลองย่ิงใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ

ทั้งรัฐบาลที่ไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทย ที่รวมกันแสดงออก

ทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนไดแสดงออก และ

ตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคนที่จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเปน

ที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได

จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา

ขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล จงรักษาประเทศชาติไทยปลอดพนจากภัย จาก

อันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความเจริญสวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากนั..."

ชยุตา พันธุสมุทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยูก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงดวยความรูความสามารถ ดวยความจริงใจ 

พรอมใจและความเมตตาปรารถนาดีตอกัน ผลการปฎิบัติของแตละคนแตละฝายจักไดประกอบและ

สงเสริม

กันเปนความมั่นคง วัฒนาของประเทศชาต.ิ.."

ชรส ตั้นหลก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาความสัจ

 ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อด

กลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจัก

ละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง.

 คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

ชรารัตน อิ่มสําราญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

ชรินทร กิ่งไทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

ชรินทร พัวพัฒนกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ชรุรักษ หงษเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินและ ความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการ ปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการ เพราะการ ยึดมั่นดังกลาว จะสามารถปองกันความผิดพลาด เสียหายอันจะเกิดแก ตนแก

งานไดอยางแทจริง..."

ชรุรักษ หงษเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปองกันรักษาความมั่นคงของประเทศนั้นมิใชการปองกัน ดวยกําลังรบเพียงอยางเดียวหากแตมีการ

อ่ืนอีกหลายอยาง ที่จะตองปฏิบัติพรอมกันไปดวย สิ่งสําคัญที่สุดคือ การสรางเสริมความปลอดภัย และ

ความมั่นคงในบานเมือง ใหประชาชนอยูรวมกันไดอยางเปนปกแผนรมเย็น..."

ชโรธร โพลงศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น    ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการและในทางการสอนเทานั้นก็หาไม   จะตอง

รูจักอบรมเด็ก   ทั้งในดานศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม   ทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่   และใน

ฐานะที่จะเปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนา   การใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้น   ตางกับการ

อบรม   การสอนคือการใหความรูแกผูเรียน สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียน  ใหซึมซาบจนติด

เปนนิสัย  ขอใหทานทั้งหลายจงอยาสอนแตอยางเดียว  ใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาว  มาแลวดวย..."

ชโรพร ผาดไธสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ  ประการใหบริสุทธิ์ 

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จ อยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ชลชนก พรมแพง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการบริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

ชลดา ขําเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ชลดา คอนคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชามี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นอตน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักไดชวยประดับประคองสงเสริมใหทําตนทาํงานไดดีขึ้น

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ชลดา คอนคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมือง

มีความปกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวาย..."

ชลดา มิ่งวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

ชลดา วิริยวาทีกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

ชลทิพย เมืองเอียด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือ สละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนเชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ชลทิศ แตงออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

ชลธร เผือกสามัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

ชลธิชา ทับยัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้น ตองเปนผูทําแตความดี คือตองหมั่นขยัน และอุตสาหะพากเพียน ตองเอื้อเฟอเผื่อแผ

และเสียสละตองหนักแนนอดทนและอดกลั้น สํารวม ระวังประพฤติปฏิบัติของตน ใหอยูในระเบียบแบบ

แผนที่ดีงาม รวมทั้งซื่อสัตย รักษาความจริงใจ วางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจตน..."

ชลธิชา เนาวพลชัยรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลาย เปนของมีคาและจําเปนแกการศึกษาคนควาในทาง

ประวัติศาสตรศิลปคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทยที่มีมาแตอดีต ควรสงวนรักษาไวให

ควงทนถาวร เปนสมบัติของชาติไวตลอดกาล..."

ชลธิชา ประเสริฐทรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนอันมากมีความรักดีมาแตกําเนิดจะเรียนจะเลนจะทําสิ่งใด ก็มุงมั่นทําใหดีเดน ไมมีปญหา

อุปสรรคหรือความลําบากยากแคนใดๆ จะกีดกั้นไวได เด็กเหลนี้ผูใหญควรสนใจและแผเมตตาเกื้อกูล

ประคับประคองใหไดมีโอกาสพัฒนาไปในทางที่ถูกที่ดี ทั้งดานการศึกษาและจิตใจ เขาจักไดเจิรญ

เติบโตเปฯคนดีพรอมและเปฯตัวอยางแกเยาวชนทั่วไป..."

ชลธิชา สุขวิศิฏธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

ชลธิดา มังคละ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชนในงวรรณคดีเปนตน ฉะนั้นซ่ึง

จําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

ชลธี ทิมลอยแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

ชลระดา อะชัยยัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงที่ไดย้ําแลวยํ้าอีก แปลเปนภาษาอังกฤษวา Sufficiency Economy ใครตอใครก็ตอวา

 วาไมมี Sufficiency Economy แตวาเปนคําใหมของเราก็ได ก็หมายความวา ประหยัด แตไมใชขี้เหนียว

 ทําอะไรดวยความอะลุมอะหลวยกัน ทําอะไรดวยเหตุดวยผลจะเปนเศรษฐกิจพอเพียงแลว ทุกคนจะมี

ความสุขแตพอเพียง..."

ชลฤดี สวนนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

ชลลดา ศรีระสันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

ชลวรรณ พลายดวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

ชลวษา ปยะนฤพัทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก

หลายๆคน หลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรค

ขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

ชลอ แจบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

ชลอ ไทยศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา นั้น มีลักษณะพิเศษประเสริฐใน การที่อาศัยเหตุผลอันเที่ยงแทตามเปนจริง เปน

พื้นฐาน และหยิบยกขึ้นปฏิบัติเพื่อ ความสุขความเจริญ และความบริสุทธิ์ไดตาม วิสัยของตน จึงเปน

ศาสนาที่ เขากับหลักวิทยาศาสตร..."

ชลอ ยนตเจริญล้ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."  

    

พระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามทหารรักษาพระองค

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2505..."

ชลอ รวมทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ชลอ วอทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด  ระดับไหน  มีหนาที่

อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของแผนดินทั้งสิ้น  ทุกคน

ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน   หากตองยกยองนัดถือให

เกียรติกัน  สมัครสมานรวมมือรวมความคิดกันใหการปฏิบัติบริหาร

งานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึงประสงค

สมบูรณพรอมทุกสวน..."

ชลารัตน คําวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

ชลาริน สุขเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นมีมากมายหลายดาน ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การ

ปกครอง และจําเปนจะตองมีผูมีความรูความสามารถในแตละสาขาวิชามาปฏิบัติบริหารใหสําเร็จลุลวง

ไปดวยดีในทุกๆ ดาน. ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นชัด ก็ขอเปรียบเหมือนวงดนตรีวงหนึ่ง ซึ่งจะตอง

ประกอบดวยเครื่องดนตรีประเภทตางๆ มีเครื่องดีด สี ตี เปา เปนตน และมีผูชํานาญในเครื่องดนตรีนั้นๆ 

เปนผูปฏิบัติใหกลมกลืนไพเราะ และถูกตองตามจังหวะจะโคน จึงจะเปนวงดนตรีที่สมบูรณได. 

เพราะฉะนั้น ผูมีปญญาความสามารถไมวาจะทํางานใดดานใด เปนงานเล็กหรืองานใหญ งายยาก 

จะตองถือวางานทุกอยางมีความสําคัญเทาเทียมกัน และตองตั้งใจกระทําใหดีที่สุด ดวยความรับผิดชอบ 

และดวยความอุตสาหะวิริยะโดยมุงถึงความสําเร็จของงานเปนจุดหมายสําคัญ..."

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่  ๑๐  กรกฏาคม ๒๕๓๙..."

ชลาลัย เอ็มเสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ชลิดา จิระนคร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอยชอบการปดทอง

หลังพระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระ

เลย พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

ชลิดา ถนอมวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาจึงปรารถนาอยางยิ่งที่จะเห็นชาวไทยมีความสุขถวนหนากันดวยการให คือใหความรัก ความ

เมตตากัน ใหน้ําใจไมตรีกัน ใหอภัย ไมถือโทษ โกรธกัน เคืองกัน ใหการสงเคราะหอนุเคราะหกัน โดยมุงดี 

มุงเจริญกันดวยความบริสุทธและจริงใจ..."

ชลิต กําปนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียริตและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตัวของแตละคนที่สามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริตเที่ยงตรง พอควรพอดีแก

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ชลิต พงศพัสะระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตางๆเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิด

ชวยกันแกหลายๆคนหลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

ชลิต มั่นเหมาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหนี้ ไมวาจะใหสิ่งใดแกผูใด โดยสถานใดกตามลวนเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่งเพราะเปนเครื่อง

ประสานไมตรีอยงสําคัญระหวางบุคคลกับบุคคลและทําใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคี

ธรรม นอกจากนั้นการใหยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวยกลาวคือผูใหก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ 

ผูรับก็มีความสุข มีกําลังใจ สังคมสวนรวมตลอดถึงประเทศชาติกมีความผาสุกมีความรมเย็ฯ..."

ชลิตา ตวนบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะตงอมีความเพียรพยายามและความ

อดทนเปนที่ตั้งถาคนเราไมหม่ันเพียรไมมีความอดทนอาจจะทอใจไปโดยงายเมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่

จะมีชีวิตเจริญรุงเรื่องแนๆ"

ดิฉันซาบซึ้งใจมากเพราะความอดทน ความเพียรไมทอยถอยนั้นทําใหดิฉันประสบความสําเร็จในอาชีพครู

ถึงจะเหนื่อยกายแตใจกเปนสุข ในหลวงของเราพระองคทานไดแสดงใหพสกนิกรไดเห็นวาพระองคมีความ

เพียร คามอดทน เพื่อประชาชนชาวไทยอยางแทจริง ดิฉันเปฯขารงอบาทจะตองพยายามเดินตามรอยพอ

หลวงของเราชาวไทยคะ..."

ชลิตา วิชิตพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานกําลังมีความตั้งใจดีที่จะทํางานเพื่ออุดมคติพรอมแลว แตตอไป ในเมื่อตองตกอยูในสิ่งแวดลอม

หรือภาวะที่แปลกเปลี่ยนไป อาจคลายจากอุดมคติและความสุจริตใจไปไดไมยากนัก ฉะนั้น ทุกคน

จําเปนตองหมั่นใชปญญาพิจารณาการกระทําของตนใหรอบคอบอยูเสมอ ระมัดระวังทําการทุกอยางดวย

เหตุผล ดวยความมีสติ และดวยความรูตัว เพื่อเอาชนะความชั่วรายทั้งมวลใหไดโดยตลอด และสามารถ

กาวไปถึงความสําเร็จที่แทจริง ทั้งในการงานและการครองชีวิต..."

ชลิตา แสงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

ชลิตา แสงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

ชลีกรณ จันทรเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการความสามัคคี ความเรียบรอย ผลดีทั้งปวงดังกลาวจะ

เกิดขึ้นได

ดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปญญาอันถูกตอง ปฏิบัติตนอยูในทางที่เปนประโยชน

แกสวนรวม..."

ชเลศวร กะสีวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ชวกิจ สุขเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ  ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ  ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันนําเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตาง ๆ มาใชกัน

อยางกวางขาวง  วิทยากรเครื่องกลเหลานี้  เมื่อนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสุงทุกครั้งไป  คือ

ถาใชถูกก็ทําใหไดประโยชนมาก  ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทา ๆ กัน  การจะนาํเอาสิ่งเหลานั้นมา

ใชงานจึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแท  โดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา  ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะ

ใช  มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ชวณ ลิ้มสุคนธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ชวดล หงสกิดาการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

ชวน แกวเกล้ียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

ชวน มุณีแนม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ชวน หลุดหละ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ชวนชัย บุญญาวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวา..."

ชวนชื่น เทศสลุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

ชวนพิศ จรูญวิกานต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

ชวนพิศ ติวุตานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใชจายอยางประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุขของผูประหยัดเอง และครอบครัว 

ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัดดังกลาวนี้จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูที่ประหยัดเทานั้น

 ยังเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย..."

ชวนพิศ ปลูกสราง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขไดถาแกคนเดียวไมได ก็ชวยกันแกหลายๆคน หลายๆทาง ดวยความ

รวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักไดไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทําลายความ

เจริญและความสําเร็จของการงาน..."

ชวนพิศ ศิริพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น  ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึง

บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ

เปนทั้งรางวัล และประโยชนอยางประเสริฐ  จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยูเย็นเปนสุขและม่ันคง..."

ชวฤทธ์ิ เสือแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่งคง..."

ชวลิต โชติวิเชียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ชวลิต ทับทิมไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินและ ความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการ ปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการ เพราะการ ยึดมั่นดังกลาว จะสามารถปองกันความผิดพลาด เสียหายอันจะเกิดแก ตนแก

งานไดอยางแทจริง..."

ชวลิต ทับทิมไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ชวลิต พาณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ชวลิต รอดปรีชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

ชอทิพย จันทวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน  ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาด รอบคอบ 

ใหสําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา  และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักาา

ความดีในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผื่นแผนดินไทย  ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ย่ิงจะตองปฏิบัติใหดี 

 ใหหนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธ์ิใจ  จักได

แผไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ  จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่ว

ทุกหนแหง  ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารถ ปราถรนา..."

ชอทิพย พฤกษางกูร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อ 40 กวาป มีผูหนึ่งเปนขาราชการชั้นผูนอยมาขอเงิน ที่จริงเคยไดใหเงินเขาเล็กๆนอยๆ เขาบอกวา

ไมพอ เขาก็ขอยืมเงิน ขอกูเงิน ก็บอกเอาให แตขอใหเขาทําบัญชี บัญชีรายรับ บัญชีรายจาย รายรับ คือ

เงินเดือนของเขา และรายรับที่อุดหนุนเขา สวนรายจายก็เปนของที่ใชในครอบครัว... ทีหลังเขาทําบัญชีมา 

เขาไมขาดทุนแลว เขาสามารถที่จะมีเงินพอใชเพราะวาบอกเขาวา เรามีเงินเดือนเทาไหร จะตองใชภายใน

เงินเดือนของเรา..."

ชอผกา เหล็กกลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ประกอบดวย

ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง ประพฤติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

ประการที่สอง คือการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดี

ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการ

ใด

ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต

คุณธรรม 4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

ชอฟา ธรรมเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเขาตีความวาเปนเศรษฐกิจชุมชนหมายความวาใหพอเพียงในหมูบานหรือใน

ทองถิ่นใหสามารถจะพอมีพอกินเริ่มดวยพอมีพอกิน

เศรษฐกิจพอเพียงอยางเพียงพอ พอบอกไว

บอกชาวไทย บอกลูกไทย ไดสืบตอ

ตามรอยพอ อยางพอเพียง อยูเพียงพอ

ทนไมทอ จะพอมี และพอกิน..."

ชอมาลัย คงศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งสําคัญมาก เพราะบานเมืองโดยเฉพาะเวลานี้ อยูในสภาพที่เรียกไดวางอนแงน เพราะวา

ไมเขมแข็ง ถาคนในชาติเขมแข็ง ก็ไมมีปญหา เพราะประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติมานาน และได

ปฏิบัติงานมาดวยดี ดวยความเรียบรอยมาเปนเวลาชานาน เพราะวาทานปฏิญาณตนวา จะรักษาความ

เขมแข็งนี้ตอไป ก็เชื่อไดวาประเทศจะรุงเรืองตอไป 

การที่ไดบอกวาจะรักษาความดีอยางที่วานี้ เปนประกันวา ประชาชนจะอยูเย็นเปนสุขที่มีผูพิพากษา 

เพราะวาจะตองใหคดีตางๆ ผานพนไปดวยดี ในมวลชนก็จะตองมีการปรองดอง ถาทุกคนตั้งอกตั้งใจ ที่

จะพยายามรักษาความปรองดอง เชื่อวาสวนรวมจะอยูได สวนสําคัญของการปรองดอง และความเปนอยู

ที่ดี ก็อยูที่ความยุติธรรม 

ความยุติธรรมนี้คือ การปฏิบัติอะไรที่ถูกตองตามธรรม คือยุติธรรม ถาฟงดูก็ยุติในธรรม ยุติในความดี

ความชอบ ทานก็รักษาความยุติธรรม ทานตองรักษาความดีความชอบ ผูพิพากษาจะตองรักษาความ

ยุติธรรมดวยความดี ความถูกตอง ถาทานรักษาความยุติธรรม ตามที่ไดปฏิญาณตน เช่ือวาความสุข

ความสงบก็จะเกิดขึ้น ถาผูพิพากษาไมรักษาความยุติธรรมเมื่อใด ประเทศชาติคงวุนวาย 

ผูพิพากษามีหนาที่ที่จะรักษาความดี ความปรองดองกัน ถาใครมายุยงบอกวาตองเถียงกัน ตองเขาขางกัน

 ก็ตองเขมแข็ง ตองเขมแข็งในงานยุติธรรม หมายความไมเขาขาง ผูพพิากษาจะตองตัดสินในความดี หรือ

ถาดีแลวก็ตัดสินไป ทานก็รูดี และไดฝกเพื่อรักษาความยุติธรรมนี้ ฉะนั้น ขอฝากความยุติธรรม 

ความเจริญของประเทศอยูกับทานทั้งหลาย เปนงานที่ไมใชงาย เพราะวามีอะไรตออะไรมาลอ บางทีการ

ลอดวยมิตร มีการลอดวยการยั่วยุ การลอดวยจะใหรางวัล รางวัลของทานคือ ความยุติธรรม รูดีวาหนาที่

ของประธานศาลนั้น ไมไดเปนหนาที่ที่จะมีเงนิทอง นอกจากหนาที่รักษาความยุติธรรม ความดี ความสื่อ

สัตย สุจริต ถาทานทําไดดีแลว ทุกสิ่งที่ทานปฏิญาณก็เปนผลดี เปนผลทําใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข..."

ชอเอื้อง กลิ่นอุบล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาส และมีงานใหทํา ควรเต็มใจทํา โดยไมจําเปนตองต้ังขอแม หรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปน

เครื่องกีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มี

ความขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

ชะรัตน เทพสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น  นอกจากจะอาศัยความรู ความสามารถในทางวิชการ

แลว แตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี  คือ  ความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม  และความ

มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ  ทั้งตองมีกุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบ

กันพรอมดวย  จึงจะสัมฤทธิผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ชะรัตน เทพสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ชะเอม สุวรรณโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

ชัชกิจ ไทยลี่
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ชัชชัย ศรีหอมชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ชัชฎาพร สุขเวทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

ชัชพล ปติพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ชัชราพันธ รัตนสําเนียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องอันสําคัญในการพัฒนา ความรูความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปน พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เม่ือบานเมืองประกอบ ไปดวย 

พลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ ชาติก็ยอม ทําใหไดโดยสะดวกราบรื่นไดผลที่

แนนอน และรวดเร็ว..."

ชัชวัลล เหมือนอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบทเปนงานที่สําคัญ เปนงานยาก เปนงานที่จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาด คือทั้งเฉลียวทั้งฉลาด ตองทําดวยความบริสุทธิ์ใจ..."

ชัชวาท กรวยแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหทุกๆคนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถาแตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่สุดที่จะ

กระทําไดดวยความรักชาติและมีความสามัคคี กลมเกลียวกันแลว ชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นสืบไป

..."

ชัชวาล จําเนียรกาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอขอบใจนายกรัฐมนตรี ที่ไดกลาวอวยพรในโอกาสที่จะถึงวันเกิดพรุงนี้ เขาใจวา จะทําใหทุกคนในที่นี้

 มีกําลังใจวานายก พูดดี ก็ไมทราบที่ชมนายกวาพูดดี อาจมีคนไมเห็นดวย ที่มาพูดนี้เปนความเดือดรอน

กับตัวเอง ถาชมนายกคนอื่นอาจไมชม ไมชมขาพเจาวา ชมนายกทําไม แนยก มีอยูไวสําหรับ ใหชม และ

ถานายกไมพอใจ งานการจะไปไดอยางไร..."

ชัชวาลย ฉายสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ

ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร..."

ชัชวาลย โชคบัณฑิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและควาสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแตละคนที่สามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี แก

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยุ..."

ชัชวาลย เพ็งศิลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ชัชวาลย ลวนรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่พึ่งของเยาวชน

ขณะนี้  รูสึกกันทั่วไปวา  มีปญหาเยาวชนในบานเมืองมากขึ้นเนื่องจากเหตุหลายกระแส  ความจริง

เยวชนมิไดตองการที่จะทําตัวใหยุงยากแตอยางใด แตโดยเหตุที่ไมไดรับความเอาใจใสดูแลเทาที่ควร

และขาดที่พึ่ง ขาดผูที่จะใหความรู ใหคําแนะนําที่ถูกตอง เหมาะสม เขาจึงตองกลายไปเปนบุคคล

ที่เปนปญหาแกสังคม เปนหนาที่ของทานทั้งหลาย ผูเปนครู ผูเปนอาจารย เนนผูบริหารการศึกษา

ที่จะตองชวยเหลือเขาเหลานนี้ดวยหลักวิชาการและความสามารถ ทุกคนไดเรียนวิชาการแนะแนว

ทางความประพฤติและจิตใจซึ่งสําคัญมาก ขอใหเพียรพยายามปลูกฝงความรูความคิดที่ปราศจาก

โทษใหแกเขาโดยเสมอหนา  แนะนําอบรมดวยเหตุผลและดวยความจริงใจ ประกอบดวยความเมตตา

ปรานี สงเคราะห อนุเคราะห และนําพาไปสูทางที่ถูกที่เจริญ  เยาวชนก็จะเกิดมีความมั่นใจและมี

กําลังใจที่จะทําความดี เพื่อจัดไดมีอนาคตที่มั่งคง แจมใส ในวันขางหนา..."

ชัญญา โชติรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค น้ําใช น้ําเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ําคนอยูได ถาไม

มีน้ําคนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูไดแตถามีไฟฟาไมมีน้ําคนอยูไมได..."

ชัดชัย จันทรคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

คัดตัดตอนจากพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา..."

ชัดชัย อําไพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ชัดชัย อําไพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

ชัตชัย เทพเดชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสางมาสําหรับใหออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรงใหพอเหมาะ

พอดีโดยสม่ําเสมอ รากายกจะเจริญแขงแรง คลองแคลวและคงทนยั่งยืน ถาไมใชแรงเลยหรือใหชไม

เพียงพอ รางกายก็จะเจริญแข.็แรงอยูไมไดแตจะคอยๆเสื่อมไปตามลําดับ และหมดสมรรถภาพไปกอน

เวลาอันสมควร ดังนี้น ผูที่ปรกติทําการงานโดยไมไดใชกําลังหรือใชกําลังแตนอย จึงจําเปนตองหาเวลา

ออกกําลังกายใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน..."

ชันยพร วงศสุทธิรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ชัย ใจกาวิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติงานโดยตรงของทหารคือ การสูรบ และนอกจากนั้นก็มีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ งาน ซึ่งใน

ปจจุบันนี้มีความสําคัญยิ่งไดแกการปฏิบัติ ในดานชวยประชาชนในทองที่ ซ่ึงจะทําใหการงาน ของทหาร

โดยตรงนั้นมีความสะดวกและมี ความสําเร็จได..."

ชัย ชื่อดํารงรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความซื่อสัตย สุจริตเปนพื้นฐานของความ ดีทุกอยาง เด็กๆจึงตองฝกฝนอบรมให เกิดมีขึ้นในตนเอง 

เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมี ประโยชน และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง..."

ชัยชนะ เงินยิ่งสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกๆคน มีความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใด ขอใหปราถนาทุกประการ และสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่

ปรารถนา ความปรารถนาแตละคนไมแตกตางกันนัก คือ ปรารถนาสุขกาย สบายใจตามสมบูรณ ดวย

พลานามัย ดวยทรัพย เกียรติยศ พรอมทั้งความสงบรมเย็น

  ในปใหมนี้ ขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิด จิตใจใหสงบแลวใหทําความเขาใจอันดีงาม ให

เกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนืเกื้อกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรัก ความหวังดี ทุกคนทุกฝาย

 จะไดสามารถรวมมือกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหเจริญกาวหนาไป โดยราบรื่น ใหมีความสุข

สมบูรณ และความสําเร็จ สมหวัง ตลอดกาลนี้โดยถวนหนา..."

ชัยชนะ ธนานุรัตนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จ และเจริญกาวหนาไดแทจริง คือการไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตา และไมตรียินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ..."

ชัยชนะ สุดกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในที่นี้ ขาพเจามีความประสงคจะชี้ใหเห็นวา คนเราจะแสวงหา แตวิชาการฝายเดียวไมได ผูมีวิชาการ

จําเปนตองมีคุณสมบัติในตัวเอง นอกจากวิชาความรูดวย จึงจะนําตนใหชาติรอดและเจริญได คุณสมบัติ

ที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่งดี ความละลายชั่วกลัวบาป ความซ่ือสัตย

สุจริต ความมักงาย หยาบคาย กับอีกฝานยหนึ่งที่สําคัญเปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร พยายาม

ฝกหัดประกอบการงานทุกอยางดวยตนเองดวยความตั้งใจ ไมละเลย ไมทอดทิ้ง คุณสมบัติ เหลานั้เปน

องคประกอบที่สําคัญ ที่จะทําใหการศึกษาสมบูรณเปนประโยชนจริง เปนสิ่งซึ่งครู จะตองปล฿กฝงให

เจริญขึ้นในตัวนักเรียนใหครบถวน เพื่อใหเด็กเติบโตขึ้น เปนคนเต็มคน เปนคนที่สามารถสรางประโยชน

ใหแกตนเองและประเทศได..."

ชัยชาญ พรวญหาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

ชัยชาญ สอนบุญชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานทําใหทํา ควรเต็มใจดดยไมจําตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอื่นใดไวใหเปนเครื่องกีด

ขวาง คนที่ทํางานจริงๆนั้นจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความขยันและซื่อสัตย

สุจริต ก็ย่ิงจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

ชัยชุมพล พันธุภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

ชัยณรงค ชางเรือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ ยึดม่ันนั้นคือ ความดีเปนผูที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไม

มีความคิดที่แจมใส ไมมีความ คิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถที่ปฎิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."  

 

"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

ชัยณรงค ทองออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ได อบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาด

สาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยตราบตระหนักวาหมู คณะที่มีสามัคคีแนนแฟนสมบูรณยอมมีกําลังกลา แข็งทั้งใน

การคิดและการปฏิบัต.ิ.."

ชัยณรงค ปาจริยวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ได อบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาด

สาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยตราบตระหนักวาหมู คณะที่มีสามัคคีแนนแฟนสมบูรณยอมมีกําลังกลา แข็งทั้งใน

การคิดและการปฏิบัต.ิ.."

ชัยณรงค รุงเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมจะเปนผูที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถาบกพรองตอการประมาณตนในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วิชา

ตาง ๆ ที่ไดเลาเรียนมาจนสําเร็จนั้นก็ไรประโยชน ไมสามารถจะนําความเจริญมาสูตน และประเทศชาติ

สมดังความปรารถนา..."

ชัยณรงค สองแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไดดวยดี เพราะวาจิตใจสามัคคี และแสดงออกซึ่งความ

สามัคคี ถาตราบใด เรารักษาความสามัคคี เห็นอกเห็นใจ ซ่ึงกันและกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมี

ความสุข..."

ชัยณราศ เอกเจริญชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขณะนี้ รูสึกกันทั่วไปวา มีปญหาเยาวชนในบานเมืองมากขึ้นเนื่องจาก เหตุหลายกระแสความจริง

เยาวชนมิไดตองการที่จะที่จะทําตัวใหยุงยากแตอยางใด แตโดยเหตุที่ไมไดรับความเอาใจใสดูแลเทาที่ควร

 และขาดที่พึ่งขาดผูที่จะใหความรู ใหคําแนะนําที่ถูกตอง เหมาะสม เขาจึงตองกลายไปเปนปญหาแก

สังคม..."

ชัยเดช รุณเกษม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาที่นี้สําคัญมากใหพยายามจัดใหดีใหพลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได แมจะพูดไดไมมากนัก 

เพียงแตพอรูเร่ืองกันก็ยังดี เพราะเทาที่ผานมาคราวนี้ มีผูที่ไมรูภาษาไทย ตองใชลามแปล ควรใหพูด

เขาใจกันได เพื่อสะดวกในการติดตอซึ่งกันและกัน..."

ชัยนัย ปะดอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้นนอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลว แตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือ ความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความ

มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบ

พรอมกันดวยจึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันย่ังยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ชัยพจน พนมชัยชยวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ชัยพล พลชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ชัยพิชิต วองไว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ชัยพิพฒน ยิ่งเจริญพาสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่ง ที่ จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและ เจริญกาวหนาไดแทจริง คือ การไม

 ทําตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตาและไมตรี ยินดี ประสานสัมพันธกับผูอ่ืน โดยเฉพาะผูรวม 

งานอยางจริงใจ..."

ชัยภัทร นิลผ้ึง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ชัยภิภพ กลางประพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน.

พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน

วันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐..."

ชัยยงค รุงชัยธเนศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชน

สวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่งคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึงตองทํางาน

ทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ชัยยงค สากํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

ชัยยศ งามญาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

ชัยยศ จันทบาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

ชัยยศ ตันฑะเสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกฝายจงสมัครสมานกลมเกลียวกัน บําเพ็ญกรณียกิจเพื่อความเจริญรุงเรืองวัฒนาถาวรของ

ประเทศชาติ

และเพื่อความสมบูรณพูนสุขไดบังเกิดแกอาณาประชาราษฎรยิ่งๆ ขึ้นไป..."

ชัยยศ ทองดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ชัยยศ ศรีคชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในวันปใหมนี้  ขอใหทานทั้งหลายไดตั้งใจใหแนวแน ที่จะรักษาสามัคคีธรรม และความเปนปกแผนม่ันคง

ของชาติใหหนักแนนยิ่งขึ้น จะปฏิบัติกิจการงานใดๆ ใหนึกถึงสวนรวมไวเสมอ อยาประมาท งานทุกสวน

ของชาติ

จักไดดําเนินกาวไปได โดยราบรื่นและมั่นคง บรรลุถึงจุดประสงคตามที่ปรารถนา..."

ชัยยัน วิจารณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

ชัยยันต บุญรอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ชัยยุท หนูพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิดความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณปรับปรุงตัวปรับปรุงงาน

ใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ชัยยุทธ ชัยสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ชัยยุทธ ตันหยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝาย ทําใหขาพเจา

เห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเรา

สามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมือง ใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรงและมั่นคงอยู

ในเหตุในผล 

หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดยีวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย 

ในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได..."

ชัยยุทธ บุญปนยศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จพูด ทุกอยางลวนมาจาก

ความคิด การคิดกอนพูดและกอนทํา จึงจะชวยใหบุคคลยับยั้งคําพูด ที่ไมสมควรหยุดยั้งการกระทําที่ไม

ถูกตอง..."

ชัยยุทธ เพ็ญชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗..."

ชัยยุทธ โสโสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ชัยยุทธ โสโสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

ชัยรัช ไทยดํารงเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคน หนึ่งพูดอยางหนึ่งคนอื่นตองพูดเหมือนกันหมด 

ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอด คลองกัน แมจะขัดกันบางแต

ตองสอดคลองกัน..."

ชัยรัตน กลิ่นดวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้น เปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวย งานทุกดาน ทุกระบบอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันหมด

โดยตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลทําใหชาติบานเมือง

มั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตองพยายามปฎิบัติตน

 ปฎิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคลอื่นใหได..."

ชัยรัตน รายะรุจิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

ชัยรัตน สกุลเด็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

ชัยฤทธ นาทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

ชัยฤทธิ์ นาทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ชัยวัฒ อุนเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ชัยวัฒน เจียมสุขสุจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ชัยวัฒน บานชื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

ชัยวัฒน พรินทรากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง  หันไปหวงอํานาจ  หวงตําแหนง  หวงสิทธิ  และหวงรายไดกันมากๆ

เขาแลว

จะเอาจิตใจที่ไหนมาหวงความรู  ความดี และความเจริญของเด็ก ความหวงในสิ่งเหลานั้นก็จะคอย ๆ บั่น

ทอนทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้น

จะไมมีอะไรดีเหลือไวพอที่ตัวเองจะภูมิใจ หรือผูกใจใครไวได ความเปนครูก็จะไมมีคาเหลืออยู ใหเปนที่

เคารพอีกตอไป..."

ชัยวัฒน พันธเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงงานทุกอยาง ถาทําดวยน้ําใจรัก ยอมมีทางสําเร็จ ไดผลดี เมื่อพบอุปสรรคใดๆ อยาเพิ่งทอแท

จะหมดกําลังใจงายๆ จงตั้งใจทําใหดีคิดทําทางที่จะแกไข ผอนคลายอุปสรรคตางๆ ดวยเหตุผลและหลัก

วิชาไตรตรองดวยความสุขุมรอบคอบและเยือกเย็น งานจะลุลวงไปดวยดี การทํางานดวยน้ําใจตองหวัง

ผลงานนั้นเปนสําคัญ..."

ชัยวัฒน พุทธรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารจะตองเตรียมตัวเตรียมใจ และเตรียมการใหพรอมทุกเม่ือ เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดพรอม

เพรียงคลองตัว มีประสิทธิภาพไมวาดานยุทธการ หรือดานรวมมือประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในการ

เกื้อกูลสนับสนุน ยกระดับฐานะความเปนอยูของประชาชน และชวยเหลือบรรเทาความทุกขยากเดือดรอน

 ในเม่ือเกิดภัยพิบัติอยางทันการณทันเวลา และทันทวงที.่.."

ชัยวัฒน วัชรนาถ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

ชัยวัฒน สามมานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูนั้นสําคัญยิ่งใหญ เพราะเปนปจจัยใหเกิดความฉลาดสามารถ และความเจริญกาวหนา  มนุษย

จึงใฝศึกษากันอยางไมรูจบสิ้น  แตเมื่อพิเคราะหดูแลว  การเรียนความรู แมมากมายเพียงใด บางทีก็ไม

ชวยใหฉลาดหรือเจริญไดเทาไรนัก  ถาหากเรียนไมถูกถวน ไมรูจริงแท  การศึกษาหาความรูจึงสําคัญ

ตรงที่วา ตองศึกษาเพื่อใหเกิด "ความฉลาดรู" คือรูแลว สามารถนํามาใชประโยชนไดจริง ๆ โดยไมเปนพิษ

เปนโทษ  การศึกษาเพื่อความฉลาดรู มีขอปฏิบัติที่นาจะยึดเปนหลักอยางนอยสองประการ  ประการแรก 

เมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดใหรูจริง ควรจะไดศึกษาใหตลอด ครบถวนทุกแงทุกมุม  ไมใชเรียนรูแตเพียง

บางสวนบางตอน  หรือเพงเล็งเฉพาะแตเพียงบางแงบางมุม  อีกประการหนึ่ง ซ่ึงจะตองปฏิบัติประกอบ

พรอมกันไปดวยเสมอ คือตองพิจารณาศกึษาเรื่องนั้น ๆ ดวยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเปนปรกติ และเทียง

ตรงเปนกลาง ไมยอมใหรูเห็นและเขาใจตามอํานาจความเหนี่ยวนําของอคติ ไมวาจะเปนอคติฝายชอบ

หรือฝายชัง  มิฉะนั้น ความรูที่เกิดขึ้นจะไมเปนความรูแท  หากแตเปนความรูที่ถูกอําพรางไว หรือที่

คลาดเคลื่อนวิปริตไปตางๆ จะนําไปใชใหเปนประโยชนจริง ๆ โดยปราศจากโทษไมได   Knowledge is of 

utmost importance, as it forges wisdom, ability, and progress.  Thsi is why we humans keep on 

studying endlessly.  But, pondering on it, sometimes more studying and learning would not 

result in more wisdom or progress, if the studying is not properly done, and real knowledge is 

not obtained.  It is therefore essential to study for wisdom, or to learn wisely, that is, learning 

what can be of real use, with no harm.  The "learn wisely" method is based on two principles: 

first, a thorough study of a subject, not just some parts or certain aspects, and second, what 

needs to be always kept in mind, is impartiality, without influences, good or bad.  Otherwise, the

 knowledge will be veiled or distorted and cannot be applied beneficially, without harm. (Jun 22,

 1981)..."

ชัยวัฒน อุคําพันธื
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานสํานึกความรับผิดชอบที่ทานมีโดยระยะปจจุบันนี้ จะมีหนาที่อยางไรก็ตาม มีหนาที่ในแนว

รบหรือแนวปฏิบัติทางการตอสู หรือในหนาที่ราชการอยางอื่น ซึ่งมิใชการตอสูแตจะตองทําใหดีที่สุด

เพราะวาผูที่มียศยอมตองปฏิบัติใหสมเกียรติของยศ เพราะบานเมืองจะเจริญไดจะปลอดภัยได เราเปน

ทหารก็เพื่อจะรักษาความดีของสถาบัน เพราะฉะนั้นขอใหทานสํานึกในความรับผิดชอบที่มี ในการทําให

คํา จะมีหนาที่อะไรก็ตามจะตองทําใหดีเพื่อใหกิจการของตนหมายความวา ใหกองทัพและสถาบันมี

ความดี ก็มีความหวังวาราชการและประเทศชาติจะรอดพนจากอันตราย ซ่ึงทุกวันนี้มีตลอดและมีอยูเร่ือยๆ

 ฉะนั้นใหทานรับผิดชอบความปลอดภัยของประเทศ ขอใหทานมีกําลังใจ หนาที่ที่ทานมีอยูมิใชงายๆ 

สามารถปฏิบัติหนาที่ดวยความเครงครัดมีความสามารถ มีกําลังกายกําลังใจ มีหัวใจที่สมบูรณทุกอยาง

เพื่อจะปฏิบัติไดและเปนประโยชนตอประเทศชาติรอดพนจากอันตรายเปนทวีคูณ เพราะวาหมูนี้มี

อันตรายมากแตผานพนได..."

ชัยวัฒน เอ่ียมมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําโครงการอะไรกจะตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวา อัตภาพ หรือกับสิ่งแวดลอม ฉะนั้นการที่

จะทําโครงการอะไร จะตองทําดวยความรอบคอบ และอยาใหญโตเกินไป..."

ชัยวิทย บํารุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ชัยวุฒิ ธงเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท 

ในพีธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ณ อาคารใหม สวนอัมพร 8 กรกฎาคม 2520

...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม 

ประกอบดวย…..."

ชัยวุฒิ ภูไกรวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

ชัยวุฒิ สังขขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ชัยสิทธิ์ จงกล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

ชัยสินธุ เขียวศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรักความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและ

พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรือง สืบตอกันมาไดตลอดรอดฝง ประการแรก คือการที่ทุกคนคิด พูด ทํา 

ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน  ประการที่สอง คือการที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืนและแกประเทศชาติ ประการที่

สาม คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฏกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเทา

เทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือการที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรง

และมั่นคงอยูในเหตุและผล..."

ชาคริต จงเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

ชาคริต อนุสนธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ชาคริต เอี่ยมจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญ ในการสงเสริม

เกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

ชาคริส กันทะแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดี ไดทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีความ

ปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครอง

บานเมือง

และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมไดกอความเดือดรอน วุนวายได..."

ชาคินัย หมีเทศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

ชาญ คงยิ่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติ ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถา แตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่ สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน แลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น..."

ชาญ เล็กวัฒนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กมีโอกาสดีเพราะอยูในวัยที่มีผูคอยโอบอุม ชวยเหลือ จึงตองรีบเรงขวนขวายเลาเรียนความรู อบรม 

ความดี ฝกหัดการทําการงาน ไวใหคลองแคลว ขยันและอดทน เติบโตขึ้นจักไดเปนที่พึ่ง ของตนเองและ

ของคนอื่นไดไมเดือดรอน..."

ชาญ วงษคุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

ชาญ ศรีหาบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทั้งนี้ คนอื่นเขาจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่

สมัยใหม แตเราอยูพอกิน และขอใหทุกคนปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความสงบ และ

ทํางานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณธาน ในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยาง

ยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้

ได เราก็จะยิ่งยอดได ประเทศตางๆ ในโลกนี้กําลังตก กําลังแย กําลังยุง เพราะแสวงหาความยิ่งยวด ทั้ง

ในอํานาจ ทั้งในความกาวหนาในเศรษฐกิจ ทางอุตสาหกรรม ทางลัทธิ ฉะนั้น ถาทุกทานซึ่งถือวาเปนผูมี

ความคิด และมีอิทธิพล มีพลงที่จะทําใหผูอ่ืนซ่ึงมีความคิดเหมือนกัน ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดี

พอสมควร ขอยํ้า พอควร พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได ก็จะเปน

ของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล..."

ชาญ เหมือนเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ชาญ อุนใจชน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อบุคคลคิดได  ก็สามารถตัดสินใจการกระทําของตนไดถูกตอง  แลวก็จะกระทําแตเฉพาะสิ่งที่สุจริตที่

มีประโยชนอันยั่งยืนไมกระทําสิ่งที่จะเปนความผิดเสียหายทั้งแกตนและสวนรวม..."

ชาญชัย กาญจนปภากูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลา ได และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดย งายดายและ

รวดเร็ว..."

ชาญชัย แกลวกลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดิน

ทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน รวมมือ

รวมความ

คิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึงประสงคสมบูรณ 

พรอมทุกสวน..."

ชาญชัย คงเกราะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

ชาญชัย โชควินิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

ชาญชัย นิ่มสมบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางาน ทําการในหนาที่ในฐานะของแตละคนที่จะตองทําอยางดีๆ ทําเรื่อยไปไมใชทําอยางที่จะอยาก

ดีเดน ทําดีเดนไมใชอยากดีเดน ทําใหดีแลวก็จะดีเดนเอง ไมใชวาจุดประสงคที่จะทําเพื่อใหดีเดน ทํา

เพื่อใหดีเรื่องยๆ ทําหนาที่ที่มีใหสําเร็จ แตวาตองการจะดังเมื่อไหรก็จะดังเอง แลวดังดีดวยดังไพเราะ 

ไมใชดังอยางนารําคาญหรือนาเกลียด..."

ชาญชัย เปรื่องปราชญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดี แตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมของมนุษย..."

ชาญชัย มวงเล็ก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

ชาญชัย มวงเล็ก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของครูเปนงานพิเศษผิดแปลกกวางานอื่นๆกลาวในแงหนึ่งทีสําคัญก็คือวาครูจะหวังผลตอบแทน

เปนยศศักดิ์ความร่ํารวย หรือประโยชนทางวัตถุเปนที่ตั้งไมได ผลไดสวนสําคัญจะเปฯผลทางใจซึ่งผูเปฯครู

แทก็พึงใจและภูมิใจอยูแลวดูเหมอืนจะภูมิใจยิ่งกวาขาวของเงินทองและยศศักดิ์เสียอีก เมื่อมองใหลึกซึ้ง

แลวก็ยอมเปฯวาเปฯความจริงอยางนั้นเพราะความมั่งมึและความยิ่งใหญไมอาจบันดาลหรือซ้ือหาความ

ผูกพันทางใจอันแทจริงจากผูใดได"

 ผมเปนผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กมีความสุขที่ไดอยู กับเด็กในชนบทที่ยากไร..."

ชาญชัย วิชิตพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาขอฝากคติไวเปนเครื่องกํากับใจ  มีคุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญ  ซึ่งทานตองปฏิบัติอยางเครงครัด

อยูเสมอ คือ ความสัตยสุจริต  ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูไดก็ยอมอาศัยความสัตยสุจริตเปน

พื้นฐาน  ทานทั้งหลายจะลาออกไปรับราชการก็ดี  หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี  ขอใหมั่นอยูใน

คุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตตอบานเมือง  สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาที่  ทานจึงจะเปนผูที่

ควรแกการสรรเสริญของมวลชนทั่วไป..."

ชาญชัย ไวชมภู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

ชาญชัย สุเมธโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

ชาญชัย เสารแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

ชาญญานันท พิพัฒนเบญจกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ชาญณรงค ขาวสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาทในพิธีถวายสัตยปฏิญาณตน และสวนสนามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค 

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๙

            "ทหารนั้นอาจกลาวไดวาไดปฏิบัติตัวปฏิบัติงานมาดวยดี ทั้งในดานยุทธการอันเปนภารกิจ

โดยตรงของทหาร และในดานการพัฒนาสรางสรรคใหประชาชนมีชีวิตที่รมเย็นเปนปกติสุข ตลอดจน

ชวยเหลือบําบัดบรรเทาทุกขในยามที่เกิดภัยพิบัติเดือดรอน ผลงานที่ผานมาเปนที่นาพอใจ ไดรับความ

ศรัทธาเชื่อถือ และรวมมือสนับสนุนจากประชาชนอยางกวางขวางควรเปนที่ประจักษวา แนวทางที่ทหาร

ปฏิบัติตนปฏิบัติงานมานั้นเปนแนวทางที่ถูกตอง จึงสมควรอยางยิ่งที่ทหารทุกคนทุกตําแหนง จะไดถือ

เปนกรณียกิจสําคัญที่จะตองพยายามปฏิบัติใหตอเนื่องตลอดไป ทั้งตั้งใจพยายามปฏิบัติปรับปรุงใหดี

ยิ่งขึ้น..."

ชาญณรงค จัดนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ปองกันประเทศของทหารนั้นสวนหนึ่งคือ การใชแสนยานุภาพทําการยุทธซ่ึงเปนหนาที่โดยตรง 

อีกสวนหนึ่งคือการสนับสนุนชวยเหลือประชาชน ใหประชาชนมีกําลังเขมแข็งขึ้น ทั้งทางความเปนอยู ทั้ง

ทางจิตใจที่จะไมยอทอตอการทํามาหาเลี้ยงชีพ และไมหวั่นไหวครั่นครามตอการกอกวนคุกคามของศัตร.ู.."

ชาญณรงค พรหมเกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การประชาสัมพันธ เปนความสัมพันธ ระหวางประชาชน หรือใหประชาชนเขาใจ สัมพันธกัน และงาน

กิจการตาง ๆก็ตอง อาศัยการประชาสัมพันธเกือบทั้งนั้นถาทุกคน ต้ังใจทําเพื่อใหผลที่เปนประโยชนแก 

สวนรวม ก็เชื่อไดวาสวนรวมจะอยูเย็นเปนสุข..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการบริหารสมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

24 มีนาคม 2523..."

ชาญณรงค วโรตมะวิชญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ชาญณรงค สถิตพิพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ชาญณรงค แสงจัตุรัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ชาญณรงค อินทรทุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ การวางตัว และการสงเสริมเยาวชน 

                 ในฐานะที่ตองออกไปทําหนาที่เปนครูของผูอ่ืน ทานจําจะตองสรางสมธรรมะตางๆใหเพิ่มพูน

มากยิ่งขึ้น และรูจักวางตัวใหสมกับเปนผูที่มีหนาที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน ควรจะตั้งใจปฏิบัติหนาที่

อยางเต็มความสามารถ และชวยกันขจัดปญหาเยาวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว และสงเสริมใหเยาวชนได

เปนคนที่มีสัมมาอาชีพและความประพฤติดี เพื่อเปนกําลังในการที่จะสรางประเทศชาติตอไป 

                 ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไม 

จะตองรูจักอบรมเด็กในดานศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ 

และในฐานะที่เปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนา การใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้น ตางกับการ

อบรม การสอน คือการใหความรูแกผูเรียน สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปน

นิสัย ขอใหทานทั้งหลาย จงอยาสอยแตอยางเดียวใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย..."

ชาญประดิษฐ งามฉวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

ชาญพิชญ สมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ไดโดยดี เพราะวามีจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี

 ถาตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุข

ตราบนั้น..."

ชาญวิทย เทสินทโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ชาญวิทย สัจเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ชาญวิทย โสภาลดาวัลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ชาญวุฒิ พบสระบัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กิจการทุกอยางรวมทั้งการดํารงชีวิตที่ดี จะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลาและการปรับปรุงตัวนี้จะตองมี

ความเพียรและความอดทนเปนที่ตั้งถาคนเราไมมีความเพียรไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย

เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆนอกจากเปนคนที่เคราะหดีเหลือเกิน..."

ชาตรี จันทรจารุภัค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ชาตรี เทศประทีป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความซื่อสัตย สุจริตเปนพื้นฐานของความ ดีทุกอยาง เด็กๆจึงตองฝกฝนอบรมให เกิดมีขึ้นในตนเอง 

เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมี ประโยชน และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง..."

ชาตรี ประทุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

ชาตรี ปองขันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งสําคัญมาก เพราะบานเมืองโดยเฉพาะเวลานี้ อยูในสภาพที่เรียกไดวางอนแงน เพราะวา

ไมเขมแข็ง ถาคนในชาติเขมแข็ง ก็ไมมีปญหา เพราะประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติมานาน และได

ปฏิบัติงานมาดวยดี ดวยความเรียบรอยมาเปนเวลาชานาน เพราะวาทานปฏิญาณตนวา จะรักษาความ

เขมแข็งนี้ตอไป ก็เชื่อไดวาประเทศจะรุงเรืองตอไป 

การที่ไดบอกวาจะรักษาความดีอยางที่วานี้ เปนประกันวา ประชาชนจะอยูเย็นเปนสุขที่มีผูพิพากษา 

เพราะวาจะตองใหคดีตางๆ ผานพนไปดวยดี ในมวลชนก็จะตองมีการปรองดอง ถาทุกคนตั้งอกตั้งใจ ที่

จะพยายามรักษาความปรองดอง เชื่อวาสวนรวมจะอยูได สวนสําคัญของการปรองดอง และความเปนอยู

ที่ดี ก็อยูที่ความยุติธรรม 

ความยุติธรรมนี้คือ การปฏิบัติอะไรที่ถูกตองตามธรรม คือยุติธรรม ถาฟงดูก็ยุติในธรรม ยุติในความดี

ความชอบ ทานก็รักษาความยุติธรรม ทานตองรักษาความดีความชอบ ผูพิพากษาจะตองรักษาความ

ยุติธรรมดวยความดี ความถูกตอง ถาทานรักษาความยุติธรรม ตามที่ไดปฏิญาณตน เช่ือวาความสุข

ความสงบก็จะเกิดขึ้น ถาผูพิพากษาไมรักษาความยุติธรรมเมื่อใด ประเทศชาติคงวุนวาย 

ผูพิพากษามีหนาที่ที่จะรักษาความดี ความปรองดองกัน ถาใครมายุยงบอกวาตองเถียงกัน ตองเขาขางกัน

 ก็ตองเขมแข็ง ตองเขมแข็งในงานยุติธรรม หมายความไมเขาขาง ผูพพิากษาจะตองตัดสินในความดี หรือ

ถาดีแลวก็ตัดสินไป ทานก็รูดี และไดฝกเพื่อรักษาความยุติธรรมนี้ ฉะนั้น ขอฝากความยุติธรรม 

ความเจริญของประเทศอยูกับทานทั้งหลาย เปนงานที่ไมใชงาย เพราะวามีอะไรตออะไรมาลอ บางทีการ

ลอดวยมิตร มีการลอดวยการยั่วยุ การลอดวยจะใหรางวัล รางวัลของทานคือ ความยุติธรรม รูดีวาหนาที่

ของประธานศาลนั้น ไมไดเปนหนาที่ที่จะมีเงนิทอง นอกจากหนาที่รักษาความยุติธรรม ความดี ความสื่อ

สัตย สุจริต ถาทานทําไดดีแลว ทุกสิ่งที่ทานปฏิญาณก็เปนผลดี เปนผลทําใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข..."

ชาตรี สกุลบุญมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาขอฝากคติไวเปนเครื่องกํากับใจ มีคุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญ ซึ่งทานตองปฏิบัติอยางเครงครัดอยู

เสมอ คือ ความสัตยสุจริต ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูได ก็ยอมอาศัยความสัตยสุจริตเปนพื้นฐาน

 ทานทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี ขอใหมั่นอยูในคุณธรรมทั้ง ๓ 

ประการคือ สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาที่ ทานจึงจะเปนผูที่ควรแกการ

สรรเสริญของมวลชนทั่วไป..."

ชาตรี สายชล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ชาติ แกวบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับกับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ ประการที่สองไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จโดยราบร่ืน ประการที่สี่ ไดแก การกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งเสริมสรางความคิดจิตใจที่

สะอาดเขมแข็ง ซ่ึงจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดีใหเกิดความกาวหนา ประการที่หา ไดแกการรูจัก

สงบใจซ่ึงเปนเครื่องชวยใหย้ังคิดไดในเม่ือมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถพิจารณา

แกไขปญหาไดโดยถูกตอง คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปนสวนวิธีการ 

ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกันและเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือเพียง

บางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองพยายามอบรมสราง

เสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอและทุกขอ เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะบันดาลผลเลิศ

ใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ชาติ วิเชียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม

เกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและสวนรวม..."

 

 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  

๒๕๔๐..."

ชาติชาย เกลื่อนประถม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง 

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริ ญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ชาติชาย แกวพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ชาติชาย คําริกบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ชาติชาย เจริญศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ประเทศของเราไดรักษาอธิปไตย และดํารงฐานะมา ดวยดีไดตลอดมานั้น ก็ดวยอาศัยความ

รวมมือ ของทุกๆฝาย ตางชวยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของประเทศชาติ ดวย ความสามัคคีและความ

พรอมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน ของสวนรวม..."

ชาติชาย ชวลิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

ชาติชาย เทียมสระคู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

ชาติชาย บุญเติม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

                          และพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

?..คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป?..

(พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2521)

?..ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน?..

(พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)

?..ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคง

ตลอดไป?..

(พระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณและสวนสนาม ของทหารรักษาพระองค ณ ลานพระราชวัง

ดุสิต 3 ธ.ค.2529)..."

ชาติชาย มีบรรจง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตละคนควรจะไดรับทราบตระหนักแตเบื้องแรกวานายทหารเปนผูมีภารกิจตองปฏิบัติ และรับผิดชอบ

ในดานการปกครองบังคับบัญชาและบริหาร ซึ่งจําเปนจะตองปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีทุก ๆ ดาน 

เพราะงานของทหารนั้น ลวนผูกพันอยูกับความมั่นคงปลอดภัยของชาติทั้งสิ้น อีกประการหนึ่ง จะตองทํา

ความเขาใจใหถองแทวางานดานทหารก็ตาม งานดานพลเรือนก็ตามแทจริงแลวคืองานสวนรวมของชาติ 

ซึ่งมีความสําคัญและเกี่ยวพันเช่ือมโยงถึงกันหมด จะแยกออกจากกันใหเด็ดขาดไมได หากจะตองดําเนิน

ไปพรอมกัน และประสานสอดคลองกันเปนอยางดีดวย ทหารทุกคนจึงตองสําเหนียกตระหนักอยูเสมอ ใน

ความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัว รวมงานกับผูอ่ืนใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพา

ประเทศชาติของเราใหกาวไปถึงความวัฒนาสถาพร และธํารงม่ันคงอยูในความรมเย็นเปนอิสระตลอดไป

..."

ชาติชาย ย้ิมเครือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารเปนหนวยสําคัญสําหรับรักษาความสงบและ อิสรภาพของประเทศ จึงตองมีความเขมแข็งและมี 

สมรรถภาพเปนอยางดีสมรรถภาพของทหารอยูที่วินัย ทหารจึงควรรักษาวินัยโดยเครงครัดประพฤติตน ให

เที่ยงธรรมเพื่อเปนที่พึ่งและที่ศรัทธาของประชาชนทั่วไป..."

ชาติชาย วงศกมลาไสย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ชาติชาย วงศกมลาไสย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น 

และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจักละ

วางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง. 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

ชาติชาย สอนสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจหรือสังคมก็ตาม ยอมขึ้นอยูกับฐานะความ

เจริญม่ันคงของบุคคลในชาติเปนสําคัญ. และความเจริญของคนทั้งหลายนั้น จะเกิดมีไดก็ดวยการ

ประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบ. ผูที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติไดดังนี้ จําเปนจะตองมีทั้งวิชา

ความรู ทั้งหลักธรรมทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการงาน สิ่งหลังเปนปจจัย

สําหรับสงเสริมความประพฤติและการปฏิบัติการงานใหชอบ ใหถูกตองและเปนธรรม. วิชาการกับ

หลักธรรมนี้มีประกอบกันพรอมในผูใด ผูนั้นยอมจะประสบความสุขและความสําเร็จทั้งในชีวิตและกิจการ

งาน ซ่ึงยอมจะสงผลสะทอนถึงสวนรวมตอไป คือทําใหบานเมืองมีความเจริญม่ันคง ทําใหสังคมเปน

สังคมที่ผาสุขสงบ นาอยูนาอาศัย..."

ชาติชาย หุตะวัฒนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ชานนท ชะเอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือ ความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ชานนท สุทธิคณะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมาก สําหรับผูที่ ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะ

ชวยให สามารถขจัดปดเปา ปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอัน เกิดจากความกินแหนง 

แคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน..."

ชานนท สุนเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองเหมือนกันหมด ลง

ทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แมจะขีดกันบางก็ตองสอดคลองกัน..."

ชานุ ชิณรังโส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

ชายเขต มิประเทศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและให ดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่ง จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูงไม บิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบือนจุดประสงคที่ แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมาย ของคําวา ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะ

หลีกเลี่ยงละเลยไมได..."

ชายแดน บุญลือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

ชายฟา ดีรักษาพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปจจุบันนี้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญในการสรางความเจริญของบานเมือง เราจึงควร

สนับสนุนใหมีการคนคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะและความตองการของประเทศขึ้นใชเองอยาง

จริงจัง ถาเราสามารถคนคิดไดมากเทาไรกจะเปนการประหยัดและชวยใหสามารถนําไปใชงานตางๆได

อยางกวางขวางยิ่งขึ้นเทานั้น..."

ชาลิตา ศิรินาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

ชาลินี เขียวมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ชาลี ฉ่ําแชม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ชาลี ลีละสิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ชํานาญ แกนทาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

ชํานาญ คลายหนู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งสําคัญมากเพราะบานเมืองโดยเฉพาะเวลานี้อยูในสภาพที่เรียกวางอนแงน เพราะวาใน

ชาติเขมแข็งกไมมีปญหาเพราะประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติมานานและไดปฏิบัติงานดวย เปนเวลา

ชานานเพราะวาทานปฏิญาณตนวาจะรักษาความเขมแข็งนี้ตอไปไดก็เช่ือไดวาประเทศจะอยูรอด การที่

ไดยอกวาจะรักษาความดีอยางที่วานี้เปนประกันวาประชาชนจะอยูเยนเปนสุขที่มีผูพิพากษาตางๆ ผาน

พนไปดวยดีในมวลชนก็จะตองมีการปรองดองถาทุกคนตั้งใจทีจะยายามรักษาความดีสวนรวมจะอยูได

สวนสาํคัญของการปรงอดองและความเปนอยูที่ดีก็อยูกับยความยุติธรรม

ความยุติธรรมนี้คือการปฏิบัติอะไรที่ถูกตองตามธรรมคือยุติธรรมถาฟงดูกก็ยุติในธรรม ยุติในความดี 

รักษาความยุติธรรมทานจึงตองรักษาความยุติธรรมตามที่ไดปฏิญาณตนเมื่อวาความสถขความสงบก็จะ

เกิดขึ้น ถาผูพิพากษาไมรักษาสความยุติธรรมเมื่อใดประเทศชาติคงวุนวายผูพิพากษามีหนาที่ที่จะรักษา

ความดความปรองดองกันถาใครมายุยงบอกวาตองเคียงกันถาใครมายุยงบอกวาใหเคืองกันตองเขาขาง

ตองเขมแข็งในงานยุติธรรมหมายความวาไมเขาขางผูพิพากษา จะตองตัดสินในความดี หรือถาดีแลวจ

ตองฝกเพื่อรักษาความยุติธรรม..."

ชํานาญ ใจทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติ ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถา แตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่ สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน แลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น..."

ชํานาญ ทับทิมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและพัฒนาความรู ความคิดและความประพฤติ และคุณภาพของบุคคล

 สังคมและบานเมือง ใหการศึกษาที่ดี แกเยาวชนไดอยางครบถวนพอเหมาะกันทุกดานสังคม และ

บานเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองทมีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติได และ

พัฒนากาวหนาตอไปไดตลอด..."

ชํานาญ ทางผดุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ได อบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาด

สาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยตราบตระหนักวาหมู คณะที่มีสามัคคีแนนแฟนสมบูรณยอมมีกําลังกลา แข็งทั้งใน

การคิดและการปฏิบัต.ิ.."

ชํานาญ นามวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางานตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของงาน

และประโยชนของผูนํา ถาทํางานเพื่อจุดหมายอื่นๆ เชน เพื่อประโยชนสวนตัวแมจะไดผลมากเพียงใดงาน

ก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ชํานาญ พลอยเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในงานพระราชพีธีรัชดาภิเษก

8 มิถุนายน 2514..."

ชํานาญ เพชรแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ชํานาญ รัตนพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

ชํานาญ ศรีจับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

ชํานาญ ศรีอุดม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําพูดที่กลาวออกไป หลังจากที่ไดพิจารณาไตรตรองอยางกวางขวางและรอบคอบ ยอมถือวาเปนสัจ

วาจาที่แสดงถึงความตั้งใจจริงที่บุคคลตั้งไวแกตนเองและผูอ่ืน ผูพูดจึงผูกพันบังคับตัวเองใหมั่นอยูในสัจ

วาจานั้น สิ่งใดที่พูดวาจะทําหรือจะงดเวน ตองทําใหไดโดยเครงครัดและครบถวน  หาไมจะกลายเปนคน

กลับกลอก ไมมีความมั่นคงในคําพูดและการกระทํา ทําใหไมมีผูไววางใจ ไมอาจทําใหงานตนเองประสบ

ผลสําเร็จที่ดีได ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา

เชื่อถือ และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญใน

การสงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัดและสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นแกบุคคลและ

สวนรวม..."

ชํานาญ สิงหใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

ชํานาญ สุนทรนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

ชํานาญ สุวรรณศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

ชํานาญกิจ นพคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

ชํานาต กรพิพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

ชิงชัย จินะพรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญา ความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน ซึ่งตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

ชิงชัย นาหัวหนอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืน สําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น นัก

ปฎิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือ ตองไปประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความไมสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฎิบัติที่ชวยใหงานเปนงานและใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

ชิดชนก แกวละมูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ชิดชนก สุวรรณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ชิดชัย ปุยทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอขอบใจที่ทานไดมาปฏิญาณ กอนรับหนาที่รัฐมนตรี ซ่ึงมีความสําคัญมาก เพราะวา รัฐมนตรีมี

หนาที่ที่ตองทํา ดวยความซื่อสัตยสุจริต อยางที่ทานไดปฏิญาณ เพราะวา ถาไมมีผูใหญในประเทศ ที่

ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ ก็ทําใหประเทศชาติไปไมคอยดี แตทานก็ตั้งใจ และเมื่อตั้งใจแลว ขอใหรักษา

ความตั้งใจนี้ ดวยการปฏิบัติอยางซื่อสัตยสุจริต และอยางแนนอน แนวแน ซ่ึงก็เขาใจวาทาน ไดรับเลือก

เฟนเปนผูที่สามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ 

หนาที่นั้นไมไดหมายความวา จะตองทําดวยความตั้งใจที่จะไดผลสําเร็จ คือ ผลสําเร็จ ไมไดหมายความวา

 จะใหมีผลในทางวัตถุ แตจะตอง วัตถุก็ตองทําใหดี เพราะวาแตละกระทรวงก็ตองทํา และโดยเฉพาะ

เดี๋ยวนี้ ประเทศก็กําลังผานวิกฤติการณ ไมใชเฉพาะในทางที่ทานจะตองทํา ดวยความซื่อสัตยสุจริต แต

ตองทําดวยความสามารถ เพราะวาประเทศชาติกําลังผานระยะที่วิกฤติ ทั้งในดานสถานการณ ที่จะตอง

ใชความสามารถ ในทางที่จะใหประเทศรุงเรืองได 

แตแมแตธรรมชาติ ก็อันตรายอยู เพราะวา ก็อยางที่ทานทราบ ฝนลงมาไมไดปกติ ฝนลงมาและไมได

สะสมเอาไว ตามธรรมดาฝนลงมาจะเปนของดี แตตอนนี้ฝนลงมา มาทวมบานเมือง เม่ือทวมบานเมือง 

ไมไดรักษาบานเมืองมานาน กท็ําใหทวมบานชองของประชาชน และในการ ถาฝน ถาน้ําทวมบานชอง

ของประชาชน ประชาชนถึงเดือดรอน 

การที่ฝนและน้ํามาทวมบานชองของราษฎร ถาทุกคนชวยกันใหน้ํานั้นไมทําอันตราย ก็ไมเปนไร แตน้ํา

เดี๋ยวนี้ทําอันตราย ทําใหประชาชน ไมสามารถที่จะอยูได จะตองพยายามชวยใหประชาชน ไมเดือดรอน

จากน้ําทวม อยางน้ําทวมนี้ ไมนาจะเปนรายแรง เพราะวาถานับดูจํานวนน้ํา ที่ลงมาจากฟา ก็ไมได

มากกวาที่เคย แตทําไมลงมาทําใหเสียหาย เพราะวาน้ําลงมา ไมสามารถที่จะกั้นเอาไว ไมสามารถที่จะ

ปองกัน ไมใหน้ํานั้นมาทําลายประเทศชาติ 

ทานลองไปดูจํานวนน้ําที่ลงมา แลวก็เปรียบเทียบกับปอ่ืนๆ ไมไดมาก แตวาลงมาไมไดกั้นเอาไว แลวลง

มาไมไดปองกันใหลงมา ผิดธรรมชาติ เดี๋ยวนี้ลงมาผิดธรรมชาติ พรวดพราดลงมา แลวก็อยางที่เคยเห็น 

ลงมา พยายามที่จะปองกัน ก็ทําคันกั้นน้ํา ทําคันก้ันน้ํา น้ําก็ขึ้น น้ําก็เออ เม่ือน้ําเออขึ้นมามาก น้ําก็ลน 

และน้ําก็ทะลุใตที่กั้น 

ในเวลาอันสั้นนี้ นายกฯ ไดไปดู แลวก็คงเขาใจ ทําไมน้ํามันเออขึ้นมาแลว เม่ือน้ําเออแลว น้ําหนักของน้ํา

ชิดชัย แหงกลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



นั้น ทําใหทะลุทะลวงขางใตขึ้นมา ก็เขาไปทวมถนน ทวมบานชอง และเมื่อเปนเชนนั้นแลว แกอะไรยาก 

แตเมื่อเปนเชนนี้แลว ก็จะตอง ผูที่มีความรูในทางวิชาการ ก็จะตองพยายามปองกัน อะไรที่เสียหายไปแลว

 ก็เสียหายไป แตวาจะตองปองกันไมใหเกิดเสียหาย ในดานปองกันเสียหาย ก็ตองพยายาม ที่จะมีวิธีการ

ตาง ๆ 

นายกฯ เขาก็คงเดอืดรอน เพราะวาตอง ทั้งนายกฯ ทั้งรองนายกฯ จะตองจายเงินสําหรับ ไมใหเกิดเรื่อง

เดือดรอนกับประชาชนตอไป แตอยางไร พึ่งทํา พึ่งมารับหนาที่ก็ลําบาก แตเขาใจวาทานเขาใจแลว ก็

ขอใหชวยใหประชาชนไดรับความเดือดรอนนอยที่สุด แลวนอกจากนั้น เวลานี้ทั้งบานเมืองไดรับความ

เดือดรอน นอกจากน้ําทวม ก็มีอยางอื่น มีคนเขาพูดมาก โดยเฉพาะไมใชคนไทย คนตางประเทศพูดวา 

ประเทศไทยไมดี ก็จะตองพยายามที่จะแกไข 

ถาไมแกไขประเทศก็เสียช่ือ แลวก็เมื่อเสียชื่อแลว ก็เสียหายในเรื่องที่จะ ประเทศชาติจะอยูเย็นเปนสุข ถา

เขาวาวาคนไทยไมดี ก็ทําใหคนไทย ไมใชเฉพาะผูที่ปกครอง แตทุกคนก็กลายเปน เปนคนไมดี ดังนั้นก็

ตองพยายามที่จะแกไข อะไรที่ไมดีใหมันดีขึ้น ซึ่งเปนงานที่ยาก หนัก ก็ขอใหทานไดมีกําลังใจปฏิบัติงาน 

เพื่อใหผานพนอุปสรรคตางๆ ก็ขอใหทานสามารถที่จะทํา ขอใหทานมีกําลังใจที่จะทํา และมีเวลานอย แต

วา เชื่อวาทานทําได เพราะทานก็มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ ก็ขอใหทานไดผานพนอุปสรรค 

และก็ขอบใจที่ทานรับหนาที่อันหนักนี้ และขอใหทําดวยความเขมแข็ง ขอใหทานมีความสําเร็จในงานการ

ที่ไดรับทํา เพื่อใหประเทศชาติ ผานพนวิกฤตการณ และมีความเจริญ มีความสําเร็จในการปฏิบัติ ขอให

ทานมีความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ และมีรางกายเขมแข็ง แข็งแรง ไมมีอะไรที่มาขัดขวางเลย ขอให

ไดรับความสําเร็จทุกประการ..."

ชิดชัย แหงกลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นแกบานเมืองเปนลําดับมาทําใหทราบไดแนชัดวาเราจําเปนจะตองทํางานชวย

ตัวเองงใหหนักแนนย่ิงขึ้น เพื่อรักษาตัวใหอยุรอดตลอดไปโดยอิสระและเสรี คนไทยเรานั้น แทจริงมีนิสัย

จิตใจดีเปนักตอสูเปนคนซ่ือตรง ขยันขันแช็งและอดทนเปฯคนรักเผาพันธพวกพองและบานเกิดเมืองนอน

แตละคนจะตองหยิบยกเอาคุณสมบัติเหลานี้ที่มีอยุภายในตัวขึ้นมาปฏิบัติใหไดผล โยดถือวาทุกคนลวนมี

ความสําคญัตอประเทศชาติอยุดวยกันทั้งนั้น จะตองทําหนาที่ของตนใหพรอมเพรียงกัน เพือประโยชนอัน

ยิ่งใหญของสวนรวม หากทําไดเชนนี้ก็จะสามารถแกไขความบกพรองตางๆที่มีอยู และจะสามารถรวมแรง

กันสรางความเปนปกแผนมั่นคง พรอมทั้งความเจริญรุดหนาใหแกบานเมืองของเราแนนอน..."

ชิตชัย สมอปราด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

ชิตประสงค มาลัยศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

ชิตฝน สตูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ชิตพงษ จวนเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งหมดซึ่งประกาศใชบังคับแกประชาชนนั้น แมจะมีบทบัญญัติอันเที่ยงธรรม และครอบคลุม

ไปถึงประชาชนทั่วประเทศอยูในตัวโดยหลักการแลวก็ตาม แตคดีความที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังผิดแผกแปลกกัน

ไปไดมากตามเหตุแวดลอม สถานการณ และพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของแตละทองถิ่น การใช

กฎหมายบังคับคดีตาง ๆ จําเปนตองใชวิจารณญาณอันถูกตองของนักกฎหมายควบคูไปดวยทุกกรณี จึง

จะสามารถรักษาความยุติธรรมไวมิใหสั่นคลอน และขาดตกบกพรองได นักกฎหมายทุกคนจะตองตั้งใจใช

กฎหมายเพื่อผดุงความเปนธรรม ความผาสุกสงบ ความมั่นคงของมหาชน และประเทศชาติ ทั้งตองเพง

ถึงการใชวิจารณญารอันถูกถวนใหมากที่สุด ควบคูกับการใชกฎหมายเสมอตลอดไป มิฉะนั้นอาจไม

บรรลุผลตามที่ทุกคนมุงหวัง..."

ชินกร ออนคําหลวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

ชิราวุธ แสนทาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญ ๆ ทุกอยาง ตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงาน เปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

ชีวิต เข็มเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

ชื่น ปลอดใจดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริตความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องบนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลับหรือหางเสือ ซ่ึงเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง 

ดวยความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวาการ

งาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญ กาวหนาไปไดโดยยาก 

แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย

..."

ชื่นกมล มงคลศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานเพื่อความมั่นคงและ กาวหนานั้น มิใชวาจะกมหนากมตาทํา หนาที่ของแตละคนเทานั้น

จะตองมีความ รวมมือสัมพันธกันระหวางหนวยงานทุกหนวย เพื่อใหงานรุดหนาไปพรอมเพรียงกัน..." 

พระบรมราโชวาท ในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกขาราชการ 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 22 กรกฎาคม 2513..."

ชื่นกมล มุสิกรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

ชื่นจิต ฤทธ์ิเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เมื่อนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใชถูก

 ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน 

จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ชื่นจิตต โหละสุต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ชื่นชอบ แตงรอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ชื่นชอบ แตงรอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร

ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของแผนดินทั้งสิ้น. ทุกคนทุกฝายจึง

ไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน

สมัครสมานรวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติบริหารงานของ

แผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึงประสงคสมบูรณ

พรอมทุกสวน..."

ชุดา แซดาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในทุกวันนี้การปฏิบัติของครูบางหมู ทําใหรูสึกกันทั่วไปวา ครูไมคอยหวงประโยชนที่ควรจะหวง หันไป

หวงยศ หวงตําแหนง หวงสิทธิและที่คอนขางจะรายอยูก็คือ หวงรายได ความหวงสิ่งเหลานั้น ถาปลอยไว 

จะคอยๆเขามาทําลายความเปนครูทีละเล็กทีละนอยความเสียสละทุกอยางได ทําใหกลายเปนคนขาด

น้ําใจ ละโมบ เห็นแกตัว ลืมประโยชนของศิษย กลาวสั้นคือ จะไมมีอะไรดีเหลือพอที่จะเคารพนับถือกันได 

เปนที่นาวิตกวา ครูเหลานั้นจะผูกพันใจใครไวไดอยางไร จะทํางานของตัวใหบรรลุผลสําเร็จที่แทจริงได

อยางไร และจะมีอะไรเกิดขึ้นแกการศึกษาของเรา..."

ชุดาภรณ จันทรคามคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกันที่จะตอง ตั้งใจขวนขวาย ปฏิบัติงานดวยความฉลาด รอบคอบให

สําเร็จลุลวง ตรงตามเปาหมาย โดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับ ชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษา 

ความดีในชาติใหยืนยงมั่นคง..."

ชุติกาญจน ชมบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

ชุติกาญจน ย้ิมยิ่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

ชุตินธร ดวงมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทํา อะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซื่อตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ชุติมน พวงธาตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

ชุติมา คงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

ชุติมา จันทรศร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ชุติมา จุลพูน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยใจ แมจะไมมีใครรูใครเห็นก็ไมนาวิตก เพราะผลสําเร็จจะเปนประจักษพยานที่ม่ันคง 

คนสวนมากก็ไมชอบปดทองหลังพระนัก เพราะไมมีใครเห็นแตถาทุกคนจะปดทองแตขางหนาพระกัน

ทั้งนั้นแลวพระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

ชุติมา ชุมนุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

ชุติมา โชคดําเกิง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ชุติมา ตันติวิเศษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ชุติมา ทวะกาญจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

ชุติมา ทองนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใดๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวาชั่ววาเสื่อมเราตองฝน

ตองตานความคิดและความประพฤติทุกอยางที่รูสึกวาขัดกับธรรมะเราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทําสิ่ง

ที่เราทราบวาเปนความดีเปนความถูกตองและเปนธรรมถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริงๆใหผลของความดี

บังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไปและจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นเปนลําดับ..."

ชุติมา โพธิ์สุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองมีทั้งคนดี และคนไมดี ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมือง มี

ความปกติสุขเรียบรอย จึงมิใชทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่ การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ชุติมา ภาเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา บริบูรณดวยสัจธรรมที่เปน สาระและเปนประโยชนในทุกระดับ แตจะตองศึกษา ใหมี

ความรูความเขาใจและปฏิบัติ ใหเหมาะสมแกภาวะปจจุบัน ดวยศรัทธาและปญญา ที่ถูกตองจึงจะเกิด

เปนประโยชนขึ้นได..."

ชุติมา มงคลฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย

ไมหรูหราก็ได แตวาพอ  แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย

แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ

อันนี้ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง..."

ชุติมา ยิ่งจําเริญศาสตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ชุติมา วัฒนศักดิ์ภูบาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ชุติมา วิทยกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ชุติมา สวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือกระทํา ดังนั้น ไมวาจะทําการใด ๆ จึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวยศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออน ปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียร ขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสรมิใหการปฏิบัติงาน

ดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล..."

ชุติมา สุวรรณฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ชุติมา ออนประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันนี้ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง เมื่อปที่แลวตอนที่พูดพอเพียงในใจ แลวก็

ไดพูดออกมาดวยวาจะแปลเปน SELF -SUFFICIENCY (พึ่งตนเอง) ถึงไดบอกวาพอเพียงแกตนเองแต

ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กวางขวางกวา SELF -SUFFICIENCY คือ SELF -SUFFICIENCY นั่น

หมายความวาผลิตอะไร มีพอเพียงที่จะใชไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูดวยตนเอง (พึ่งตนเอง)..."

ชุติมา อินทรพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

ชุมพร ประภาวะกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

ชุมพร เหลาผา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน.

พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน

วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒..."

ชุมพล คงทน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยความรูความสามารถดวย ความตั้งใจและเอาใจใสศึกษานั้น เปนการ พัฒนาบุคคลใหมี

คุณภาพสูงขึ้นโดยแท และ บุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแลวยอมสามารถ จะพัฒนางานสวนรวมของชาติ 

ใหเจริญกาวหนาไดดังประสงค..."

ชุมพล ชื่นมีศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะนําหลักวิชาตางๆ ไปใชใหเกิดประโยชนในการงานไดนั้น มีขอควรถือปฏิบัติสามขอคือ ควรเรียนรู

วิชาทุกอยางอยางถูกตองและกระจางแมนยํา ตควรพยายามนําหลักวิชามาใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 

ทุกโอกาส ใหจนชํานิชํานาญคลองตัวเปนนิสัย และควรฝกหัดทําความคิดจิตใจใหมั่นคงเปนกลางเพือให

เกิดวิจารณญาณอันถูกตองเที่ยงตรงสําหรับวินิจฉัยวาจะควรนําหลักวิชาขอใดมาใชกับงานประเภทใด

อยางไร..."

ชุมพล นุชออง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย  เปนปจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง

  เพราะรางกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอํานวยผลใหสุขภาพสมบูรณดีพรอมทั้งรางกายและจิตใจแลว

  ยอมมีกําลังทําประโยชนสรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองไดเต็มที.่.."

ชุมพล ลินแสนกาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงกันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญๆ เชนงานของ

แผนดิน. และความสามัคคีนี้จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได ก็ดวยบุคคลในหมูในคณะมีคุณธรรมเปนเครื่องยึด

เหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว.คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการหนึ่งไดแกการให คือให

การสงเคราะหชวยเหลือกัน ใหอภัยไมถือโทษกัน ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน. ประการที่สอง ไดแก

การมีวาจาดี คือพูดแตคําสัจ คําจริงตอกัน พูดใหกําลังใจกัน พูดแนะนําประโยชนกัน และพูดใหรักใคร

ปรองดองกัน. ประการที่สามไดแกการทําประโยชนใหกันและกัน คือประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชน

เกื้อกูล ทั้งแกกันและกัน และแกหมูคณะโดยสวนรวม. ประการที่สี่ไดแกการวางตนไดสม่ําเสมออยาง

เหมาะสม. คือไมทําตัวใหดีเดนเกินกวาผูอ่ืน และไมดอยใหตํ่าทรามไปจากหมูคณะ. หมูคณะใดมีคุณธรรม

เครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาวหมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญม่ันคงขึ้นดวยสามัคคีธรรม..."

ชุมพล ลีลานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ศาสนานั้น เปนสิ่งที่ทราบกันอยูแลววาตองมี และถึงวาศาสนามีความหมายไดหลายอยาง ก็ไมจําเปน

ที่จะตองเปนศาสนาที่มีช่ือ หรือที่ตองเครงครัดตามแนวทางการสั่งสอนอยางใดอยางหนึ่ง เปนแตตองมี

แนวคิดที่แนวแนที่ดี และไมเบียดเบียน อยางนี้ก็ถือเปนศาสนาไดทั้งนั้น 

     ในเมืองไทยนี้ใครจะถือปฏิบัติตามศาสนาใดก็ไดทั้งสิ้น เคยชี้แจงอยูเสมอวาเมืองไทยนี้อยูได ก็เพราะ

ไมมีการกีดกันระหวางคนโนน ศาสนาโนนคนนี้ ศาสนานี้ แตวาเปนที่ทราบกันดีวาทุกคนปฏิบัติศาสนากิจ

ของตนๆ ดวยความมุงดีหวังดี ตั้งใจที่จะใหเกิดประโยชนตนและประโยชนสวนรวมศาสนาทุกศาสนาจึง

ใชไดทั้งนั้น ขอเพียงแตอยาเบียดเบียนซึ่งกันและกัน..."

ชุมพล ศรีประยูรธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือเปนเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความรู ความคิด วิทยาการทุกดานทุกอยาง ซึ่งมนุษยได

เรียนรู ไดคิดอาน และเพียรพยายามบันทึกภาษาไวดวยลายลักษณอักษร หนังสือแพรไปถึงที่ใด ความรู

ความคิดก็แพรไปถึงที่นั่น หนังสือจึงเปนสิ่งมีคาและมีประโยชนที่จะประมาณมิไดในแงที่เปนบอเกิดการ

เรียนรูของมนุษย..."

ชุมพล ศรีเหรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยเรารอดมาไดโดดเดี่ยวอยางนาหวาดเสียว ในทามกลางเพื่อนบาน ประเทศเพื่อนบาน

ตองบานแตก หนีภัยกันอยางอุตลุด เอาชีวิตไปทิ้งในทองทะเลก็มาก เราไมเปนอยางนั้นเพราะวาเรา

มีความสามัคคี มีจิตใจที่กวาง หมายความวาสมองความคิดกวาง..."

ชุมพูนุช ชัยมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง.

เจริญม่ันคงในราชการ..."

ชุมสาย คลายคลึง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

ชุมแสง ตุลาธาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

ชุมแสง แสงพิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ชุมาพร ชวยสุริยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคดีปรองดองและความมุงดีมุงเจริญตอกันนั้นยังมีบริบูรณอยูในจิตใจของคนไทย ถามี

เหตุการณหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้น แผลมีผลกระทบถึงสวนรวมแลวเราจะเขาใจกัน และรวมมือกันไดแนน

แฟนเสมอ..."

ชุรียื เกิดมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ชุลี บุญเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ชุลี ภัทรศิริกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

ชุลี แววสงา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น เบื้องตน แตละคนจะตองมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอัน

ที่จะทํางานทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความหนักแนนอดทน ใหบรรลุผลสําเร็จ. เมื่อจะเริ่ม

งานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชนที่แทของงานนั้นอยาง

แจมแจง แลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย. ขอสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตองพยายาม

ควบคุมกายใจและความคิด ใหสงบตั้งมั่นและหนักแนน อยาใหคลายจากความเพียร และอยาใหหวั่นไหว

ฟุงซานไปกับความพอใจไมพอใจหรืออุปสรรคและปญหาตาง ๆ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความสุจริตใจ

และจริงใจตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม 

ดวยความเมตตาอารีและความไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานประโยชนกันได อยางสอดคลอง

และมีประสิทธิภาพ..."

ชุลีกร พัฒนาย่ิงเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ชุลีพร ชวยละแม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กําลังความเพียรซ่ึงเมื่อพิจารณาแลวก็เห็นไดวาเปนผลประการหนึ่งที่เกิดมาตามตอจากศรัทธาที่กลาว

นั่นเอง ความเพียรที่จะเปนกําลังไดตองมีลักษณะแข็งกลาไมยอหยอนเสื่อมคลายดวยอุปสรรค ดวยความ

ยากลําบากเหน็ดเหนื่อยประการใดๆหากแตอุตสาหพยายามกระทําเรื่อยไปไมถอยหลัง แมหยุดนิ่งก็ยัง

พยายามคิดตอไปไมทอดธุระ กําลังความเพียรจึงทําใหการงานไมงักลาชามีแตดําเนินรุดหนาเปนลําดับไป

จนบรรลุความสําเร็จโดยไมมีสิ่งใดจะยับยั้งขัดขวางได ทานทั้งหลายจึงควรศึกษาพิจารณากําลังความ

เพียรนี้ใหเห็นจริง ใหเขาใจชัดดวยความรู ความฉลาดของทานแลวตั้งใจใหมั่นคง ที่จะทําความเพียรของ

ทานมาใชใหถูกตองตามวิถีทาง คือ เพียรที่จะกําจัดความเสื่อมใหหมดไป และระวังปองกันความเสื่อมนั้น

มิใหเกิดขึ้นใหม เพียรที่จะสรางสรรค ความเจริญใหเกิดขึ้นและระวังรักษาไวมิใหเสื่อมสลายประโยชนและ

ความสุขในสวนตัว ในสวนรวมก็จะสําเร็จขึ้นพรอมและดํารงมั่นคงอยูไดตลอดไป..."

ชุลีพร ถาวรพัทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีทางดําเนินของบานเมืองและประชาชนโดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจากความ

วิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงใหพนได 

จึงตองระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยู โดยประหยัดเพื่อที่จะอยูให

รอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

ชุลีวรรณ ชวยค้ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฎิบัติการงานของแผนดิน จะตองมุงปฎิบัติภาระทั้งปวงดวย ความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิดความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรุบปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมองานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคง ทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ชุษณะ ทองอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

ชูเกียรติ ลีฬหาวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่สมัครใจเขารับอาชีพครู ทํางานสอนหนังสือเด็กนั้น แมทุกคนจะทราบดีแตตนแลววามิใชทาง

แสวงหาลาภยศใดๆก็ไดเพียรพยายมมาตลอด โดยหวังผลตอบแทนเพียงความพอใจ ที่จะไดเผยแพร

ความรู ความดี ความรัก ความเอ็นดูแกศิษย และไดเห็นศิษยมีความสุขความเจริญเทานั้น ทําใหแลเห็นวา

ในโลกปจจุบันซึ่งคนเปนอันมากพากันเสื่อมศัทธาในเรื่องการทําดีเพื่อความดี ยังคงมีบุคคลผูยืนหยัดอยู

ไดดวยคุณธรรม พยายามทําหนาที่ดวยอุดมคตอัินตั้งมั่น..." 

         ขาพเจาไดยึดเอาพระราชดํารัสของพระองคทานใสเกลาใสกระหมอมและยึดถือปฏิบัติตั้งแตได

ตัดสินใจเขารับราชการเปนขาราชการครูโดยเฉพาะพื้นที่ถ่ินทุรกันดาร หางไกลความเจริญ ที่ยากยิ่งก็คือ

สอนนักเรียนที่สื่อภาษากันไมรูเร่ือง ก็ไดตั้งใจและพยายามใชวิธีสอนที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนที่สอนได

เรียนรูอานออกเขียนได จนในที่สุดก็สามารถสอนใหนักเรียนจากที่ไมรูหนังสือ จนเรียนตอในระดับสูงได

ประสบผลสําเร็จ ถึงแมและปจะไมไดรับการพิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษก็ตาม และได

ยึดถือปฏิบัติตลอดมาจนกวาชีวิตจะหาไม..."

ชูเกียรติ สายปญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ชูใจ มานะกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานครูนั้นวาถึงฐานะ ตําแหนง ตลอดจนรายได ดูออกจะไมทัดเทียมงานอื่นหลายๆ อยาง แตถาถึงผล

อันแพรหลายยั่งยืนแลว จะตองถือวาอยูเหนือกวางานดานอื่นทั้งหมด ทั้งนี้ เพราะครูเปนผูใหความรู 

ความดี และความสามารถนานาประการแกศิษย เปนสมบัติอันประเสริฐตางๆ ทั้งแกศิษย สําหรับที่จะ

นําไปสรางสรรคประโยชนตางๆ ทั้งแกตัวเองและสวนรวม และ ครูแตละคนนั้นตางไดแผความเมตตาสั่ง

สอนศษิยนับจํานวนพันจํานวนหมื่น ทําใหเขาเหลานั้นสามารถประกอบการงานอาชีพตางๆ ไดทุกระดับ 

ทุกสาขา ใหเปนประโยชน ตอแผนดิน จึงพูดไดเต็มปากวาครูมีผลงานสรางสรรคอยางสูงพรอมทั้งมีเมตตา

กรุณาตอคนทั้งหลายอยาง กวางขวาง ไมมีประมาณ เปนเหตุใหคนไทยเคารพยกยองครูอยางยิ่ง ถือเปน

บุพพการีชนที่แทจริง เปนที่สองรองแตบิดามารดาเทานั้น ทานทั้งหลายมีโชคดีไดมาเปนครู และไดปฏิบัติ

หนาที่สําเร็จแลวทุกอยางเชนนี้ นาจะมีความภาคภูมิใจ ทั้งมีความยินดีพอใจที่จะปฏิบัติ บําเพ็ญคุณธรรม

ความดีของครูใหเพียบพรอมย่ิงชึ้น เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธ์ิของความเปนครูไว ใหเปนแบบฉบับ

แกคนรุนหลัง สําหรับประพฤติตอตามกันไปตลอดกาลนาน..."

ชูชัย จันทรสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ชูชัย มูลสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับ ขั้นตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช ของ

ประชาชนสวน ใหญเปนเบื้องตนกอน เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติ ไดแลว จึงคอยสราง

คอย เสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดย ลําดับตอไป..."

ชูชาติ โกะกอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

ชูชาติ เขียวนรภัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

ชูชาติ นอยคนดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเล และขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน.."

 

 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในวันขาราชการพลเรือน  วันที่  ๑  เมษายน  

๒๕๒๗..."

ชูชาติ บุญชม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง 

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริ ญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."  

    

พระราชดํารัสพระราชทานแกประชาชนชาวไทย

เนื่องในวันขึ้นปใหม 2532..."

ชูชาติ บุบผาชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายนี้มีชองโหวเสมอ ถาเราถือโอกาส ในการมีชองโหว ของกฎหมาย เพื่อการทุจริตนั้นเปนสิ่งที่

เลวทราม และทําใหนําไปสูความ หายนะแตถาใชชองโหวในกฎหมายเพื่อสรางสรรค ก็เปนการปองกันมิ

ใหใชชองโหวของกฎหมายใน ทางทุจริต..."

ชูชาติ มีแลบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ชูชาติ ไวยมาลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเก้ือกูลกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวย

ไมตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู..."

ชูชาติ ศรีอินทรงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ชูชาติ อยูสําราญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึ่งสําเนียงตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตนรวมกับงาน

ของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝาย ใหไดผลสมบูรณทุกสวน  เพื่อนําพาประเทศชาติ ใหกาวไปถึง 

ความเจริญมั่งคง ซึ่งเปนจุดประสงคแทจริง..."

ชูชาติ อุทารสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

ชูชีพ คลายพิลึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ชูชีพ ศรีดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ชูพงษ ผิวขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่บุคคลจะพัฒนาได ก็ดวยปจจัยประการเดียวคือการศึกษา การศึกษานั้นแบงเปนสองสวน

คือการศึกษาดานวิชาการสวนหนึ่ง กับการอบรมบมนิสัยใหผูมีจิตใจดีใฝดีใฝจเจรญมีปรกติ ละอายชั่ว

กลัวบาป สวนหนึ่ง การพัฒนาบุคคลตองพัฒนาใหครบถวนทั้งสองสวน เพื่อใหบุคลไดมีความรูไวใช

ประกอบการและมีความดีไวเก้ือหนุนการประพฤติหฎิบัติทุกอยางใหเปนไปในทางที่ถูก ที่ควรและอํานวย

ผลเปนประโยชนที่พึงประสงค..."

ชูพันธ ไขโพธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย ยิ่งเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ใหหนัก

แนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธ์ิใจ จกัไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปราถนา..."

ชูรัฐ วรรณศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ชูรัตน การพรอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา ถึงแมปจจุบันนี้จะมีหลาย นิกาย แตก็ยึดหลักธรรมอันเปนแกนแทอยางเดียวกัน คือ 

ถือวาธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแตเหตุ เมื่อมีเหตุ ก็ตองมีผล ไมมีสิ่งใดที่อยูเหนือเหตุและผล นอกจากนั้นยัง

ตางถือวาการแผเมตตาสงเคราะห เกื้อหนุนกัน เปนกรณียกิจสําคัญในการจรรโลง ความสงบสุขของ

ชาวโลก..."

ชูวิทย หงษสามสิบเจ็ด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

ชูศรี จันทรหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

ชูศรี ชวยศรีนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตามมิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทน เสียสละแตที่สําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอในส่ิงที่ดีงาม  สิ่งที่ดีงามนั้นทํามัน

นาเบื่อ  บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือมันดูครึ ทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึ ตองมีความ

อดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอน ในความอดทนของตน ในความเพยีรของตน ตองถือวาวันนี้เราทํา

ยังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําไดแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เราก็ทํา

 อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา..."

ชูศรี พนภัยพิบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกันที่จะตอง ตั้งใจขวนขวาย ปฏิบัติงานดวยความฉลาด รอบคอบให

สําเร็จลุลวง ตรงตามเปาหมาย โดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับ ชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษา 

ความดีในชาติใหยืนยงมั่นคง..."

ชูศรี รวิยะวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ชูศรี รัดแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติงานทุกอยางของขาราชดาร มีผลเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและประชาชนทุก

คน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธ์ิบริบูรณโดยเต็ม

สติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฎิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จอยางสูง และ

บังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนา และแกแผนดิน..."

ชูศักดิ์ ปลื้มจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใยในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย

ถาทุกคนในประเทศมีความคิควาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยาง

มาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ชูศักดิ์ พลเมืองดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

ชูศักดิ์ พูลโภคา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ชูศักดิ์ ศิริกาญจนวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

ชูศิษฏ คุปพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ชูแสง ธีระวิวัฒนชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

เชวงศักดิ์ ไชยศรีรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อกองทัพของชาติตั้งอยูในความไมประมาท คอยปรับปรุงสมรรถภาพใหสามารถเผชิญกับ เหตุการณ

ที่จะมีมาก็ยิ่งทําใหประชาชาติ มีความวางใจ ทํามาหากินไดดวยความสงบสุข หมดความหวังระแวงภัย

ตออิสรภาพและอธิปไตย..."

เชวงศักดิ์ สารรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

เชวงศักดิ์ สินสูงสุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจํา บุคคลสองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษามา

ใชใน การปฏิบัติงาน กับความ ฉลาดที่จะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอม ทั้งทางที่จะใหพน ความ

เสื่อมเพี่อดําเนินไปใหถึงความเจริญ..."

เชวดี แสงโพลง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

เชษฐ หมายดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

เชษฐสุภา พะวงพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

     เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

     ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

เชษฐา สยนานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

เชาวนันท จงจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางงานศิลปะทุกอยางทุกประเภท  นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ  ประกอบ

กับวิธีการที่ดีอยางเหมาะสมแลว  ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธ์ิใจในงานที่ทําดวย  จึงจะ

ไดผลงานที่มีคาควรแกการยอมรับนับถือ..."

เชาวรัตน วงษกลํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

เชาวเรศน จารุบุณย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษา ประเทศชาติไว ใหเปนอิสระม่ันคงตลอดไป

..."

เชาวฤทธิ์ สวยสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

"การที่จะทํางานใหสัมฤทธ์ิผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย

เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พงประสงค

ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวาการ

งาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก

แตถางานใดสังคมใด และบางเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

เชาวลักษณ ถือสัตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โครงการตางๆหรือเศรษฐกิจที่ใหญ ตองมีความสอดคลองกันดี ที่ไมใชเหมือนทฤษฎีใหมที่ใชที่ดินเพียง 

15 ไร และสามารถที่จะปลูกขาวพอกิน กิจการนี้ใหญกวา แตก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน..."

เชาวลิต เจริญฤทธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

เชาวลิต นวลมะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

เชาวลิต นาสา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตองรวมกันรักษาความดีงาม ใหดํารงมั่นคงอยูในแผนดิน เพื่อความเปนปกแผน ความผาสุก 

ของประเทศชาติ และของคนไทยทุกถวนหนา..."

เชาวลิต เพชรจํานงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ไดโดยดี เพราะวามีจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี

 ถาตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุข

ตราบนั้น..."

เชาวลิต ภูเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความ สามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

เชาวลิต เมฆศิริกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

เชาวลิต เรณูพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปองกันรักษาความมั่นคงของประเทศนั้นมิใชการปองกัน ดวยกําลังรบเพียงอยางเดียวหากแตมีการ

อ่ืนอีกหลายอยาง ที่จะตองปฏิบัติพรอมกันไปดวย สิ่งสําคัญที่สุดคือ การสรางเสริมความปลอดภัย และ

ความมั่นคงในบานเมือง ใหประชาชนอยูรวมกันไดอยางเปนปกแผนรมเย็น..."

เชาวลิต ฤทธิสุทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยู สี่ประการ ประการแรกคือ การรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และ

อดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือ การรูจักละวาง

ความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติ บังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

เชาวลิต ศรีคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

เชาวเลิศ คําสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

เชิด หอมหวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

เชิดชัย มาตะราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหพอเพียง ก็หมายความวา มีกิน มีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหรา แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทําสมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

เชิดชัย เอการธีระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม..."

เชิดชาย สมพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนจะตองรวมมือกันรักษาความดีงามใหดํารงมั่นคงอยูในแผนดินเพื่อเปนปกแผน ความผาสุกและ

ความกาหนาของประเทศชาติและของคนไทย ทุกถวนหนา..."

เชิดยศ อุทัยสา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง 

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริ ญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

เชิดศักดิ์ กัญยะมาสา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหนาที่ในฐานะของแตละคนที่จะตองทําใหทําอยางดีๆ ทําเรื่อยไป ไมใชทําอยางที่จะ

อยากดีเดน ทําดีเดนไมใชอยากดีเดนทําใหดีแลวก็จะดีเดนเอง ไมใชวา จุดประสงคที่จะทําเพื่อใหดีเดน ทํา

ใหดีเร่ือยๆทําใหหนาที่ที่มีใหสําเร็จ แตไมใชจุดประสงคที่จะดีเดน..."

เชิดศักดิ์ ขันถม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารนั้นมีหนาที่หลักอยูที่การปองกันประเทศและ การธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไวดวย

แสนยานุภาพ กับทั้งตองแผความเมตตาอาทร ปกปองคุมครองประชาชน ทั่วไปใหมีชีวิตอยูดวยความ

รมเย็น เปนปกติสุขปลอดจากภยันตรายและความเดือดรอนยากเข็ญ ตาง ๆ..."

เชิดศักดิ์ คําสิลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางวามีความหมายกวางขวางไปอีก ไมไดหมายถึงการพอสําหรับได

เองเทานั้น แตมีความหมายวา พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

เชียรสัย ศรีจันทึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

เชี่ยวชาญ มะลิวัลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พีง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

เชื้อทิพย มีสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญญา" แปลตามพยัญชนะวาความรูทั่ว ตามอรรถะหมายความไดหลายอยาง อยางหนึ่ง คือความรู

ทุกอยาง ทั้งที่เลาเรียนจดจํามา ที่พิจารณาใครครวญคิดเห็นขึ้นมา และที่ไดฝกฝนอบรมใหคลองแคลว

ชํานาญขึ้นมาในตัวเอง อีกอยางหนึ่ง เมื่อมีความรูความจัดเจนชํานาญในวิชาตาง ๆ ดังวา จะยังผลใหเกิด

เปนความเฉลียวฉลาดขึ้นในตัวบุคคล แตประการสําคัญคือความรูที่ผนวกกับความเฉลียวฉลาดนั้น จะ

รวมกันเปนความสามารถพิเศษขึ้น คือความรูจริงรูแจงชัด รูตลอดในสิ่งที่ไดมีโอกาสศึกษา ซึ่งจะใหผล

ตอไปเปนความรูเทาทัน เปนตนวารูเทาทันความคิด จริต ทฤษฎี และเจตนาของคนทั้งปวงที่สมาคมดวย 

รูเทาทันเหตุการณ สภาพการณทั้งหลายที่ผานพบ เมื่อรูเทาทันแลว ก็จะรูจะเห็นแนวทางและวิธีการ ที่จะ

หลีกใหพนอุปสรรคปญหา และความเสื่อม ความลมเหลวทั้งปวงได แลวดําเนินไปตามทางที่ถูกตอง

เหมาะสม จนบรรลุความสําเร็จและความเจริญวัฒนาที่มุงหมายไว

 Wisdom can be defined as all knowledge, from learning, observation, contemplation, and 

self-training.  With knowledge and expertise in certain fields, intelligence is attained by a 

person.  More importantly, the knowledge and the intelligence combined result in a special 

ability, that is a thorough and complete knowledge, making one fully aware of the thoughts, 

behavior, theories, and intentions of others that one is in contact with.  With such insight, one 

can avoid obstacles, problems, and pitfalls, and proceed on an appropriate path towards 

success. (Jul 14, 1978)..."

เชื่อม อุตะโม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมือง ใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะประโยชน

สวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

แชมชอย นวรัตนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

โชค นิชกรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดีแตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจ สังเกตศึกษา 

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตางๆที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมากอยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษและหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีรากที่

หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรงๆทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดม่ันคงและมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทําให

ดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชนและ

บุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณาเทียบเคยีงให

เปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็มีแตสราง

ปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝกซ่ึงมีแตสรางสรรค

ประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินเปนที่อยูอาศัย..."

โชค วงศประชุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

โชคชัย กิตติเสนีย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

โชคชัย โชนอนุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ได อบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาด

สาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยตราบตระหนักวาหมู คณะที่มีสามัคคีแนนแฟนสมบูรณยอมมีกําลังกลา แข็งทั้งใน

การคิดและการปฏิบัต.ิ.."

โชคชัย ทิพยรองพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพระพุทธเจาดาบตํารวจโชคชัย เพ็ชรดี เนื่องในมหาวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยุหัวจะทรง

พระชนมายุครบ 80 พรรษา ขาขอจงรักภักดีตอชาติและองคพระมหากษัตริย และเปนแนวทางเพื่อยึดถือ

ปฏิบัตในการทํางานการดําเนินชีวิต หรือใขเปนเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจจะทําหนาที่ที่ดีตอประชาชนจะ

เปนผูพิทักษสันติราชที่ดีแกประเทศชาติบานเมืองจะตงใจทํางานในหนาที่ที่ดีที่สุดดวยความสุจริตใจใน

กฎกติกาและในระเบียบแบบแผนจะชวยเหลือเก้ือกูลกันประสานงานและประสานประโยชนกันและกัน 

จะคิดพูดทําและเมตตามุงดีมุงเจริญตอกัน จะรวมกันทําความคิดเปนกันใหพูกตองเที่ยงตรง เสมอภาค 

และมีความมั่นคงอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนและทุกฝายเพื่อนํามาพัฒนาชาติบานเมืองใหอยูอยาง

เจริญรุงเรืองอยูในกายใจของคนไทย ขอพระองคทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน..."

โชคชัย เพ็ชรดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

โชฑิภา ฤทธิพรพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

โชติ เขียวมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

โชติ เสือจําศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในสวนครูนั้น ก็จําเปนตองทําตัวใหดีใหเปนที่เคารพรักใครและเชื่อถือไดสนิทใจ ขอหนึ่งจะตองฝกฝน

ตนเองใหแตกฉานและแมนยํา ชํานาญทั้งในวิชา ความรูและวิธีสอน เพื่อสามารถสั่งสอนใหอยางกระจาง

แจมแจง และถูกตอง สมบูรณ อีกขอหนึ่ง จะตองฝกหัดจิตใจของตัวเองใหเขาแข็งหนักแนนสุจริตซื่อตรง

ประกอบดวยความเมตตา สุภาพ ออนโยน จะไดทําใหศิษยมองเห็น ซึ่งจะประทับใจในความสามารถ และ

ความดีของครู แลวกําหนดจดจําเปนแบบฉบับ การใหการศึกษาก็จะบรรลุผลครบถวนตามจุดประสงค..."

โชติกา มูสิการัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

โชติกา อุมหลํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระที่จะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแก

ทานทุกๆ คน ทั้งขอขอบใจในน้ําใจไมตรีของทุกทานเปนอยางมาก ที่ไดใหความรวมมือ สนับสนุนขาพเจา 

ในภารกิจทั้งปวงดวยดีเสมอมา 

ในขวบปที่แลว บานเมืองเรามีสิ่งที่ดี ที่ควรแกการชื่นชมเกิดขึ้นหลายอยาง อยางแรกก็คือ การที่นานา

ประเทศเขาเชื่อถือ ไววางใจใหประเทศของเรา จัดการประชุมผูนํากลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย

แปซิฟก คร้ังที่ ๑๑ ขึ้นนั้น ขอนี้ตองนับเปนเกียรติเปนศักดิ์ศรีของประเทศ 

ทุกคนตางก็ทราบ ตระหนักเปนอยางดี จึงยินดีรวมมือรวมงานกัน ดวยความเต็มใจเสียสละ ทําใหงานครั้ง

นั้น ผานพนไปดวยความเรียบรอย และงดงาม สิ่งที่ดีอีกอยางหนึ่งที่ควรกลาวถึงก็คือ เปนเวลาหลายป

ติดตอกันมา ที่เราตองประสบกับเหตุไมปกติตางๆ หลายเรื่อง จนทําใหหลายๆ คน เกิดความวิตกหวงใย

ในอนาคตของตนเอง และของบานเมืองเปนอยางมาก 

แตดวยเหตุที่สวนใหญมีสติรูเทาทัน มีความรูความสามารถ จึงตางขวนขวายชวยตัวเอง และรวมมือ รวม

ความคิดกัน ปฏิบัติแกไขอยางจริงจัง จนบัดนี้อาจจะกลาวไดวา สถานการณตางๆ ไดผอนคลายลง และมี

ความหวังวาจะดีขึ้น 

อยางไรก็ตาม เรายังจะตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังตอไปอีกมาก ในปใหมนี้ 

ทุกคนจึงชอบที่จะตั้งตนอยูในความไมประมาท ไมวาจะคิดจะทําสิ่งใด ก็ขอใหคิดใหดี ใหรอบคอบ ทําใหดี

 ใหถูกตอง ผลของการคิดดี ทําดี ทําถูกตองนั้น จะไดสงเสริมใหแตละคน ตลอดจนประเทศชาติ ดําเนิน

กาวหนาตอไปดวยความมั่นคงสวัสดี 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากโรค ปราศจากภัย ใหมีความสุขกาย สุขใจ และประสบแตความสําเร็จสมหวัง 

ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

โชตินา พฤกษสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุด  ที่จะตองรักษาไวใหยั่งยืนอยูตลอดไป  หากเรา

มีความประมาท  เราแตกความสามัคคีกันเมื่อใด  เราจะตองเปนอันตรายยอยยับลงเมื่อนั้น  ไมมีใครอื่นที่

ไหนจะชวยเราได  นอกจากตัวเราเอง..."

โชติพงศ จักรกลม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรูจักรับผิดชอบ คือ การยอมรับวาสิ่งที่ตนทําดีขอใดสวนใดผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะเหตุ

ใด ขอนี้มีประโยชนทําใหรูจักพิจารณาการกระทําของตนพรอมทั้งขอบกพรองของตนเองอยางจริงจัง เปน

ทางที่จะชวยใหคิดหาวิธีปฎิบัติแกไขการกระทําและความผิดพลาดตางๆ ใหถูกตองสมบูรณได..."

โชติมา โคตรพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใชจําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความปกติสุขของสวนรวมดวย..."

โชติมา เถาวอั้น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและ

พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

? ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

? ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่

ทําสําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

? ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบ

แผนโดยเทาเทียมเสมอกัน 

? ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและ

มั่นคงอยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได...?

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 9 มิถุนายน 2549 เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราช

สมบัติครบ 60..."

โชติรส ทวิชศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนครูที่แทจริง ถือวาเปนบุคคลพิเศษผูเมตตา และเสียสละเพื่อความรูความดี ความสําเร็จและ

ความสุขความเจริญกาวหนาของผูอ่ืนอยูตลอดชีวิต ที่กลาวดังนี้ประการหนึ่งเพราะครูจําเปนตองมีความ

รัก ความเอ็นดูศิษยเปนพื้นฐานทางจิตใจอยูอยางหนักแนนจึงจะสามารถทนลําบากตรากตรํากายใจ 

อบรมสั่งสอนและแมเคี่ยวเข็ญศิษยใหไดดีอีกประการหนึ่งเพราะ ครูตองยอมเสียสละ ความสุขและ

ประโยชนสวนตัว เปนอันมากเพื่อมาทําหนาที่เปนครู ซึ่งทราบกันอยูดีแลววาไมใชทางที่จะแสวงหา

ผลประโยชนความมั่นคงหรือความมีอํานาจ ความเปนใหญแตประการหนึ่งประการใดใหแกตนไดเลย..."

โชษิตา ครสีห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัว เบียดเบียน

ประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

โชสิตา เกตุเพ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความคิดและความสามารถและเกื้อกูลกันไมมีผูใดจะ

อยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

ไชญา ขาตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชาแตก็จําเปนตองทําเพราะหาไมความชั่วซึ่งทําไดงายจะเขามาแทนที่

แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

ไชยชาญ สังขทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมประกอบดวย คนที่มีความเขมแข็ง มีความเพียร มีความแนวแน ยอมเปนสังคมที่นาอยูเปนสังคม

 ที่กาวหนา และเปนสังคมที่ผาสุก..."

ไชยโชค รองสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

ไชยญา เจริญสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การเสียสละ

หากเราปดทองพระพุทธรูป หากทุกคนติดแตดานหนาองค พระพุทธรูปนั้นจะเปนพระพุทธรูปที่ สวยงาม 

และสมบูรณไดอยางไร หากไมมีใครติดแผนทองหลังองคพระปฏิมา

กลาวคือ การอันใด หากทุกคน มัวแตจะทํางานเพื่อเอาหนา เอาความสะดวกสบายแลว งานที่ลําบากที่มี

อุปสรรคไมทําหรือรับผิดชอบที่จะทํา งานนั้นๆคงจะสําเร็จไปไดยากหรือไมสมบูรณแบบ หากไมมีคนที่จะ

กลารับทํางานที่ยากลําบากอันตราย เปรียบไดกับการปดทองพระพทุธรูป การที่จะใหพระพุทธรูปที่เราปด

ทองนั้น มีความสวยงาม หากปดแตดานหนาดานหลังก็โลง ผิวทองคําก็ไมมีทั้งองค ฉะนั้นตองปดทอง

ดานหลังดวย จะทําใหผิวพระพุทธรูปเปนสีทองเสมอเหมือนกัน จะดูทําใหพระพุทธรูปมีความสวยงาม คน

ที่ปดทองหลังองคพระพุทธรูปนั้นเปนผูเสียสละ ทํางานโดยไมเอาหนา อยูเบื้องหลังความสําเร็จ ซึ่งเปนผูที่

เติมเต็มความสมบูรณและมีความเสียสละ สังคมหากมีบุคคลประเภทนี้มากๆจะทําใหสังคมนี้เปนสุข..."

ไชยปราการ พิมพจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

ไชยพงษ ชุมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนตองมีความตั้งใจจริงและขยัน หมั่นเพียรตองรูจักคิดพิจารณา

ดวยปญญา และความรอบคอบยึดมั่นในความ สามัคคีและความซื่อสัตยสุจริต ถือเอา ประโยชนสวนรวม

เปนจุดประสงคสําคัญจึงจะ สามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ใหสําเร็จผลโดย สมบูรณได..."

ไชยยนต วีระวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ไชยยศ บุณยเนตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยของเรา ประดวยคนหลายจําพวกหลายวัย หลายความคิด หลายหนาที่ ซ่ึงทั้งหมดจะตอง

อาศัยซึ่งกันและกัน ไมใชวาคนหนึ่งคนใดจะอยูไดโดยลําพัง คนหนึ่งยืนอยูได แตอีกคนลมก็ลมกันหมด

เหมือนกัน..."

ไชยยันต โพธิ์สุทธิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การตั้งตนงานนี้สําคัญที่สุด. คําวา "ตั้ง" นั้นก็มีไว เพราะวาสําหรับทํางานใด ๆ ก็จะตองมีความตั้งใจ 

ตั้งใจนั้นก็คือเอาใจตั้งในงาน หรืออีกอยางเอางานมาตั้งไวขางหนาใจ เมื่อเอางานมาตั้งไวขางหนาใจ หรือ

เอาใจตั้งไวในงานนั้น เชื่อวางานก็คงจะสําเร็จลุลวงไปไดโดยดี ตั้งใจนั้นก็ประกอบดวยการตั้งทุกสิ่งทุก

อยางที่มีอยูในใจ คือ ความสามารถ ความรู และความดีของตัว ใหใสลงไปในงาน และงานนั้นก็จะมี

ความสําเร็จ มีคุณ และเปนเกียรติสําหรับตนเอง เปนเกียรติสําหรับหมูคณะสําหรับประเทศชาต.ิ.."

ไชยรัช มโนสุจริตชน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองและความมุงดี มุงเจริญตอกันนั้น ยังมีบริบูรณอยูในจิตใจของคนไทย ถามี

เหตุการณหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นและมีผลกระทบถึงสวนรวมแลว เราจะเขาใจกัน และรวมมือกันไดแนน

แฟนเสมอ..."

ไชยรัตน นัดมะริด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

ไชยรัตน ศรีประชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

ไชยฤทธิ์ ศิริชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ไชยา ใจหาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การประชาสัมพันธ เปนความสัมพันธ ระหวางประชาชน หรือใหประชาชนเขาใจ สัมพันธกัน และงาน

กิจการตาง ๆก็ตอง อาศัยการประชาสัมพันธเกือบทั้งนั้นถาทุกคน ต้ังใจทําเพื่อใหผลที่เปนประโยชนแก 

สวนรวม ก็เชื่อไดวาสวนรวมจะอยูเย็นเปนสุข..."

ไชยา ปญญามงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการปรับปรุงและการพัมนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ การ

ที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนมีตองหมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

ไชยา พิลาล้ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพียงแหงหมูคณะที่เกิดขึ้นไดนั้น ยอมจะเนื่องมาจาก ความคิด ความเห็น และใจ

จริงที่มุงมั่น และยึดม่ันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกัน..."

ไชยา ไพบูลยอัตถกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทไหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมี

ความปกติสุข เรียบรอยจึงมิใชการทําใหทุกคนเปฯคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครอง

บานเมอง และควบคุม คนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวนวายได

        เชน ขาพเจาจะปฏิบัติดวยความซื่อสัตยสุจริต ดวยความอดทนขยันหมั่นเพียร เพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน ครทําดีตองสงเริมใหการสนับสนุน ใหโอกาสใหทอําดีตอไป คนที่ทําผิดพลาดก็ควรใหขอช้ีแนะ 

แกไขปรับปรุง การเลือกผูแทนเขาไปทําหนาที่ก็๖องเลือกคนดี ไมมีใครช้ีนําไมมีผลประโยน ตองเลือกคนดี

จริงๆและตองมีคุณธรรม จริยธรรมที่งดงามไมเอารัดเอาเปรียบ ทุกคนก็จะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข..."

ไชยา เอกนก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

ซกีตา หวันสุใหลหมาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

ซมา โยะหมาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

ซอลาฮุดดีน วรอดุลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

ซอลีฮะ จาเงาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน.."  

    

พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม

8 มิถุนายน 2514..."

ซัยนูง มะรียา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี้ .."  

    

พระบรมราโชวาท ในพีธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค

3 ธันวาคม 2522 ณ ลานพระราชวังดุสิต..."

ซากีเราะ ยูโซะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่งที่จะตองประพฤติปฎิบัติตอบุคคลทั้งปวง ดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ นอกจากนั้น ยังตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและกัน

ดวยเหตุผล และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิด ความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรับรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น แทจริงคือการระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฎิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ซาโก วราหะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."  

    

พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม

เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระเฉลิมชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2520..."

ซานี ฮิแต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

ซาฟอี หลีเยาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

ซารียะห อูแด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรอบรูไดจากการเรียนรูในศาสตรทุกแขนงอยางลึกซึ้งและถองแท แตที่สําคัญคือการนํามาใชให

เปนประโยชนไดจริง ตอประเทศชาติจึงจะนับไดวารอบรู จนเปนองคความรูอันเปนประโยชนอยางแทจริง..."

ซาลีสะ นิแห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลาย เปนของมีคุณคาและจําเปนแกการศึกษาคนควา

ในทางประวัติศาสตรศิลปโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทยที่มีมาแตอดีต ควร

สงวนรักษาไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติของชาติไวตลอดกาล..."

ซีตีรอเมาะ แดวิสนุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความอดทนเปนพื้นฐานของความสําเร็จมากมาย ในการดําเนินกิจการใดๆก็ตาม จะตองมีการปรับตัว

อยูตลอดเวลาเพื่อใหเหมาะสมแกเหตุ แกกาลสมัย ในการปรับปรุงตัวนั้น จะตองมีความเพียร และความ

อดทนเปนที่ตั้ง เพราะหากขาดเสียจากความเพียรและความอดทนแลว ก็อาจกอใหเกิดความทอใจไดงาย 

เปนเหตุใหการดําเนินชีววิต การดําเนินกิจการตางๆที่ทําอยูไมประสบความสําเร็จได..."

ซุฮัยลี สาและ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

ซูราณี ยิงทา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

ซูไรดะห อาบูวะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

ซูลกิฟลี อีบุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา ถึงแมปจจุบันนี้จะมีหลาย นิกาย แตก็ยึดหลักธรรมอันเปนแกนแทอยางเดียวกัน คือ 

ถือวาธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแตเหตุ เมื่อมีเหตุ ก็ตองมีผล ไมมีสิ่งใดที่อยูเหนือเหตุและผล นอกจากนั้นยัง

ตางถือวาการแผเมตตาสงเคราะห เกื้อหนุนกัน เปนกรณียกิจสําคัญในการจรรโลง ความสงบสุขของ

ชาวโลก ..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานใน

งานฉลอง 25 ป ของ องคการพุทธศาสนิก

สัมพันธแหงโลก 20 กุมภาพันธ 2519..."

ซูลีนา โซะสอิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน

27 กุมภาพันธ 2537..."

ซูไวบะ มูนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

ซูไฮลา ดิง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ซูไฮลาห สะแลแม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทยสามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามาคคี 

ถาตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุข

ตราบนั้น..."

แซน โชติประสาท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

แซมปอ โสประโคน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

แซะเราะ เจะเละ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

ไซตน เจะยอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

ไซยนะ สาแม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ญาณภัทร แกวสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ ไมวาจะใหสิ่งใดแกผูใด

 โดยสถานใดก็ตามเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวางบุคคล

กับบุคคลและทําใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยความสามัคค.ี.."

ญาณิศา เครือวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กๆตองฝกหัดอบรมทั้งกายใจ ใหเขมแข็งเปนระเบียบและสุจริต เพื่อประโยชนของตนในภายหนา 

เพราะคนที่ไมเข็มแข็งไมสามาถควบคุมกายใจใหอยุในระเบียบและความดี ยากนักที่จะไดประสบ

ความสําเร็จ และเจริญอยางแทจริงในชีวิต..."

ญาณิศา วาดรอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวง ดวยความอุตสาหะเพงพินิจ 

ใชความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.

งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชน ที่พึงประสงค เปนความเจริญม่ันคง ทั้งแกตน แก

งาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ญาณี เบญจสัตยกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

ญาณี แสนแจมใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําใหบานเมืองคงอยูนี้เปนงานที่ยากที่ลําบาก เพราะวาคนที่อยูในประเทศยอมตองมีการขัดแยง

กันบาง เหมือนในครอบครัว อยูใกลชิดกันก็อาจขัดแยงกันได แตวาเมื่ออยูในครอบครัวเดียวกันคือ

ประเทศชาติ ก็เปนครอบครัวใหญ ตองรูจักอภัยกันรูจักปรองดองกันใหด.ี.."

ญาดา จิตนาธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมเปนการ ศึกษาที่สําคัญและควรจะดําเนิน ควบคูกันไปกับการศึกษาดาน

วิทยาศาสตร เพราะความเจริญของบุคคล ตลอด จนถึงความเจริญของประเทศ มีทั้งทาง วัตถุและจิตใจ

ความเจริญทั้งสองทางนี้จะตองมี ประกอบกันเกื้อกูลและสงเสริมกัน..."

ญาดา นุนไฉน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีทางดําเนินของบานเมืองและของประชาชนทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด เพราะความผันแปร

ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ ที่เกิดจากเหตุปจจัย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ. ในปใหมนี้ 

สถานการณของประเทศโดยสวนรวมยังไมแจมใสนัก ซึ่งหมายความวา เราทุกคนตองขับเคี่ยวกับปญหา

ตางๆ โดยเฉพาะปญหาดานการครองชีพหนักขึ้น. นาพอใจยินดี ที่พวกเราเปนอันมากยอมรับรูความจริง

ขอนี้ แลวระวังตั้งใจเผชิญกับปญหา และสถานการณตางๆ ดวยความสงบอดทน และดวยความมีสติ 

รูเทาทันสถานการณ ทําใหผานสภาวการณไมปกติตางๆ มาไดเรียบรอยพอควร และหวังไดวาจะ

ประคับประคองตัวใหอยูรอดและกาวตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

ญาดา พจนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ญานิศา ปวัฒพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โครงการตาง ๆ หรือ เศรษฐกิจที่ใหญ  ตองมีความสอดคลองกันดี  ที่ไมใช

เหมือนทฤษฎีใหม  ที่ใชที่ดินเพียง  15 ไร  และสามาถที่จะปลูกขาวพอกิน  กิจการที่ใหญกวา

แตก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน..."

ญานี ปญจานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

ญารัตน ถาวรรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ฐปนรรจ เกื้อเสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ฐปะนีย กี่บุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจํา บุคคลสองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษามา

ใชใน การปฏิบัติงาน กับความ ฉลาดที่จะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอม ทั้งทางที่จะใหพน ความ

เสื่อมเพี่อดําเนินไปใหถึงความเจริญ..."

ฐากร นาคแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

ฐากูร ชูจร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดกจะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยางดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ฐาณิชญาณ สงเสริมวัธนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกูเงินที่นํามาใชในสิ่งที่ไมทํารายไดนั้นไมดี  อันนี้เปนขอสําคัญ  เพราะวาการกูเงินและทําใหมีรายได

  ก็เทากับจะใชหนี้ได ไมตองติดหนี้ไมตองเดือดรอน ไมตองเสียเกียรต.ิ.."

ฐานียา ชูจิตารมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด คิดอันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

ฐาปนีย วจีสัจจะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฎิบัติงาน และปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฎิบัติงานใน

ความรับผิดชอบ

ใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค และปฎิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควร พอดี แกตําแหนงหนาที่

ที่ดํารงอยู..."

ฐาปนีย แสงมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติ เปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทํา ของคน

ทั้งชาติ ถือไดวาทุกคน แบง หนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติตามความถนัด และความสามารถ ไมมีผู ใด

จะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติ ไดโดยลําพังตนเอง..."

ฐาปตย นองมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย  ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัว เบียดเบียน

ประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ ที่จะตองปฎิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ฐิตชามาศ แสงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ฐิตา แสงฉาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ฐิตาภา โนภาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

ฐิติ คุณาวุฒิตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ฐิติกา ภูมิสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ฐิติกาญจน ขาวสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมเปนการ ศึกษาที่สําคัญและควรจะดําเนิน ควบคูกันไปกับการศึกษาดาน

วิทยาศาสตร เพราะความเจริญของบุคคล ตลอด จนถึงความเจริญของประเทศ มีทั้งทาง วัตถุและจิตใจ

ความเจริญทั้งสองทางนี้จะตองมี ประกอบกันเกื้อกูลและสงเสริมกัน..."

ฐิติชญา อรัญนารถ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบทเปนงานที่สําคัญ เปนงานที่จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวยความเฉลียวฉลาด

 คือทั้งเฉลียว ทั้งฉลาด ตองทําดวยความบริสุทธิ์ใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธีการใดๆ ใครอยากหากิน

ขอใหลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะวาถาทําผิดพลาดไปแลวบานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเราลมจมแลวเราอยูไมได ก็เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

ฐิติพงษ เรืองกฤษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารในฐานะที่เปนสถาบันหนึ่งซึ่งมีความเขมแข็ง ตองต้ังสติใหมั่นทําความเห็นความเขาใจในหนาที่

ของทานใหกระจางแลวรวมกันใชความรูความคิด ปฏิบัติภารกิจทั้งปวงเพื่อประโยชนอันยั่งยืนของ

ประเทศชาติสืบไป..."

ฐิติพงษ สรามิรัศดุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกายสุจริตวจ ดวยความเห็น ที่เปนอิสระปราศจากอคติและดวยความ

ถูกตองตามเหตุผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมาย และประโยชนที่พึงประสงคโดยครบถวนแทจริง..."

ฐิติพร สัตถาพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

ฐิติมา กล่ินสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ฐิติมา กวางสันเทียะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีทางดําเนินของบานเมืองและของประชาชนทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องมาจากความ

วิปริตผันแปลงของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงใหพนได 

จึงตองระมัดระวังประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องความเปนอยูโดยประหยัดเพื่อที่จะอยูให

รอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

ฐิติมา แกวนิรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงกันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญๆ เชนงานของ

แผนดิน. และความสามัคคีนี้จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได ก็ดวยบุคคลในหมูในคณะมีคุณธรรมเปนเครื่องยึด

เหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว.คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการหนึ่งไดแกการให คือให

การสงเคราะหชวยเหลือกัน ใหอภัยไมถือโทษกัน ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน. ประการที่สอง ไดแก

การมีวาจาดี คือพูดแตคําสัจ คําจริงตอกัน พูดใหกําลังใจกัน พูดแนะนําประโยชนกัน และพูดใหรักใคร

ปรองดองกัน. ประการที่สามไดแกการทําประโยชนใหกันและกัน คือประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชน

เกื้อกูล ทั้งแกกันและกัน และแกหมูคณะโดยสวนรวม. ประการที่สี่ไดแกการวางตนไดสม่ําเสมออยาง

เหมาะสม. คือไมทําตัวใหดีเดนเกินกวาผูอ่ืน และไมดอยใหตํ่าทรามไปจากหมูคณะ. หมูคณะใดมีคุณธรรม

เครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาวหมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญม่ันคงขึ้นดวยสามัคคีธรรม..."

ฐิติมา โชติสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ฐิติมา นราวัฒนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

ฐิติมา นวสกุลจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

..."

ฐิติมา ผลเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง หันไปหวงอํานาจ หวงตําแหนงหวงสิทธิ์ และหวงรายไดกันมากๆ 

เขา แลวจะเอาจิตใจที่ไหนมาหวงความรู ความดีความเจริญของเด็ก ความหวงใยในสิ่งเหลานั้นก็จะคอย ๆ

 บั่นทอน ทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้น จะไมมีอะไรดีเหลือไว พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใคร

ไวไดความเปนครูก็จะไมมีคาเหลืออยูใหเปนที่เคารพบูชาอีกตอไป..."

ฐิติมา เมฆหมอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

ฐิติยา เจริญไว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชน

และเปนธรรม

ประการที่สอง  คือ การรูจักตังเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดี นั้น

ประการที่สาม  คือ การอดทน อดกลั้นและอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริตไมวาตะดวยจเหตุ

ประการใด

ประการที่สี่     คือ  การรูจักละวางความชั่ว ความทุตจจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตน

เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง

คุณธรรมทั้ง4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่งกันแลว จะชวย

ใหประเทศบังเกิดความสุข ความรมเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

ฐิติยา เตาสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนชาวไทยเปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองจึงมีเอกสารอธปไตยและมีความสุข ความสมบูรณทุกอยางมา

จนกระทั่งทุกวันนี.้.."

ฐิติรัตน ไกรราญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

ฐิติรัตน วรุณธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทุกคนมีหนาที่ตองทํา  แมเปนเด็กก็มีหนาที่อยางเด็ก  คือศึกษาเลาเรียน  หมายความวาจะตองเรียน

ใหรูวิชา  ฝกหัดทําการงานตาง ๆ ใหเปน อบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจใหประณีต  ให

สุจริต  แจมใส  และเฉลียวฉลาดมีเหตุผล  เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนที่มีความรูความสามารถและมี

ประโยชนตอชาติบานเมือง..."

ฐิติวรรณ สุวรรณเตมีย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

ฑิฆัมพร คงเทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

ณชเรช นิ่มนวลฉวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

ณฐมน จิตจริงใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยาง..."

ณฐมน บุญสราง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติมีอยู 4 ประการ 

ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง ประพฤติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

ประการที่สอง คือการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดี

ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการ

ใด

ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนืสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง..."

ณธพล เวชมนัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ณพงศ ศรีสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานทั้งหลายที่ศึกษาสําเร็จแลว ยอมมุงหมายที่จะทํางานใหกาวหนา เพื่อสรางความเจริญมั่นคงใหแก

ฐานะและชีวิต การปฏิบัติงานทั้งปวงนั้น กลาวโดยหลักการ ตองอาศัยปจจัยพื้นฐานประกอบกันสองอยาง

 คือความรูความฉลาดสามารถของผูปฏิบัติอยางหนึ่ง กับระเบียบแบบแผน และวิธีการที่กําหนดไวใหใช

ในการปฏิบัติงานนั้นๆ อยางหนึ่ง เมื่อใดปจจัยทั้งสองประกอบพรอมกัน เมื่อนั้นงานก็ดําเนินไปได แตโดย

ความจริงที่ปรากฏ งานที่อาศัยเฉพาะปจจัยสองประการนั้น ไมแนวาจะสําเร็จผลดีไดเสมอไป ทั้งนี้เพราะ

งานทุกอยางมีบุคคล ซ่ึงมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเปนผูกระทํา ถาผูทําไมศรัทธาในงาน ไมเขาใจซ้ึงถึง

ประโยชนของงาน งานที่ทําก็ยากที่จะไดผลครบถวนตามเปาหมาย ดังนั้น ในการปฏิบัติงานทุกอยาง จึง

จําเปนตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธาหรือความเชื่อมั่นในประโยชนของงาน เปนจุดเริ่มตน

ของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที แมกอนที่จะลงมือกระทํา และนอมนําใหเกิดความ

กระตือรือรน ความพากเพียรอดทน ที่จะทํางานใหตอเนื่องกันไปไดโดยตลอด ซึ่งจะเปนพลังสงเสริมใหงาน

 ที่ทําดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงคอยางสมบูรณ? 

?ศรัทธาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ไดแก ศรัทธาความเชื่อมั่นในความดี ศรัทธาสวนนี้จะสงเสริมใหบุคคล

เกิดความมุงมั่น ที่จะทําตัวทํางานใหสูงขึ้น ไมยอมใหตกต่ํา ผูเช่ือมั่นในความดี จะมีความรูสึกผิดชอบ มี

ความขมใจ ไมปลอยตัวใหเปนไปตามอํานาจอคติ และความเห็นแกประโยชนเฉพาะตัว จะประพฤติ

ปฏิบัติการใด ก็พิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบจนเห็นชัดแลววา การนั้นๆ เปนสิ่งที่ดี ที่ถกูตอง เปน

สุจริตธรรมและเปนประโยชนแท ทั้งแกตนเองและสวนรวม การที่ทําจึงปราศจากโทษ กอใหเกิดประโยชน

สรางสรรค เปนความเจริญสวัสดีแตอยางเดียว ผลดีอีกประการหนึ่งของการปฏิบัติดี ก็คือเมื่อผลของการ

ทําดีเปนที่ประจักษชัด คนที่ไมเคยทําความดี เพราะไมเคยเห็นผล ก็จะไดเห็น และหันมานิยมศรัทธาใน

ความดี บุคคลเหลานั้นยอมจะรับเอาความคิดจิตใจ และการกระทําของผูปฏิบัติดีเปนแบบอยาง แลว

นอมนํามาประพฤติปฏิบัติดวยตนเอง บานเมืองของเรา ก็จะมีผูศรัทธาในความดี ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

เพิ่มขึ้นเปนลําดับ สิ่งที่แตละคนปฏิบัติ ก็จะประกอบสงเสริมกันขึ้น เปนความเจริญม่ันคงโดยสวนรวมของ

ชาติในที่สุด..."

ณภัทร ธรรมลิขิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ  จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย  ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิดนําความรูไปใชในทางมิชอบ  ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

ณภัทร รัตนมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราจะปกครองหรือชวยใหบานเมืองมี ความสงบสุขเรียบรอย เราจะตองปฏิบัติตรงตามกฎหมาย

ทั้งหมดไมได จะตองคํานึงถึงหลัก นิติศาสตรและรัฐศาสตรไปพรอม ๆกันตองอยูดวย ความอะลุมอลวย 

ไมกดขี่ซ่ึงกันและกัน..."

ณภัทร เหมรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลแนนอนและสมบูรณตามเปาหมายนั้น จะตองใชความรูความสามารถพรอมทั้ง

คุณสมบัติที่สําคัญๆในตัวบุคคลหลายประการ เชน ความตั้งใจที่มั่นคง ความคิดสรางสรรค ความ

อุตสาหะพยายาม ความรับผิดชอบ ความรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจนความสุจริตเปนธรรม นํามา

ปฏิบัติงานโดยพรอมสรรพ และโดยเต็มกําลังอยางสม่ําเสมอ การปฏิบัติดังนี้ยอมจะรูสึกวายาก วาหนัก 

แตก็จะเปนไปเพียงในระยะตนๆ เม่ือไดพยายามปฏิบัติใหเคยชนิจนเปนปรกติแลว ก็จะเกิดความ

คลองแคลวชํานาญ ทํางานไดสะดวกคลองตัวไมรูสึกวาเปนภาระหนักใจประการใด งานที่เคยเห็นวายาก

หรือมากมายก็จะปฏิบัติไดโดยงายและรวดเร็วทุกอยาง ทั้งไดรับผลสมบูรณที่พึงประสงคดวย แตโดย

ทางตรงขาม ถาปฏิบัติงานอยางยอหยอนตามสบาย ผลรายจะเกิดตามมา เพราะการประพฤติดังนั้นจะ

บั่นทอนความรูความสามารถทุกอยางใหลดถอยลงเปนลําดับ รวมทั้งความคิดอานก็จะสั้นตัวเสื่อมทราม

ลงดวย งานที่งายก็จะกลายเปนยา และที่ยากหนอยก็จะทําไมไหว ลงทายจะทําไมสําเร็จ ตองเสียงานและ

เสียคนไปในที่สุด ดังนั้นจึงใครขอใหแตละคนสังวรระวังใหมาก ในการที่จะออกไปปฏิบัติงานสราง

ความสําเร็จและความมั่นคงของตนเองและบานเมืองตอไป..."

ณภัทรพส กาเลี่ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนคุณธรรมที่ทุกคนควรมี เพราะผูใดมีนิสัยที่จริงใจก็จะไดรับการยอมรับและไดรับความไววางใจจาก 

ผูใหญและเพื่อรวมงาน ไมวาจะทําการใดก็ไดรับการยอมรับได รับความรวมมือและการสนับสนุนจากทุก

ฝาย ทําใหการงานเปนไปโดยราบรื่น..."

ณภัทรสณฑ เพ็ชรจํารัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การคิดการปฎิบัติใหถูกใหดีนั้นก็คือการคิดและปฎิบัติใหถูกตองตามหลักการ หลักวิชา หลักเหตุลและ

หลักสุจิรตธรรม ผูมุงหมายจะสรางสรรคประโยชนและความเจริญจึงควรพยายามปฎิบัติฝกฝนตนเองใหมี

ความคิดจิตใจที่เที่ยงตรงและมั่นคงเปนกลางเปนอิสระจากอคต.ิ.."

ณรงค เขียวอุบล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การถือระเบียบวินัยที่ดี สามัคคีกันกระทําสิ่งที่เปนประโยชนเก้ือกูลนั้น เรียกไดวาเปนความพรอมเพรียง

กันที่แทจริงและยิ่งใหญ อันอาจบันดาลความสําเร็จ ความเปนปกแผนมั่นคงและความเจริญกาวหนาให

เกิดขึ้นไดอยางสมยูรณทั้งแกบุคคลแกสวนรวม ตลอดถึงประเทศชาต.ิ.."

ณรงค คงสุก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองจะมีความเรียบรอย ความมั่นคงก็ตอเมื่อประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนถูกตอง

ตามระเบียบของบานเมืองตามกฎหมาย แตกฎหมายนี้ก็ยากที่จะปฏิบัติตาม เพราะวาตองมีความรูและ

จะตองมีความสามารถ ที่จะทําใหถูกตอง ซึ่งจําเปนตองไดรับคําแนะนํา เพื่อใหกฎหมายคุมครองไดเทาที่

ไดทราบแลว กฎหมายอาจไมเปนสิ่งที่คุมครองบุคคลได ตรงกันขามอาจเปนเครื่องมือที่กดขี่บุคคล..."

ณรงค คาทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อนาคตของชาติทุกชาติยอมขึ้นอยูแกเด็ก เพราะเด็กก็คือผูใหญในเวลาขางหนา ถาบุคคลไดรับการ

อบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดีอยูในศีลในธรรม เคารพตอบทกฎหมายของบานเมืองเสียตั้งแตยังเยาว เมื่อ

เติบโตขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแตคนดี และประเทศจะเจริญกาวหนาตอไปได ก็โดยตองมีพลเมืองดี

ดั่งวานี้ ขาพเจาจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของขาพเจาไดมีความสนใจในปญหาเกี่ยวกับการที่เด็ก และ

เยาวชนกระทําความผิด และพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหลานี้ใหกลับตนเปนพลเมืองดี..."

ณรงค จีนนุกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

ณรงค เซงศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผุที่มีความสุจริตและบริสุทธิใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวม ไดมากกวาผุมี

ความรูความสามารถมาก แตไมมีความสุจริตใจ..."

ณรงค ถาวรศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะหากเปนหนาที่ของทุกๆคนที่จะตองรวมมือกระทําพรอมกันไปโดย

สอดคลองเกื้อกูลกัน..."

ณรงค บัวคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซ่ึง

เปนตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษา

 และดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป..."

ณรงค บุญพิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต  รากฐานความมั่นคงของแผนดิน 

เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง  สิ่งกอสรางจะอยู 

มั่นคงก็อยูที่เสาเข็ม  แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ําไป..."

ณรงค ปนทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็ก เปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปน ที่จะตอง

ไดรับ การอบรมเลี้ยงดูอยาง ถูกตองเหมาะสม ใหมีศรัทธามั่นคงใน คุณความดี มีความประพฤติเรียบรอย

 สุจริต และมีปญญา ฉลาดแจมใสในเหตุผล..."

ณรงค พรโคกสูง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองใหเมื่อไดรับสิ่งของไดมากก็จะตองพยายามให ใน

การใหนั้นใหได โดยพยายาม ที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและในชาต.ิ.."

ณรงค ภูทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละอันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือการสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆอีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความเจริญม่ันคงตลอดไป..."

ณรงค มียัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...No mater how many disciplines one finds in the world, when something needs to created, 

those disciplines must be used together, or adapted for use.  As in a meal, before dishes are 

made ready for consumption, several methods are employed, with several steps involved.  

Educatiors, therefore, are oblighed to make learners clearly understand that all subjects taught 

are linked and contributing to one another, both science ard arts.  No discipline can be applied 

separately or in isolation. (Aug 3, 1978)..."

ณรงค ราชาพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

ณรงค รุจยาธนพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและประชาชนทุกคน..."

ณรงค ฤทะขาบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียงกัน

ทุกเมื่อ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณทุกอยางมา

จนกระทั่งทุกวันนี.้.."

ณรงค ลีลายุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ณรงค ลีศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆประการใหบริสุทธ์ิสมบูรณ 

โดยเต็มกําลังสติปญญาความรู ความสามารถเพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จ

อยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ณรงค เลี้ยงรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

ณรงค วงคสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตทั้งหลายคงจะมีความหวังตั้งใจอยูเต็มเปยม ที่จะออกไปทําการงานดวยความรู ความสามารถ 

ดวยความบริสุทธิ์ใจ และดวยความพากเพียรเขมแข็ง เพื่อให บังเกิดความเจริญกาวหนาแกชาติบานเมือง

 แตบางคนก็อาจกําลังคิดอยูดวยวา ถาเราทําดีแลวคนอื่นเขาไมทําดวยจะมิเสียแรงเปลาหรือ ความรู 

ความตั้งใจ ความอุตสาหะพากเพียร ของเราทั้งหมดจะมีประโยชนอันใด ขาพเจาขอใหทุกคนทําความ

เขาใจเสียใหมใหชัดแจง ตั้งแตตนนี้วา การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญ และไมมี

ความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวงหรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใคร

รวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่ทําจะตองเกิดขึ้นแนนอน และยิ่งทํามากเขา นานเขา ย่ังยืนเขา ผลดีก็ยิ่ง

เพิ่มพูนมากขึ้น และแผขยายกวางออกไปทุกที คนที่ไมเคยทําดีเพราะเขาไมเคยเห็นผล ก็จะไดเห็น และหัน

เขามาตามอยาง หลักประกันสําคัญในการทําดีจึงอยูที่วา แตละคนตองทําใจใหมั่นคง ไมหวั่นไหวกับ

สิ่งแวดลอมที่เห็นอยูทราบอยูมากเ*ไป จนเกิดความทอถอย เมื่อใจมั่นคงแลว ก็ขอใหตั้งอกตั้งใจสรางนิมิต

และคานิยมใหมขึ้นสําหรับตัว ตามที่พิจารณาเห็นดีดวยเหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรงแลว แลวมุงหนา

ปฏิบัติดําเนินไปใหเต็มกําลังจนบรรลุผลสําเร็จ ในที่สุด ความดีความเจริญที่ปรารถนาก็จะเกิดทวีขึ้น และ

จะเอาชนะความเสื่อมทราม ตาง ๆ ไดไมนานเ*รอ..."

ณรงค วีรารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มีทฤษฏีเกิดขึ้นอยางหนึ่ง ถือวาการทําลายเพื่อสรางสิ่งใหมขึ้นนั้น เปนวิธีการสรางสรรคของผูมีปญญา

 ทฤษฎีนี้นาจะนํามาศึกษาวิจัยกันวาควรรับไวไดเพียงใดหรือไม เพราะการลมลางของเกาเพื่อสรางขึ้น

ใหมนั้น  อาจทําใหสิ่งดีที่มีอยูแลวตองทําลายไปดวย และทําใหความเจริญตางๆ ตองหยุดชะงักลง การ

สรางสรรคควรกระทําไดดวยวิธีการที่แยบคายกวานั้น  โดยรวมกันคิดแกไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวใหดีขึ้น 

และสรางสิ่งที่ยังขาดอยูใหสมบูรณขึ้นมา..."

"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

ณรงค วีรารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ณรงค ศิลามอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทํา จึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควร หยุดย้ัง

การกระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

ณรงค สินเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ณรงค สุขสมาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ณรงค สุขอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

ณรงค สุทธิสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่รักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุดดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไม

วาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

ณรงค แสงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น  หมายถึง  ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา  ไมใชไดมาดวยความบังเอิญหรือดวยการแกงแยง เบียดบังมาจากผุอ่ืน

..."

ณรงค หรัญรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนเวลาหลายปติดตอกันมา ที่เราตองประสบกับเหตุไมปรกติตางๆหลายเรื่อง จนทําใหหลายๆคน เกิด

ความวิตกหวงใยในอนาคตของตนเองและของบานเมืองเปนอยางมาก แตดวยเหตุที่สวนใหญมีสติรูเทาทัน

 มีความรูความสามารถจึงตางขวนขวายชวยตนเอง และความรวมมือรวมความคิดกันปฎิบัติแกไขอยาง

จริงจัง จนบัดนี้อาจกลาวไดวา สถานการณตางๆไดผอนคลายลงและมีความหวังวาจะดีขึ้น อยางไรก็ตาม 

เรายังจะตองพยายามปฎิบัติคนปฎิบัติงานดวยความระมัดระวังตอไปอีกมาก..."

ณรงค หลินลาโพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ณรงค อนประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

ณรงคชัย รอดมาดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมในพระพุทธศาสนามีความหมดจดบริสุทธิ์ และสมบูรณบริบูรณดวยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถจะ

ศึกษาและปฏิบัติดวยปญญา ความเพงพินิจใหเกิดประโยชนคือความเจริญความผาสุกแกตนไดอยางแท

เที่ยงตั้งแตประโยชนพื้นฐานคือการตั้งตัวไดเปนปรกติสุข จนถึงประโยชนขั้นปรมัตถ คือหลุดพนจากเครื่อง

เกาะเกี่ยวรอยรัดทุกประการ ขอนี้เปนลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนาซ่ึงทําใหพระพุทธศาสนามีคุณคา

ประเสริฐสูงสุด

     ทานทั้งหลายที่มารวมกันทํางานดานสงเสริมพระพทุธศาสนา และศีลธรรมจรรยาเชนนี้ ยอมมีหนาที่

โดยตรงที่จะตองอธิบายเผยแพรพุทธธรรมควรจะตองถือเปนภาระสําคัญอันดับแรกที่จะตองรักษาความ

บริสุทธ์ิหมดจดของพุทธธรรมไวตลอดเวลา รองจากนั้นตองระมัดระวังในการอธิบายสั่งสอนใหมาก ให

พอเหมาะแกเหตุแกบุคคล ทั้งใหถูกใหตรงตามแบบแผนในทางพระพุทธศาสนาดวยคือตองพยายามใชวิธี

แนะนําตามเหตุผลใหผูฟงเห็นประจักษจริง และศรัทธาเชื่อถือโดยตัวของเขาเอง..."

ณรงคเดช โกศล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

ณรงคเดช ตรีสนธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากตองใชความรูความสามารถแลวยังตองเปนผูมีจิตใจ

สูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติแตในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตนใหสมเกียรติเปนผูที่ควรแกการนับถือ

..."

ณรงคฤทธิ์ ทองรุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่

กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียรพยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการ

งานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญาความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเอง

ทั้งของผูอ่ืน ซึ่งเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความ

จริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซ่ึงเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ 

ไดแกการกําจัดจิตใจที่ตํ่าทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิดจิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซ่ึงจะชวยใหฝกใฝแตใน

การที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแกการรูจักสงบใจ ซ่ึงเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดใน

เมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถพิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติ

หรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปนสวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และ

เกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือเพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยให

เกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายามอบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุก

ขอ. เม่ือคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว 

จึงบันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง.

                                                         พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

                                                   วันที่ ๐๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖..."

ณรงคฤทธิ์ สายมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ณรงคศักดิ์ กีรติวงศา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ณรงคศักดิ์ คนไหวพริบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จิตใจที่สะอาดปลอดโปรงจากสิ่งรบกวนนี้สําคัญมาก เพราะเปนจิตใจสงบระงับและยือกเย็นทําให

บุคคลมีสติรูตัว มีความคิดเที่ยงตรงเปนกลาง มีวิจารณญาณละเอียดกวางขวาง และถูกตองตรงจุด 

ความคิดวิจารณญาณที่คิดจากจิตใจที่สงบนี้มีศักยภาพสูง อาจนําไปใชคิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะอํานวย

ประโยชนสุขความเจริญกาวหนา คลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเปนสงปรารถนาของแตละคนใหสัมฤทธิ์

ผลได..."

ณรงคศักดิ์ ศิริจุมพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ณรงคศักดิ์ อรุณโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุด  ที่จะตองรักษาไวใหยั่งยืนอยูตลอดไป  หากเรา

มีความประมาท  เราแตกความสามัคคีกันเมื่อใด  เราจะตองเปนอันตรายยอยยับลงเมื่อนั้น  ไมมีใครอื่นที่

ไหนจะชวยเราได  นอกจากตัวเราเอง..."

ณรงฤทธิ์ แตงอํ่า
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายที่นํามาใชปจจุบัน เปนหลักกฎหมาย ที่ไดมาจาก ตางประเทศจึงตองใหความรูแกประชาชนใน

 วิธีที่เรียกไดวา ใชกฎหมาย ใหถูกตองเพื่อคุมครองผูที่ปฏิบัติดีปฏิบัติ ชอบ และเพื่อที่จะปองกันไมให ผูที่

จะปฏิบัติในทางที่ผิด ไดทําใหเดือดรอน แกสวนรวม..."

ณรงฤทธิ์ นุชอุดม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

ณรินทร วังปาตาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้นงายแตรงที่สุดนั้น คือทําใหสําเร็จทันการ จะใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียวซ่ึงจะทําไดเม่ือบุคคลมีวิชา ความสามารถและมีปญญาความรรูคิดพิจาราณา เห็น

สิ่งที่เปนคุณเปนโทษเปนประโยชนมิใชประโยชนอยางชัดเจนถูกตรง..."

ณเรศ แกวประชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราคิดดี ทําดีไมใชแตปากนะ ทําอยางดีจริงๆ  คือ สรางสมสิ่งที่ดีดวยการปฏิบัติในสิ่งที่เรียกวาดี 

หมายความวาไมใชเบียดเบียนผูอ่ืน สรางสรรคทําใหมีความเจริญทั้งวัตถุทั้งจิตใจแลวไมตองกลัว (พระ

ราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2517)..."

ณฤชล สายรัมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

ณฤทัย วัฒนสินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ณวพร ศรีสะมานุวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

ณัชชา เกียรติ์ภราดร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา

ณ โรงแรมพลาซานครนิวยอรค 8 มิถุนายน 2510..."

ณัชชา เพ็ญจรัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

..."

ณัชชา สาครนาวิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุด โดยแตละคนตางทําหนาที่ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทําใหกิจการตางๆ ทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

ณัชชาพร จันทรสุกรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

ณัฎฐิกา แซแต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ณัฏฐชญาดา แวววุฒินันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรูจักประมาณสถานการณ ไดแกการรูจักพิจารณาสถานการณที่เกิดขึ้น ใหเห็นชัดถึงความเปนมา 

และที่เปนอยู แลวคาดวาควรจะเปนไปอยางไรในอนาคต อยางเชน เมื่อเกิดน้ําทวม ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็

จะตองศึกษาสถานการณตาง ๆ ใหรูกระจางทั่วถึง เร่ิมแตน้ําทวมนั้นเกิดขึ้นมาอยางไร ในพื้นที่นั้นมีสภาพ

เปนอยางไร เคยมีน้ําทวมมาแลวก่ีครั้ง มีระยะถี่หางอยางไร แตละครั้งกอใหเกิดความเสียหายมากนอย

เพียงใด และในปจจุบันมีลักษณะอยางไร เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร เมื่อรูสถานการณที่เปนมา

และที่เปนอยูแนชัด ก็ควรประมาณสถานการณไดวาในอนาคตจะเปนอยางไร และจะเกิดขึ้นอีกเมื่อใด 

การแกไขปองกัน ก็จะสามารถกําหนดวิธีการไดถูกตรงกับปญหา และสภาพพื้นที่ ทั้งสามารถกําหนดเวลา

ปฏิบัติไดวา การใดควรจะทํากอนหลัง และการใดเปนการดวน ที่จะตองเรงทําใหแลวเสร็จทันการณ

ทันเวลา เพื่อปองกันความเสียหายไมใหเกิดมีขึ้นอีก การรูจักประมาณสถานการณจึงเปนสิ่งที่สําคัญย่ิง 

ในการปฏิบัติงาน ย่ิงประมาณสถานการณไดถูกตองเพียงใด ก็จะทําใหงานที่ทําสําเร็จผลสมบูรณ และได

ประโยชนคุมคามากขึ้นเพียงนั้น..."

ณัฏฐัฎพงศ ภูบัวเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ณัฏฐา กล่ันสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แนวปฏิบัติ 4 ประการ

             พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสวา ความรูในหลักวิชาประกอบดวย ความรูดานลึก 

คือหลักวิชาเฉพาะสาขา และความรูวิชาการอื่นทั่วไป พระองคทรงเรียกวา ความรูดานกวาง ซ่ึงมีสวน

สัมพันธสงเสริมใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดดี ดังพระบรมราโชวาทวา 

            ".. ความรูที่ใชไดผลนั้น ตองเปนความรูที่ถูกตอง แนนหนาแมนยําชํานาญ นํามาใชการไดทันที  

และนอกจากความรูดานลึก คือ วิชาเฉพาะสาขาที่ศึกษามาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยแลว ความรูดาน

กวาง คือวิชาการอยางอื่นๆ ทั่วไป ยอมเปนปจจัยประกอบสงเสริมอีกสวนหนึ่งดวย เพราะเหตุวาวิชาการ

ทั้งปวงมีสวนสัมพันธเก่ียวเนื่องกันอยูไมมากก็นอย ถาขาดความรูดานกวาง จะทําใหบุคคลมีความรูคับ

แคบ ทําการงานไดไมคลองตัว..."

ณัฏฐา พงษพิกุลทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อบุคคลมีความรูทางวิชาการ มีธรรมะในศาสนาเปนหลักทางความประพฤติและจิตใจใหเปนคนที่

สุจริตยุติธรรม และขยันขันแข็งดวยแลว ยอมสามารถประกอบการงานหาเลี้ยงชีพและดํารงชีวิตอยูได 

โดยม่ันคงและสวัสดี และผูที่ตั้งตัวไดมั่นคงเชนนี้ ยอมจะสามรถสรางความเจริญกาวหนาใหแกตัวและ

ครอบครัวยิ่งขึ้น ยิ่งกวานั้นยังจะสามารถเผื่อแผความดีความเจริญของตัวใหเปนประโยชนถึงสวนรวมได

อีกดวย..."

ณัฏฐา อรรถาชอบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

ณัฏฐิณี ศิริโภคาพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิไดจําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวยเพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนตที่ทําใหยวดยานเคลื่อนที่ไปไดประการเดียว 

สวนคุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูก

ทาง ดวยความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พงึประสงคดังนั้นในการที่จะประกอบการงาน

เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวาการงาน สังคมและบานเมืองนั้นถาขาดผู

มีความรูเปนผูบริหารดําเนินการยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยากแตถางานใด "สังคมใดและบานเมืองใดก็

ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรมความสุจริตแลวจะดํารงอยูมิไดเลย..."

ณัฏฐิรา แพงคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปจจุบันนี้มีปญหาสังคมเพิ่มขึ้นกวาแตกอนเปนอันมาก ปญหาเหลานี้หากบําบัดแกไขไมทันทวงที 

ก็จะกระทบกระเทือนและเปนภัยถึงความเปนอยูสวนรวมดวยอยางแนนอน งานสังคมสงเคราะห

จึงเปนงานที่มีความสําคัญมาก และจําเปนที่ทุกๆฝายจะตองรวมมือกันทําอยางจริงจัง..."

ณัฏธีรา สุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอปรารภกับทานถึงแนวทางที่เห็นวาสําคัญ ควรที่จะนํามาพิจารณาอีกประการหนึ่ง คือการศึกษา

ธรรมะและศีลธรรมจรรยาอยางถูกถวน

     พระพุทธศาสนาวางแนวทางการศึกษาธรรมะ เพื่อใหประสบผลที่แทจริงแนนอนไววา บุคคลจะตอง

ศึกษาทั้งดานปริยัติและดานปฏิบัติพรอมกันไป โดยกระทําใหหนักแนนไดสัดสวนกนทั้งสองดาน จึงจะเกิด

ปฏิเวธคือไดรับและไดเห็นผลของธรรมะนั้นๆเปนที่ประจักษตา ประจักษใจ โดยนัยนี้ ตราบใดที่เรียนรูแต

ไมประจักษในผล ก็เรียกวายังเรียนไมสําเร็จ ยังไมไดประโยชนจากธรรมะอยูตราบนั้น และจะนําธรรมะไป

แนะนําสั่งสอนหรือเผยแผแกใครไมไดจริง

     ธรรมะขั้นใด ระดับใดก็ตาม จําตองศึกษาใหทราบดวย ตองนําไปปฏิบัติดวยกาย วาจา ใจ ใหไดรับผล

ปฏิบัติดวย ผูศึกษาจึงจะเกิดปญญารูชัดแจงในธรรมะนั้นได..."

ณัฐกมล พวงมาลัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติจะอยุไดก็ดสยความสามัคคี เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไมปดขาปดแขงกันหรืออิจฉา

ริษยากัน ทําเชนนั้นก็จะทําใหเมืองไทยอยูตอไปไมไดอยางที่เคยอยูมา เปนหลายศตวรรษมาแลว ไมมีใคร

ที่จะมาลมเราได ถาเราไมลมตนเอง..."

ณัฐกรรวี ตันติธรรมานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือกระทํา ดังนั้น ไมวาจะทําการใด ๆ จึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวยศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออน ปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียร ขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสรมิใหการปฏิบัติงาน

ดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล..."

ณัฐกันฑ ทิวาคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

ณัฐกานต กาญจนะเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการ ความสามัคคีความเรียบรอย ผลดีทั้งปวงดังกลาวจะ 

เกิดขึ้นได ดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปญญาอันถูกตอง ปฏิบัติตนอยูในทาง ที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม..."

ณัฐกานต พุมพูน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฎิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะ เพงพินิจ 

ใชความรู ความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยปรับปรุงตัว ปรับปรุงงานให

มีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนพึงประสงค เปนความเจริญ

มั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ณัฐการต นันตากาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

ณัฐกิจ ธรรมประกอบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ ถึงวาระที่จะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มาอวยพรแก

ทานทุกๆ คน ทั้งขอขอบใจทานเปนอยางมาก ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนขาพเจา ในภารกิจทั้งปวง ดวยดีเสมอ

มา 

ในขวบปที่แลว มีเหตุการณหลายอยาง เกิดขึ้นในบานเมืองเรา แตมีเร่ืองหนึ่งที่ควรกลาวถึงเปนพิเศษ ก็

คือการใหความชวยเหลือ แกผูประสบภัยเมื่อคราวน้ําทวมใหญ ที่คนไทยทุกคน ทุกองคกร ทั้งภาครัฐ และ

เอกชน ตางรวมมือรวมใจกัน โดยพรอมพรัก ทําใหผูที่ไดพบเห็น แมเปนชาวตางชาติ ตางภาษา ก็พากัน

ชื่นชม ยกยอง 

ขาพเจาเองก็มีความปติเต็มตื้นใจ ที่ไดเห็นน้ําใจของทุกคนเชนนี้ เพราะเปนสิ่งบงชี้ใหเห็นถึงคุณธรรมขอ

หนึ่ง ที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทย ก็คือ การให การใหนี้ ไมวาจะใหสิ่งใดแกผูใด โดยสถาน

ใดก็ตาม สวนที่เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญ ระหวางบุคคลกับ

บุคคล และทําใหสังคม มีความมั่นคงเปนปกแผน ดวยสามัคคีธรรม 

นอกจากนั้น การให ยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือ ผูใหก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ ผูรับก็

มีความสุข มีกําลังใจ สังคมสวนรวม ตลอดถงึประเทศชาติ ก็มีความผาสุก มีความรมเย็น 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงปรารถนาอยางยิ่ง ที่จะเห็นชาวไทย มีความสุขถวนหนากัน ดวยการให คือ ใหความ

รัก ความเมตตากัน ใหน้ําใจไมตรีกัน ใหอภัยไมถือโทษ โกรธเคืองกัน ใหการสงเคราะห อนุเคราะหกัน 

โดยมุงดี มุงเจริญตอกัน ดวยความบริสุทธิ์ และจริงใจ 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขกาย สุขใจ และประสบแตความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้

โดยทั่วกัน..."

ณัฐจงรัตน ไชยสิทธิคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสงบรมเย็น แยกไดเปน 2 สวน คือ

- ความสงบภายนอก  ไดแก ความเปนอยูและสภาวะแวดลอมที่เปนปกติ ไมมีอันตราย หรือความยุงยาก

เดือดรอนหรือขัดแยงมุงทําลายกัน

- ความสงบภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส เพราะทําใหบุคคลมีสติ รูตัวมีวิจารณญาณเที่ยงตรง 

ถูกตอง คิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะอํานวยประโยชนสุข ความกาวหนา..."

ณัฐชญาณ มาสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยนี้อยูไดดวยความสามัคคี ดวยความเขม แข็ง ดวยความเสียสละ อาศัยความเห็นอกเห็นใจ ซึ่ง

กันและกัน และถารักษาความ เห็นอกเห็นใจนี้แลว ประเทศชาติของเราก็จะ เปนที่อาศัยที่อุดมสมบูรณ

และนาสบายตอไปชั่ว กาลนาน..."

ณัฐชฎา ชัชวาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

ณัฐชฎา สมบูรณสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่  อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็ยเปนสุขและม่ันคง..."

ณัฐชนน ศิริพงษสุรภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ณัฐชยา ซุนหวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ณัฐชยา ทองเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

ณัฐชยา รองสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ณัฐชลัยย เตชะนิโลบล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ณัฐชัย มากคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาจึงปรารถนาอยางยิ่งที่จะเห็นชาวไทย มีความสุขถวนหนากันดวยการให คือ ใหความรัก ความ

เมตตากันใหน้ําใจไมตรีกัน ใหอภัย ไมถือโทษ โกรธกันเคืองกัน ใหการสงเคราะห อนุเคราะหกัน โดยมุงดี 

มุงเจริญตอกัน ดวยความบริสุทธิ์และจริงใจ..."

ณัฐชา รอดเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ณัฐชา หมัดอะดัม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ณัฐชาวดี พึ่งพา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

ณัฐชิต ปนเนตรรัตนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

ณัฐณิชา ทองไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง วันที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๔..."

ณัฐณิชา พรหมแกว คําพุท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ณัฐธนัญ โพธิ์พันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

ณัฐธรินทร อินทวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ณัฐนันท บริรักษมาตรชีพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ณัฐนันท ปาขมิ้น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ณัฐนัย หทัยวิเชียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูที่ไดสําเร็จขั้นปริญญา  นอกจากจะมีศักดิ์และมีสิทธิ์ตามปริญญาของตน ๆ แลว ยังตองถือวา

มีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและสูงขึ้นตามวิทยาฐานะดวยหนาที่และความรับผิดชบนั้น  คือการ

ปฏิบัติบําเพ็ญประโยชนสรางสรรคความสําเร็จและความเจริญม่ันคงใหแกตนเอง  แกงานของตนและแก

ชาติบานเมือง  การที่จะทําประโยชนสรางสรรคดังกลาวนั้น  ประการแรกตองดํารงเปนคนดี  ถือความซื่อส

สัตย ความถูกตองดวยเหตุผลเปนหลักในการดํารงชีวิต ประการที่สอง ตองประกอบการงานและอาชีพ

สุจริต ดวยความบริสุทธิ์ใจถือประโยชนและวัตถุประสงคที่แทจริงของงานเปนใหญ ไมปลอยตัวใหเปนไป

ตามอํานาจอคติและความเห็นแกประโยชนเฉพาะตัว ประการที่สามตองตั้งใจใหมั่นคงที่จะทํางานดวย

ความเพียรพยายามโดยตลอดใหจนสําเร็จไมทอถอยเหนื่อหนายเสียกลางคันประการที่สี่ ตองอาศัยให

หลักวิชาควบคูกับเหตุผลความถูกตองอยางเครงครัด  และประการสําคัญที่สุดจะตองสํานึกตระหนักอยู

เสมอวาการทํางานของตนนั้นจําเปนตองประสานกบัผูอ่ืนฝายอื่นทั้งในดานวิชาการทั้งในดานบุคคลดวย 

อยางทั่วถึงสอดคลองและพรอมเพียงพอเหมาะพอดีจึงจะไดผลแนนอนและสมบูรณตามเปาหมาย..."

ณัฐนิช เขียวพอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ณัฐพงศ ดวนมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

ณัฐพงศ ปกรณธาดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิทยาการทุกสาขาทุกระดับมีความสําคัญมากสําหรับนําไปใชปฎิบัติงาน โบราณทานเปรียบกับอาวุฑ

อันคมกลา ซึ่งมีคุณอนันต แตก็อาจมีโทษมหันตถานําไปใชไมถูกทางบัณฑิตเปนผูที่จะตองใชวิชาการ

ปฎิบัติงานในระดับสําคัญตอไป  ควรจะไดศึกษาเรื่องการใชวิทยาการใหเขาใจอยางแจมแจงและแนชัด  

วาจะใชวิทยาการใหเปนคุณอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร  คนที่จะใชวิชาไดดีนั้น  ประการแรก  จะตองรู

วิชาเปนอยางดี  คือ รูอยางแจมแจงชํานิชํานาญ  และทั่วถึงตลอดหมด ทั้งในหลักใหญ ทั้งในรายละเอียด 

รวมทั้งในสวนที่จะประสานกับวิชาอื่น ๆ  เพื่อใหเก้ือกูลเสริมกันและกันดวย  ประการที่สอง จะตองรูจัก

พิจารณาเลือกทํางานที่เปนงานสรางสรรค  มิใชงานมีผลขางลบหรือที่ปราศจากคุณคา  ปราศจาก

ประโยชนอันพึงประสงค  ประการที่สาม  ไมวาจะทํางานฝายใดสาขาใด  จะตองเรียนรูลักษณะงานให

ทราบอยางถองแท  โดยเฉพาะในจดุประสงค  ขอบเขต  และแนวทางที่จะปฏิบัติ  ประการที่สี่จะตองมี

ความตั้งใจที่แนวแน  และมีความอุตสาหะ  พรักพรอมอยูเสมอ  ที่จะปฏิบัติงานนั้นจนสําเร็จประโยชน

ตามที่มุงหมาย  เมื่อบุคคลมีหลักการประกอบพรอมกันครบทั้ง 4  ประการ  ดังนี้  จึงจะแนใจไดถูกตอง  

พอเหมาะพอดีกับเปาหมายที่ตองการ  และจะสามารถทําใหงานที่ปฏิบัติบรรลุผลสมบูรณบริบูรณพรอม

ทุกสวนได  จึงใครขอใหทานทั้งหลายผูมีวิชาความรูพรอมอยูไดพยายามเรียนรูหลักการใชวิทยาการตามที่

กลาวแลวใหละเอียดรอบคอบ  เพื่อจักไดสามารถปฏิบัติภาระหนาที่ในการสรางความสําเร็จและความ

เจริญวัฒนาใหแกตนเอง แกบานเมืองอยางแทจริงไดตอไป..."

ณัฐพงศ ปกรณธาดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

ณัฐพงศ วุฒิวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันดีวาทหารมีหนาที่ปกปองคุมครองประชาชนใหมีชีวิตอยูดวยความรมเย็นเปนปรกติสุข 

หนาที่ทั้งนี้ถือวาสําคัญมาก โดยเฉพาะในระยะปจจุบันสถานการณในบานเมืองเราอาจกลาไดวาไมนา

ไววางใจนักเหตุเพราะภัยอันตรายและความไมปรกตินานาประการ ทหารจึงตองสํานึกภาระหนาที่ใน

ความรับผิดชอบที่มี และทําหนาที่ของตนใหเขมแข็งหนักแนนยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถกระทําไดออกและจะ

เปนความสําเร็จเปนความดีปนความดีเปนเกียรติเปนศักด์ิศรีของทหารกองทัพไทย ประชาชนกจ็ะอยูเย็น

เปนสุข บานเมืองไทยก็จะอยูรอดปลอดภัย และสายอยูไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

ณัฐพงศ หนุนภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

ณัฐพงษ กลิ่นสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อาจมีสิ่งที่อยูแลวที่ใชไปไดช่ัวคราว คุณภาพอาจไมคอยดีนัก ทุกสิ่งทุกอยางมีอะไรที่ดี รอยเปอรเซ็นต 

แตวาตองใชอะไรที่ใชไปได ไมอยางนั้นไมมีวันที่จะมีชีวิตรอดได..."

ณัฐพงษ กันทะมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น 

และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจักละ

วางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง. 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

ณัฐพงษ เกษสัญชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางคนดีนั้น ก็คือการใหความรู ความคิด ความสามารถ และความดีแกเขา ดวยการใหการศึกษา

อบรม วิชาความรูตาง ๆ ไมวาวิชาสามัญ วิชาชีพ หรือ วิชาศาสนา ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับเยาวชน 

สําหรับแตละคนจะนําไปสรางอนาคต ที่มั่นคงแจมใส. ถาโรงเรียนสอนวิชาการไดดี ฝกหัดใหรูจักหนาที่

และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริง ๆ พรอมทั้งอบรมใหเขาใจในศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแก

เยาวชนอยางครบถวน. โดยเฉพาะความรูวิชาการนั้น นอกจากจะทําใหบุคคลเฉลียวฉลาด มีโอกาสที่เปด

กวางแลว ยังจะชวยใหศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง เกื้อกูลการประพฤติปฏิบัติตามศาสนา

ใหถูกตองม่ันคง และชวยใหอนุชนเติบโตเปนพลเมืองดี เปนศาสนิกชนที่สมบูรณแบบ..."

ณัฐพงษ พวงพลอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

ณัฐพงษ ภูลายยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆ ทุกอยางตองการเวลามาก การจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทัน ทําให

สําเร็จดดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับตอไป ดังนั้นไมควรยอกเอาเรื่องใคร เปนผูรวมงาน ใรเปนผู

ชวยงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญ..."

ณัฐพงษ มัใจม่ัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธ์ิผลที่ทําให

ชาติบานเมืองม่ันคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ณัฐพงษ รินแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันดีวา  ทหารมีหนาที่ปองกันประเทศ  และปกปองคุมครองประชาชนใหมีชีวิตอยูดวย

ความรมเย็นเปนปรกติสุข  หนาที่ทั้งนี้ถือวาสําคัญมาก  โดยเฉพาะในระยะปจจุบันสถานการณใน

บานเมืองเราอาจกลาวไดวาไมนาไววางใจนัก  เหตุเพราะภัยอันตรายและความไมเปนปกตินานาประการ 

 ทหารจึงตองสํานึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มี  และทําหนาที่ของตนใหเขมแข็งหนักแนนย่ิงขึ้น  ซึ่ง

หากสามารถกระทําไดครบถวนแทจริง  ก็จะเปนความสําเรจ็เปนความดี  เปนเกียรติเปนศักดิ์ศรีของทหาร

และกองทัพไทย  ประชาชนก็จะอยูเย็นเปนสุข  บานเมืองไทยก็จะอยูรอดปลอดภัย  และดํารงอยูไดดวย

ความมั่นคงสวัสด.ี.."

ณัฐพจน จอมพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ณัฐพนธ ตั้งทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาได

ตลอดรอดฝง ประการแรกคือการที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตามุงดีมุงเจริญตอกัน ประการที่สอง

คือการที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกันใหงานที่ทําสําเร็จผลทั้งแก

ตนเอง แกผูอ่ืนและแกประเทศชาติ ประการที่สามคือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริตใน

กฎกติกาและในระเบียบแบบแฟนโดยเทาเทียมเสมอกัน ประการที่สี่คือการที่ตางคนตางพยายามทํา

ความคิดความเห็นของงานใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิดจิตใจและการ

ประพฤติปฎิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในภายในใจของคนไทยก็ม่ันใจได

วาประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได..."

ณัฐพนธ มหาชน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ณัฐพร แกวสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง 

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริ ญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ณัฐพร ดวงดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาทที่ขาพเจาจะขออันเชิญมาใชในการดําเนินชีวิตคือ การปดทองหลังพระ ความเปนมา

คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยุหัวทรงสรางพระบุชามีช่ือเรียกวาพระสมเด็จจิตรลดา พระองคทรงสรางไว

เพียง 26 องค เพือแจกจายใหแกทหาร ตํารวจ และเหลาขาราชการไวในการยึดเหนี่ยวจิตใจ พระพุทธรูปที่

สรางนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยุหัวทรงพระราชทานไวใหนั้นพระองคทรงใหเหลาทหาร ตํารวจ และ

ขาราชการทีไดรับพระพุทธรูปสมเด็จจิตรลดา ปดทชทองไวที่หลังองคพระนั่น หมายถึง การทําความดีแลว

ไมมีใครเห็น พระองคทรงตรัสไววา ถาไมมีคนปดทองหลังองคพระแลว พระจะงามสมบูรณไดอยางไร ถา

ทุกคนมัวแตไปปดทองดานหนาองคพระเพียงอยางเดียว เชนเดียวกับการทําความดีแลวไมมีคนเห็น สัก

วันกตองมีเคนเห็นความดีอันนั้นซึ่งตัวของขาพเจาเองไดจดจําและไดนํามาใชในชีวิตประจําวันจนทุกวันนี้ 

แมวาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรางใหไวตั้งแตป 2513 ซึ่งในตอนนั้นขาเพจามี

อายุเพียง 3 ปเทานั้น แตดวยเหตุที่นํามาใชและจดจําอยุเสมอในทุกวันนี้ขาพเจาเคยไดยินมาบางในตอน

ที่ขาพเจาไดเติบโตขึ้นเปนผูใหญในวันนี้ ขาพเจาก็ไมเคยลืมคําวา ปดทองหลังพระเลยแมทุกวนนี้สิ่งที่

ขาพเจาไดทําใหกับเพื่อนรวมงาน บุคคลรอบขาง ครอบครัว ไปจนถึงผูที่ขาพเจาใหความชวยเหลือได

ตามกําลัง ขาพเจาก็ยินดีและดีใจพรอมทั้งสุขใจที่ไดทําถึงแมวาจะไมมีใครเหน็ความดีอันนั้น แตขาพเจาก

ยังคิดเสมอวา สักวันคงตองมีคนเห็นบางถงเชนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา 

ปดทองหลังพระ นั่นเอง ขาพเจารับราชการมา 20 ปจนบัดนี้กยังทําความดีซ่ึงขาพเจาคิดวาทําดีที่สุดแลว

..."

ณัฐพร บรรจง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทัพเจาจึงปรารถนาอยางยิ่ง ที่จะเห็นชาวไทย มีความสุขถวนหนากัน ดวยการใหคือ ใหความรัก ความ

เมตตากัน ใหน้ําใจไมตรีกัน ใหอภัย ไมถือโทษ โกรธกันเคืองกัน ใหการสงเคราะห อนุเคราะหกัน โดยมุงดี 

มุงเจริญตอกันดวยความบริสุทธิ์และจริงใจ..."

ณัฐพร รอดแบน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

ณัฐพร ลีละศรชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

ณัฐพร สุดสวาท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

ณัฐพร อาทรธรรมคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจะทําใหขาพเจาเปนพิเศษ รัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชน

ชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมาก เพราะแต

ละคนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปยมไปดวย

ความปรารถนาดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจ

มากขึ้นนึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนที่ตั้งของความรักสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษา

และพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง

                    ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน

                    ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน

กัน ใหงานที่ทําสําเร็จ ทั้งแกตนแกผูอ่ืนและแกประเทศชาติ

                    ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริตในกฎกติกา และใน

ระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียมเสมอกัน

                    ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง

และมั่นคงอยูในเหตุผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ 

ยังมีพรอมอยูในภายในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารง มั่นคงอยูตลอดไปได จึงขอให

ทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียว

แนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปทุกอยาง อยาใหขาดหาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืน

ยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุขทั้งในปจจุบันและในภายหนา ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ในสากลจงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย ใหปลอดหรือพนจากอันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความ

เจริญสวัสดีใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วกัน..."

ณัฐพรรณ สวางวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ที่ถูกตรอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็มแตคนสวนมากไมเห็น

เสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ําไป..."

ณัฐพล เงินใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน  เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ

  เราควรยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

ณัฐพล จันทรคติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ณัฐพล เจริญผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุด  ที่จะตองรักษาไวใหยั่งยืนอยูตลอดไปหากเรามี

ความประมาท  เราแตกสามัคคีกันเมื่อใด  เราก็จะเปนอันตรายยอยยับลงเมื่อนั้น  ไมมีใครอื่นที่ไหนจะชวย

เราได นอกจากตัวเราเอง..."

ณัฐพล ใจยศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...1.ปฏิบัติตอคนอื่นเชนเดียวกับที่ตองการใหคนอื่นปฏิบัติตเรา

  2.อยาตามใจตัวเอง เร่ืองยุงๆ เกิดขึ้น ลวนตามใจตัวเองทั้งนั้น

 3. ระลึกถึงความตายวันละ 3 คร้ัง ชีวิตจะมีความสุข มีอภัย มีให

 4. ถาติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุม กระดุมเม็ดตอไป ก็ผิดหมด

 5.ทุกช้ินงาน จะตองกําหนดวันเวลาแลวเสร็จ

6.ดาวและเดือนที่อยูสูงอยากไดตองปนบันได

7.มนุษยทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต จงทําช้ินงานที่สําคัญที่สุดกอนเสมอ

8.ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่สําคัญในการดําเนินชีวิต

9.ใชบัตรเครดิต เพื่อความสะดวก อยาใชเพื่อกอหนี้สิน..."

ณัฐพล ชูชีพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมจะเปนผูที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถาบกพรองตอการประมาณตนในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วิชา

ตาง ๆ ที่ไดเลาเรียนมาจนสําเร็จนั้นก็ไรประโยชน ไมสามารถจะนําความเจริญมาสูตน และประเทศชาติ

สมดังความปรารถนา..."

ณัฐพล ตรีลักษณวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความยุติธรรมในแผนดิน ไมควร จะถือเพียงแค ขอบเขตของกฎหมาย จําเปนตองขยาย

ออกไป ใหถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเปนจริงดวย..."

ณัฐพล ทรัพยเฉลิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ณัฐพล นาคปฐม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

ณัฐพล เปยมจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยใจรักตองหวังผลงานนั้นเปนสําคัญ แมจะไมมีใครรูใครเห็นก็ไมนาวิตก เพราะผลสําเร็จ

นั้นจะเปนประจักษพยานที่มั่นคง ที่พูดเชนนี้เหมือนกับสอนใหปดทองหลังพระ การปดทองหลังพระนั้น 

เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปดวาที่จริงแลวคนโดยมากไมชอบปดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใคร

เห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได

..."

ณัฐพล โพธิ์ศิลานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนจะตองรวมกันรักษาความดีงาม ใหดํารงม่ันอยูในแผนดิน เพื่อความเปนปกแผน ความผาสุกและ

ความกาวหนาของประเทศชาติ และของคนไทยทุกถวนหนา..."

ณัฐพล มณีกาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาตินั้น ประกอบดวยผืนแผนดินกับประชาชนและผืนแผนดินนั้นเปนที่เกิด ที่อาศัย ที่อํานวย

ประโยชนสุข ความมั่นคงรมเย็นแกประชาชนใหสามารถรวมกันอยูเปนปกแผนเปนชาติได ความมั่นคง

ปลอดภัยของประเทศ จึงมิไดอยูที่การปกปองรักษาแผนดินไวดวยแสนยานุภาพแตเพียงอยางเดียว หาก

จําเปนที่ประชนชนจะตองมีความพัฒนาภาสุข ปราศจากทุกขยากเข็นดวย เหตุนี้เมื่อประชาชนมีความ

ทุกขเดือดรอน หรือประสบภัยพิบัติ ทหารจงึตองถือเปนภาระหนาที่ที่จะตองรวมกันปฎิบัติ ชวยเหลือให

ประชาชนเกิดความรูสึกอุนใจ มั่นใจและภูมิใจไดวาแผนดินไทยนั้น เปนที่อยูที่อาศัยอันประเสริฐสุดที่ทุก

คนจะตองรวมกันหวงแหนรักษาไว..."

ณัฐพล ศิริวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

ณัฐพล สถิรเจริญกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผนดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่

ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไมเห็น

เสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียดวยซําไป

         ขาพเจาไดนอมนําเอาพระราชดํารัสองคที่ไดอางไวขางบนมาเปนปรัชญานําทางและแนวทางใน

การดําเนินชีวิตโดยเนนที่ความพอประมาณรูจักใชจายไมสุรุยสุราย ไมประมาทในการใชชีวิต ประพฤติตน

ตามหลักธรรมและรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ เคารพกฎกติกาของสังคมตลอดจนรกัษาวินัยที่ดีของ

ขาราชการเปนแบบอยางแกบุคคลทั่วไปควบคูไปกับการสรางพลังความรักความอบอุนในครอบครัว 

เนื่องจากเปนรากฐานของการเขารวมกิจกรรมทุกดานทั้งของราชการ องคกร สังคม และชุมชน

          จากพระราชดํารัสองคนี้ ทําใหขาพเจาสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ไดรับการยอมรับ

จากทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา มีความกาวหนาในชีวิตราชการเรื่อยมา วโรกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ขอใหพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..."

ณัฐพล สอนเสริม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กตองหัดทําตัวใหสุภาพออนโยน หมั่นขยัน เอาการเอางาน เอื้อเฟอผูอ่ืนดวยความเต็มใจอยูเสมอ ให

ติดเปนนิสัย จักไดเติบโตขึ้นเปนคนดี มีปประโยชน และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต..."

ณัฐพล สุขสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ณัฐพัชร งามศิริโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ  ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเภทมีความคิด-อันนี้ ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ 

ไมสุดโดง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

ณัฐพัฒน สงชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติประกอบดวยผืนแผนดินกับประชาชน และผืนแผนดินนั้นเปนที่เกิดที่อาศัยที่อํานวย

ประโยชนสุขความมั่นคงแกประชาชนใหสามารถรวมกันอยูเปนปกแผนเปนชาติได ดวยเหตุนี้ประชาชนผู

อยูในแผนดิน จึงตองมีหนาที่ที่จะรวมกันประกอบกรณียกิจเพื่อรักษาความเปนปรกติเรียบรอย และความ

มั่นคงปลอดภัยของแผนดินไวใหเปนถิ่นที่ทุกคนอยูอาศัย และประกอบสัมมาชีพ ดวยความผาสุกรมเย็น 

จึงขอใหทหารรักษาพระองคทุกคน ทุกตําแหนง ทกุช้ันยศ ไดตั้งใจใหเที่ยงตรงหนักแนนที่จะปฎิบัติหนาที่

ของตน ทั้งในฐานะที่เปนทหาร และในฐานะที่เปนประชาชน ใหพรอมเพรียงเขมแข็ง และประสาน

สอดคลองกันเพื่อใหชาติบานเมืองของเราธํารงยั่งยืนอยูไดดวยความมั่นคงเปนปรกติสุขตลอดเวลา..."

ณัฐพิชยา สุวรรณโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ณัฐภัทร จิตตมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความ

วา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตังเอง อันนี้ก็เคยบอกวาความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุก

ครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ

จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวา ความตองการก็ขายได แตขายในที่

ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสยีคาขนสงมากนัก อยางนี้ทานนักเศรษฐกิจตางๆ ก็มาบอกวาลาสมัย จริง

อาจจะลาสมัย คนอื่นเขาตองมีการเศรษฐกิจตางๆก็มาบอกวาลาสมัย คนอื่นเขาตองมีการเศรษฐกิจ ที่

ตองมีการแลกเปลี่ยนเรียกวาเปนเศรษฐกิจการคา ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง เลยรูสึกไมหรูหราแต

เมืองไทยเปนประเทศที่มีบุญอยู ผลิตใหพอเพียงได..."

ณัฐภัทร ชนไธลัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาสามารถที่จะเปลี่ยนใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ไมตองทั้งหมด แมจะไมถึงครึ่ง อาจจะเศษ

หนึ่งสวนสี่  ก็จะสามารถที่จะอยูได    การแกไขจะตองการแกไขจะตองใชเวลา ไมใชงาย ๆ โดยมากคนก็ใจ

รอนเพราะเดือดรอนแตวาถาทําตั้งแตเดี๋ยวนี้ก็จะสามารถที่จะแกไขได การจะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ 

สําคัญอยูที่เราพออยู  พอกิน และมีเศรษฐกิจ การเปนอยูแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความวา 

อุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเอง..."

ณัฐภัทร ชนไธสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง  จึงเปนปจจัยสําคัญ ในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและ

สวนรวม..."

ณัฐมณฑ กกเครือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

ณัฐวดี แสงประจง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง 

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริ ญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ณัฐวรรณ ตัณฑวิวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

ณัฐวลัย เจือสุทธิลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไม

สุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

ณัฐวัฒน จําปาแจม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ณัฐวิชญ จันทรสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา นั้น มีลักษณะพิเศษประเสริฐใน การที่อาศัยเหตุผลอันเที่ยงแทตามเปนจริง เปน

พื้นฐาน และหยิบยกขึ้นปฏิบัติเพื่อ ความสุขความเจริญ และความบริสุทธิ์ไดตาม วิสัยของตน จึงเปน

ศาสนาที่ เขากับหลักวิทยาศาสตร ..." 

พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในการเปดประชุมใหญของ สมาคมพุทธศาสนาทั่ว

ราชอาณาจักร

ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม 27 ตุลาคม 2515..."

ณัฐวีร โอวาทกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิธีการที่จะใหบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนานั้นมีอยูหลายอยาง ขอแรกคือจะตองใหเขาใจวาสิ่งใด

ควรทําสิ่งใดไมควรทํา ซ่ึงโดยเฉพาะสําหรับเยาวชน ก็เปนสิ่งที่ยากที่จะทราบวาอะไรควรทําไมควรทํา

เพราะวาบางคนก็ไดรับคําบอกใหทําอยางโนนอยางนี้ เราทําไปอาจผิดก็ได เมื่อมีกิจการอะไรที่จะทํา 

ขอใหทุกคนใชความคิดพิจารณา ความคิดพิจารณานี้แปลวา ฟงวากิจการจะมีอะไร เขามาบอกวาใหทํา

อะไร แลวก็มาคิดดวยความคิดของตวั คือใหมีเหตุผล เพราะทุกสิ่งทุกอยางก็ตองมีเหตุผล ที่เขามาบอก

ใหทําอะไร ตองใหเขาใจวาสมเหตุสมผล..."

ณัฐวุฒิ แกวเจริญรุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

ณัฐวุฒิ คลองแคลว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมจะเปนผูที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถาบกพรองตอการประมาณตนในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วิชา

ตาง ๆ ที่ไดเลาเรียนมาจนสําเร็จนั้นก็ไรประโยชน ไมสามารถจะนําความเจริญมาสูตน และประเทศชาติ

สมดังความปรารถนา..."

ณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ณัฐวุฒิ พวงขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆทุกอยางตองการเวลามากกวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จโดย

ตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้นไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูริเร่ิมงาน ใครเปนผูรับชวง

งาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญ..."

ณัฐวุฒิ เพ็ชรตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสงเสริมใหเด็กรูจักประเพณีนิยมของไทย ไมใหลืมศิลปดั้งเดิมของเรานั้น เปนที่นาอนุโมทนายิ่งนัก..."

ณัฐวุฒิ วงศสัมพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กิจการฝนเทียมก็เปนผลที่ดี เพื่อใหกิจการฝนเทียมไดผลดียิ่ง จะตองอาศัยหลายอยางนอกจากเงิน

สําหรับคาใชจายนั้นก็ตองมีความรวมมือกันระหวางทุกฝาย ทางดานวิชาการก็ตองคนควาอยูเสมอวา

ลักษณะใดจะทําฝนเทียมไดเปนผลสําเร็จ และตองพยายามหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ..."

ณัฐวุฒิ ศรีรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

ณัฐวุฒิ เสาะแสวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ณัฐวุฒิ หมองหองล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ณัฐศุกาจน วัตถุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ณัฐสันต บุญศรีสําราญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยนึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ณัฐสิม สงวนวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญืของการพูดและการทํา เพราะกิจที่ทํา คําที่พูดทุกอยางลวนสําเร็จมาจาก

ความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควรหยุดย้ังการกระทําที่

ไมถูกตอง..."

ณัฐสิมา ทองเส็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

ณัฐหทัย ออนจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปดทั้งที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวา ไมมีใครเห็น แตถาทุกคน พากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

ณัฐา พิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนึ่ง..นั้นจง..ขอบคุณ..ขาวและน้ําทุกเชาคํ่า..อาหาร..ผานชิวหาเสริมรางกาย..ไดเขมแข็ง..แกรงเปนยา

ธรรมชาต.ิ.สรางมา..คุณคามี

สอง..นั้นอยา..สวดมนต..ขอสิ่งใดนอกจากใฝ..ในปญญา..เสริมราศีและกลาหาญ..เปนพร..สอนฤดีนําชีวี

..พบสิ่งอื่น..หลายหมื่นพัน

สาม..เพื่อนใหม..คือของขวัญ..ในวันนี้อัญมณี..คือมิตรเกา..เราหมายมั่นจงรักษา..น้ําใจ..ใยสัมพันธ

คุณคานั้น..นับวันเพิ่ม..สงเสริมตัว

สี.่.หนังสือ..ธรรมะ..อยาละอานเวลาผาน..รายด.ี.ใหหนีชั่วปละเลม..เฝาอาน..ผานหมองมัวสุขถวนทั่ว..ใจ

กาย..ใฝทางทอง

หา..สิ่งควร..ปฏิบัต.ิ.ตอผูอ่ืนเชนเดียวยื่น..ใหตน..ไรหมนหมองดีกับตัว..ดีกับเขา..เขาทํานองดั่งเราตอง..

การรับ..กลับคืนมา

หก..คําวา..ขอบคุณ..หนุนนําปากไมลําบาก..พูดเถิด..ประเสริฐหนาใชเปนของ..หายาก..มากราคาจาก

วาจา..จากใจ..ในตัวตน

เจ็ด..รักษา..ความลับ..สดับไวแมเร่ืองใด..ใหญนอย..ปลอยเปนปนอยาแพรงพราย..ออกไป..ใหอดทนจง

ฝกตน..เก็บคํา..ยํ้าฤดี

แปด..ประเมิน..อภัย..ใหสูงสงแคนเคืองจง..ดับจาง..หางวิถีอยาถือโทษ..โกรธใคร..อภัยมีสุขสมที.่.หัวใจ..

จงใหกัน

เกา..จงฟง..ใหมาก..หากใครพูดอยารีบรุด..แยงเอย..เผยกางกั้นฟงเขากลาว..ต้ังใจ..กําไรพลันสนทนานั้น..

ไดคูด.ี.ที่ถูกคอ

สิบ..ยอมรับ..ผูใด..ใครตําหนิอยาไปร.ิ.ดื้อร้ัน..กันเลยหนอยิ่งความจริง..รูแกใจ..ไมตองรอผิดแลวก.็.ยอมรับ

..กับตัวเอง

สิบเอ็ด..หาก..หกลม..ตรมชีวิตอยาปลอยจิต..ครอบตัว..กลัวขมเหงลุกขึ้นใหม..ใจกลา..อยาไดเกรงจง

รีบเรง..ยืนหยัด..ปฏิวัติตน

สิบสอง..เม่ือ..ตองเผชิญ..กับงานหนักจงสลัก..ในความคิด..จิตทุกหนไมมีทาง..ลมเหลว..ถาอดทนเราก็คน

..ใจสู..ดูฝมือ

สิบสาม..เรื่อง..การคา..ธุรกิจอยาไดคิด..ถกเถียง..เสียงอึงอื้อที่คับแคบ..ในลิฟต..เพียงหยิบมือเจรจายื้อ..

ไมใชที.่.ที่ควรทํา

สิบสี.่.บัตร..เครดิต..มีติดไวสะดวกใช..อยาควักจาย..ใหถลํากอหนี้สิน..พอกพูน..คุณรับกรรมตองจองจํา..

บนกองทุกข..มิสุขใจ

สิบหา..พูด..ขอโทษ..โปรดอยาหยิ่งกลาวคําจริง..จากปาก..หากเผลอไผลทําผิดพลาด..ทุกครั้ง..ไมตั้งใจขอ

ณับพร โอภาไพบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



โทษไว..แลวจะดี..ที่ชีวา

สิบหก..บอก..ไมรู..หากไมรูอยาอายอยู..เขาถาม..ยามคนหาเราไมรู..เขาไมรู..ครูจะมาไดวิชา..จากคําถาม

..ยามเราจน

สิบเจ็ด..ทาง..ระยะพัน..กิโลเมตรมิไดเสร็จ..ราบเรียบ..ทุกแหงหนมีขรุขระ..หลุมบอ..ทอปะปนตองฝกฝน..

อดทน..บนทางไกล

สิบแปด..เมื่อ..กําเนิด..เกิดมานั้นใชจะพลัน..วิ่งออกมา..หามีไมจึงควรทํา..สิ่งตางๆ..อยางคอยไปพัฒนาให

..เปนขั้นตอน..กอนชํานาญ

สิบเกา..การ..ประหยัด..เปนบอเกิดเก็บไวเถิด..รํ่ารวยได..ใครกลาวขานเปนตนทาง..ไมประมาท..พลาด

ภัยพาล

ขางหนากาล..ม่ังค่ัง..ตั้งตัวตน

ยี่สิบ..ใคร..ไมรักเงิน..ใชเพลินจิตคือคนไม..รักชีวิต..ลิขิตผลอนาคต..ก็ไมรัก..หนักกมลวิถีตน..บนโลก..

วิโยคคอย

ยี่สิบเอ็ด..ยามทะเลาะ..เพราะเรื่องยุงอยาไปมุง..พุงพลาน..ขานไมถอยผูเงียบกอน..คือผูด.ี.ที่รอคอย

อบรมถอย..จริยา..คาควรมอง

ยี่สิบสอง..ชีวิตงาน..ที่ผานผันแตละวัน..แมงานเยอะ..เปรอะสมองทําชีวี..ใหสนุก..ทุกครรลองสุข

ครอบครอง..มองงาน..เบิกบานใจ

ยี่สิบสาม..นามจุดแข็ง..จงแจงจิตรใชพิชิต..ทุกอยาง..ทางสดใสอยาชนะ..จุดออน..มันรอนใจจุดแข็งใช..

ไดประโยชน..โปรดลองดู

ยี่สิบสี.่.หนาที่เรา..ที่ตองพูดเพื่อไดจุด..ความเขาใจ..ใหเขารูใชหนาที่..คนฟง..ตั้งตาดูและตั้งห.ู.ตองเขาใจ..

ในคําเรา

ยี่สิบหา..เหรียญเดียว..นั้นสองหนาจงเสาะหา..ดานด.ี.มิสูญเปลาดานสําเร็จ..เสร็จการ..สําราญเนาว

อีกดานเขลา..ลมเหลว..เลว ระวัง

ยี่สิบหก..อยาตามใจ..ในตัวมากเรื่องลําบาก..แสนยุง..ไมมุงหวังลวนเกิดจาก..ใจตน..คนเขาชังจงยับยั้ง..

ชั่งจิต..และคิดตาม

ยี่สิบเจ็ด..ฟนรวง..เพราะมันแข็งปะทะแรง..หลุดหลน..จนตองหามลิ้นยังอยู..เพราะมันออน..ผอนผันงาม

รูจักยาม..ยืดหยุน..ละมุนละไม

ยี่สิบแปด..อยาเรงรัด..ดึงตนกลาฝนเวลา..รีบเกิน..เจริญใหญคือใจรอน..ทํากอน..จะถึงวัยอาจเปนภัย..

ตามมา..ฆาถึงตัว

ยี่สิบเกา..ความตาย..ใหคิดถึงในวันหนึ่ง..สามครั้ง..ช่ังใสหัวชีวิตสุข..มีอภัย..มีใหตัวอยาไปกลัว..เปน

ความจริง..สิ่งตองเจอ

ณับพร โอภาไพบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



สามสิบ..ถา..ติดกระดุม..เม็ดแรกผิดก็จะติด..เม็ดตอไป..ผิดเสมอจึงควรเริ่ม..ตนสิ่งถูก..ผูกใหเจอกาวเสมอ

..ขางหนา..พาไดดี

สามสิบเอ็ด..งานที่ทํา..ในทุกชิ้นตองเสร็จสิ้น..ตามเวลา..ตามหนาที่กําหนดไว..วันใด..จําใหดีใจที่ม.ี.

ผลสัมฤทธ์ิ..พิชิตงาน

สามสิบสอง..ทําตน..เปนดั่งน้ําครึ่งแกวนํา..ความรูเติม..เพิ่มสืบสานตลอดชีวิต..รับได..นานเทานานสมอง

กาน..แตกกิ่ง..สิ่งเจริญ

สามสิบสาม..ดาวและเดือน..ที่เกลื่อนฟาเหนือเมฆา..สูงสง..คงตองเหิรปนปายขึ้น..บันไดสูง..มุงดําเนิน

อยามัวเพลิน..เสียเวลา..มานั่งรอ

สามสิบสี.่.คนทุกคน..ลวนงานมากชีวิตหลาก..เร่ืองราว..เขามาหนองานชิ้นใด..สําคัญ..นั้นอยารอจงปดทอ

..ทํากอน..มิรอนใจ

สามสิบหา..หนังสือ..คือศูนยรวมปญญารวม..ของโลก..หลายสมัยเดือนละเลม..อานเรียนรู..ดูกันไปสมอง

ได..พัฒนา..วิชาการ

สามสิบหก..ระเบียบ..และวินัยจงสรางไว..ฝกตน..จนกลาหาญคือสมบัติ..ที่สําคัญ..ตลอดกาลดั่งแสงผาน

..สองสวาง..ตามทางเดิน

กางแผนที.่.ของพอ..ขอปฏิบัติเจิดจรัส..จุดหมาย..ใฝสรรเสริญขอพระองค..จงทรง..พระเจริญลูกจะเดิน..

ตามทาง..อยางตั้งใจ..."

ณับพร โอภาไพบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

ณับวีร โอวาทกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

ณิชการนต จันทรพลัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ณิชา สัจจะเวทะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ประกอบดวย

ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง ประพฤติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

ประการที่สอง คือการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดี

ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการ

ใด

ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต

คุณธรรม 4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

ณิชาพร เลิศวิชัยกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

ณิชาพร ศรีวังแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

ณิชาภา ปริเมธาวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ณิตตยา ชลสาคร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

ณิตยา อิสโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหงานเกิดผลอันยิ่งใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติ ดวย

ความสุจริตและดวยความตั้งใจที่จะแผความรู ความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึง

ผลประโยชนใดๆ ก็เปนการทําหนาที่โดยตรงและใหทําหนาที่โดยเต็มท.ี.."

ณิศ จิตยุทธ ยุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทย ไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอีกนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยไดเสมอ..."

ณิสรณ รัฐขจร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปน ครู จะตองนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะวาถาเปนครูแลวลูกศิษยจะตองนับถือ ได ตองวางตัวให

เหมาะสมกับที่เปนครู ไมใชวางตัวอยางหนึ่งแลวมาสอนอีกอยางหนึ่ง..."

ณูรไอนี้ ลาโยด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตํารวจมีหนาที่รักษาความสงบสุข  ความมั่นคงปลอกภัย   และความถูกตองเปนธรรมในบานเมือง  

นับวามีภาระหนัก  มีความรับผิดชอบสูง  ผูที่จะกระทําหนาที่ตํารวจใหสําเร็จไดอยางสมบูรณนั้น  

นอกจากจะมีความรู ความสามารถสูงแลวยังมีคุณสมบัติอ่ืนๆดวย  เบื้องตนจะตองมีจิตใจที่ดี  ที่สุจริต  ที่

หนักแนที่ตรง  รูผิดชอบชั่วดี  เปนพื้นฐานการกระทําความประพฤติทุกๆอยางประการที่สองจะตองมี

ความตั้งใจจริง   ที่จะทําหนาที่ใหมีประสิทธิ์ภาพและกาวหนาโดยยึดถือความสําเร็จและประโยชนสวนรวม

เปนใหญ  ฯลฯ..."

ด.ต.นิพันธน นามศรีนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ดนัย ทรัพยสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรา กําลังตองการการปรับปรุง และการพัมนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหมาแนวแนในวันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายของเพลาคิดถึง

ประโยชน เฉพาะตัวและความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

ดนัย บุญญจักร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมผูกจิตใจ

คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการหนึ่ง  ไดแก  การให  คือ การใหสงเคราะหชวยเหลือกัน  ใหอภัย

กัน  ไมถือโทษกัน  ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน 

ประการที่สอง  ไดแก   การมีวาจาดี  คือ  พูดแตคําใหกําลังใจกัน  พูดแนะนําประโยชนแกกัน  และพูดให

รักใครปรองดองกัน

ประการที่สาม  ไดแก  การทําประโยชนแกกัน   คือ  ประพฤติปกิบัติตนใหเกิดประโยชนทั้งแกกันและกัน

และหมูคณะโดยสวนรวม

ประการที่สี่  ไดแก  การวางตนใหสม่ําเสมอ  อยางเหมาะสม  คือ ไมทําใหดีเดนเกินกวาคนอื่น  และไม

ดอยตํ่าทรามไปจากหมูคณะ

หมูคณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาว  หมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญมั่นคง..."

ดนัย สังขเกิดสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตเร่ืองที่สําคัญ  ก็คือ การทํามาหากินของประชาชนคนไทย ซึ่งตองใหมีความสะดวกสบาย มีความ

ปลอดภัย  มีการปกครองที่มีความเปนธรรม..."

ดนัย อินฤดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

ดรรชนี สองประสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ' 

  ประการแรก คือ การใหทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน                                      

          ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ให

งานที่ทําสําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และประเทศชาติ 

          ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบ

แผนโดยเทาเทียมเสมอกัน 

          ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทํา นําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรง อยู

ในเหตุในผล..."

ดรรชนี หลายรุงเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

ดรับรัตน สุขสําราญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรค ตางๆ ไดดวยดี เพราะวาจิตใจ สามัคคี และแสดงออกศึ่งสามัคคี

 ถาตราบใดเรารักษษความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุข

ตราบนั้น..."

ดรุณวรรณ สกุลศิริวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ดรุณี จันทระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

ดรุณี ชนะผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

ดรุณี ทองมุณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

ดรุณี ทิพยรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืนเปนคุณธรรมสําคัญมากสําหรับผูที่ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะชวย

ใหสามารถขจัดปดเปาปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ

และเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนั้น ยังทําใหไดรับความเช่ือถือไววางใจและความรวมมือสนับสนุนจาก

ทุกคน ทุกฝายที่ถือมั่นในเหตุผล และความดี ผูมีความจริงใจจะกระทําการสิ่งใดก็มักสําเร็จไดโดยราบรื่น..."

ดรุณี นกหนู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

ดรุณี พงศเพิ่มทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานรวมกับผูอ่ืนนั้น  ที่จะใหเปนไปโดยราบรื่น ปราศจากปญหาขอขัดแยงยอมเปนไปไดยาก 

เพราะคนจํานวนมากยอมมีความคิดความตองการที่แตกตางกันไปบาง มากบาง นอยบาง  จะตองรูจัก

อดทนและอดกลั้น  ใชปญญา ไมใชอารมณ ปรึกษากัน และโอนออนผอนตามกันดวยเหตุผล  โดยถือวา

ความคิดที่แตกตางกันนั้น  มิใชเหตุที่จะทําใหเปนขอขัดแยงโตเถียงเพื่อเอาแพเอาชนะกันแตเปนเหตุ

สําคัญที่จะชวยใหเกิดความกระจางแจงทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน..."

ดรุณี เพชรกลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องอันสําคัญในการพัฒนา ความรูความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปน พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เม่ือบานเมืองประกอบ ไปดวย 

พลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ ชาติก็ยอม ทําใหไดโดยสะดวกราบรื่นไดผลที่

แนนอน และรวดเร็ว..."

ดรุณี โพธิรุกข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ดรุณี รักสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

ดรุณี วิเชียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

ดรุณี สหะวิริยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

ดรุณี สุขแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

ดรุณี สุจริตจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

ดลใจ เลาวัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

ดลนภา เริมสุทธิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ดลพร กลาหาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ดลพร เทพสนธิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ได อบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาด

สาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยตราบตระหนักวาหมู คณะที่มีสามัคคีแนนแฟนสมบูรณยอมมีกําลังกลา แข็งทั้งใน

การคิดและการปฏิบัต.ิ.."

ดลภพ พินธุรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

ดลฤดี แดงกระจาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

ดลฤทัย ขาวผอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือ สละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่งกับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําเหนงหนาที่อยางมีเกียรติศักดิ์ศรีและความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ดวงกมล ดวงแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จ และเจริญกาวหนาไดแทจริง คือการไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตา และไมตรียินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ..."

ดวงกมล ดือราแม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง. ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตาง ๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาด

แจมใสในเหตุในผล . หนาที่นี้เปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ. ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความ

ดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบ ได

เขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญ

และความเสื่อมทั้งปวง . 

      โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสาย. ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

ดวงกมล ประพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในทุกวันนี้ การปฏิบัติของครูบางหมูทําใหรูสึกกันไปทั่ววา ครูไมคอยหวงประโยนช็ที่ควรจะหวง หันไป

หวงยศ หวงตําแหนง หวงสิทธิ และที่คอนขางจะรายอยูก็คือ หวงรายได  ควรหวงสิ่งเหลานี้ถาปลอยไวจะ

คอยๆ เขามาทําลายความเปนครูทีละเล็กทีละนอย..."

ดวงกมล ปรีชาเเจริญศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารนั้นอาจกลาวไดวาไดปฏิบัติตัวปฏิบัติงานมาดวยดี ทั้งในดานยุทธการอันเปนภารกิจโดยตรงของ

ทหาร และในดานการพัฒนาสรางสรรคใหประชาชนมีชีวิตที่รมเย็นเปนปกติสุข ตลอดจนชวยเหลือบําบัด

บรรเทาทุกขในยามที่เกิดภัยพิบัติเดือดรอน ผลงานที่ผานมาเปนที่นาพอใจ ไดรับความศรัทธาเชื่อถือ และ

รวมมือสนับสนุนจากประชาชนอยางกวางขวางควรเปนที่ประจักษวา แนวทางที่ทหารปฏิบัติตน

ปฏิบัติงานมานั้นเปนแนวทางที่ถูกตอง จึงสมควรอยางยิ่งที่ทหารทุกคนทุกตําแหนง จะไดถือเปนกรณีย

กิจสําคัญที่จะตองพยายามปฏิบัติใหตอเนื่องตลอดไป ทั้งตั้งใจพยายามปฏิบัติปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น..."

ดวงกมล มินขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน  หรือ  ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่  อยางเสียสละเพื่อใหงาน

สําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น  ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ  ในตัว..."

ดวงแกว เฉยเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมมีจิตใจที่รักสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มีความสํานึกมั่นในชาติอยู

แบบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกันใหเหนี่ยวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมีประเทศอัน

ตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

ดวงแข บุญศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

ดวงแข บุบผามณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในฐานะที่เปนผูไดรับการศึกษาสูง ทานทั้งหลายยอมมีความมุงหมายที่จะไดใชความรูความสามารถ

ทํางานตามแนวถนัด เพื่อสรางสรรคประโยชน คือความเจริญมั่นคงใหแกตนเอง แกงาน และแกชาติ

บานเมืองใหประจักษผล ในการทํางานใหสําเร็จผลสมบูรณดังประสงคมีขอสําคัญควรคํานึงอยูวา การงาน

ในระดับที่จะไดทําตอไปนั้นเปนงานปฏิบัติทางิชาการ หมายความวาตองอาซัยหลักวิชาเปนพื้นฐาน และ

ตองอาศัยตัวทานเองเปนผูปฏิบัติ เพราะฉะนั้น แตละคนจึงตองเปนนักวิชาการและนักปฏิบัติการที่ดี

ดังกลาว จําเปนตองฝกฝนตนเองใหมีคุณสมบัติอยางพิเพียง เบื้องตน ตองมีความซื่อตรงจริงใจ และ

บริสุทธ์ิใจตองานและตอวิชาการของตน ไมสับปลับ มักงาย ไมประมาท เมินเฉย เพราะจะเปนเหตุทําให

เสียงานและเสียคนพรอมกันทั้งสองอยาง ประการที่สอง เมื่อมีความจริงใจบริสุทธ์ิใจในงานแลวก็ตองเรง

ตั้งใจปฏิบัติงานดวยความหมั่นขยัน คืออุตสาหะพากเพียรสรางสรรคผลงาน จากพื้นฐานความเจริญที่มี

อยูแลว ใหงอกงาม กาวหนาและมั่นคงขึ้นตามลําดับ ประการที่สาม ซึ่งเปนประการสําคัญจะตองเฉลียว

ฉลาดในการปรับปรุงตัว ปรับปรุงงานใหทันการทันเวลา และในการประสานสามัคคี ประสานประโยชน 

กับผูรวมงานทุกคนทุกระดับตลอดถึงผูอ่ืน ฝายอื่นที่เก่ียวของถึงทั้งหมดดวย ผลปฏิบัติงานของทานจึงจะ

สัมฤทธิ์ผลที่พึงประสงค ชวยใหเกิดความเจริญม่ันคงแกตนเองแกงาน แกสวนรวม และแกประเทศชาติได

..."

ดวงแข อุทัยศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

ดวงจันทร ใจจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญหรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน..."

ดวงจันทร เดชคุณมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาคนเราพอใจในความตอบการกมีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอยถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมากคนเราก็

อยูเปนสุข..."

ดวงจันทร ธาระรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ดวงจิต พานิชกรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

ดวงใจ การอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น  นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงาน และใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

ดวงใจ โชติบัญชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ดวงใจ ปนวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

ดวงใจ พนมไพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...1. งานทุกอยางมีดานหนาและดานหลังเหมือนเหรียญบาท งานดานหนานั้น มีคนทํากันเยอะแยะและ

มีคนแยงกันทํา เพราะมีผลเห็นไดชัดและก็ปูนบําเหน็จกันไดเต็มที่ แตงานดานหลังที่ไมปรากฏตอสายตา

ของคน ตองเปนคนที่ เขาใจงานและหนาที่ของตัวจริง ๆ ถึงจะทําได และตองเสียสละดวย เพราะงาน

ดานหลังเปนงานปดทองหลังพระ ถาทําดีแลวตองไมใหเห็นปรากฏ และตองยอมรับวา ไมไดอะไรตอบแทน

เลย นอกจากความภูมใิจในการ ทํางานในหนาที่ของตน 

2.การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

ดวงใจ ลี้ตระกูลศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."

ดวงใจ ออนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทีเราจะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวย ดังนั้น จะอาศัย

ความรู แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต  ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ดวย ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย  โดยตระหนักวา การงาน สังคม และบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรู

เปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม 

ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

ดวงดาว วัฒนวนาพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จิตใจที่จะเผื่อแผที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกันนี้ก็ไมตองเสียสตางคใดๆ ก็ชวยกันได อันนี้จะเปนสิ่งที่ดี

งามที่สุดสําหรับบุคคล และดีงามที่สุดสําหรับสวนรวมเหมือนกัน ที่จะเพาะความเอ็นดูสงสารซึ่งกันและกัน

 เมตตาซึ่งกันและกัน และชวยซ่ึงกันและกัน อยางนี้ทําใหบานเมืองมีความเจริญ บานเมืองมีความสงบสุข

อยางดีที่สุด..."

ดวงดาว อุนใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากตองใชความรูความสามารถแลวยังตองเปนผูมีจิตใจ

สูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตนใหสมเกียรติเปนผูที่ควรแกการนับถือ..."

ดวงเดือน เรืองหิรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น  ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยายึดถือบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัล และประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหเมืองไทยของเรา

อยูเปนสุข  และมั่นคง..."

ดวงเดือน วรรณโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถและเกื้อกูลกันและกัน ไม

มีผุใดจะอยูใดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

ดวงเดือน วันกุมภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ดวงเดือน เอียดคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

ดวงตา ผลบังเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

ดวงตา หลิมศิวิไล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน  ปพุทธศักราช ๒๕๓๓ ณ พระตําหนักจิตรลดา

รโหฐาน

         "ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง"

         

         พระบรมราโชวาทดังกลาวของพระองคนี้ ขาพเจาใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติราชการ

 นับแตขาพเจาไดเห็นขอความพระบรมราโชวาทของพระองคครั้งแรกในลิฟทที่ทํางาน  ทําใหขาพเจานึกถึง

เสมอเม่ือรูสึกนอยใจในอัตราเงินเดือนของขาราชการชั้นผูนอย ที่สอบเขาก็ยากเงินเดือนก็นอย   ซึ่งพระ

บรมราโชวาทดังกลาวทําใหขาพเจามีกําลังใจและนึกคิดเตือนตนเองอยูเสมอวาอยาเห็นแกสินจางรางวัล 

ใหคิดแควาทําหนาที่ของเราใหดีที่สุด ใหเต็มกําลังความสามารถ ดวยเช่ือในคําสอนของพอ คิดวาทําเพื่อ

พอ เพื่อใหพอมีความสุข แมเราจะเปนเพียงฟนเฟองเล็กๆ ของสังคม แตถาไมมีฟนเฟองเล็กๆ นี้ รวมกันขึ้น

 ก็ไมมีสังคม ไมมีบานเมือง และจะไมมีประเทศชาติ   

        ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงมีกําลังใจ มีเครื่องยึดเหนี่ยวใจในการทํางาน ไมเห็นแกสินจางรางวัล หรือ

สินบนตางๆ เพื่อใหงานออกมาดี แมจะไมดีที่สุด หรือถูกตองที่สุดสําหรับผูอ่ืน  แตสําหรับขาพเจาแลว 

ขาพเจามั่นใจวา .. ขาพเจาไดทําดีที่สุดแลว..."

ดวงธิดา สันโดด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิด และในการทํา ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรน อยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพระความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเล และขัดแยง ทั้งในความคิด ในการปฏิบัติ งาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบยีบจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหตนทํางานไดดีขึ้นและ

ประสบความเจริญมั่นคงในราชการ..."

ดวงบงกช รอดกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

ดวงพร แซวอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

ดวงพร ถวัลยชัยวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม  ยอมเปนคุณแกตนดวย.      ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัว

เบียดเบียนประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. 

ขาราชการทุกคนจึงตองทํางานทุกอยาง

ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ดวงพร นุชประภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

ดวงพร บูรณชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวาช่ัว วาเสื่อม เราตองฝน 

ตองตานความคิดและความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทํา

สิ่งที่เราทราบวาเปนความดี เปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ ใหผลของ

ความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไว มิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหพื้นคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ

..."

ดวงพร พงหมจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความ คิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวน รวม

..."

ดวงพร มสิกะศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ดวงพร มุสิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนที่ตามอาชีพของตนหรือตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่อยางเสียสละเพื่อใหงานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศในตัว..."

ดวงรัตน พัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการกมีความโลภนอยเมื่อมีความโลภนอยกเบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําไรตองเพียงพอหมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมากคนเราก็อยู

เปนสุข..."

ดวงฤดี เขาทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

ดวงฤดี เงินประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูนั้นสําคัญยิ่งใหญ เพราะเปนปจจัยใหเกิดความฉลาดสามารถและความเจริญกาวหนา มนุษยจึง

ใฝศึกษากันอยางไมรูจักจบจักสิ้น แตเมื่อพิเคราะหดูแลว การเรียนความรู แมมากมายเพียงใด บางที่ก็ไม

ชวยใหฉลาดหรือเจริญไดเทาไหรนัก ถาหากเรียนไมถูกถวน ไมรูจริงแท การศึกษาหาความรูจึงสําคัญ

ตรงที่วา ตองศึกษาเพื่อใหเกิด ความฉลาดรู คือรูแลว สามารถนํามาใชประโยชนไดจริงโดยไมเปนพิษเปน

โทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรู มีขอปฏิบัติที่นายึดเปนหลักอยางนอยสองประการ ประการแรก เมื่อจะ

ศึกษาส่ิงใดเรื่องใดใหรูจริง ควรจะศึกษาใหตลอด ครบถวนทุกแงมุม ไมใชเรียนรูเพียงบางสวนบางตอน 

หรือเพงเล็งเฉพาะเพียงบางแงบางมุม อีกประการหนึ่ง ซ่ึงจะตองปฏิบัติ ประกอบพรอมกันไปดวยเสมอ 

คือตองพิจารณาถึงเรื่องนั้น ๆ ดวยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่น เปนปกต ิและเที่ยงตรงเปนกลาง ไมยอมใหรูเห็น

และเขาใจตามอํานาจความเหนี่ยวนําของอคติ ไมวาจะเปนอคติฝายชอบหรือฝายชัง มิฉะนั้น ความรูที่

เกิดขึ้น จะไมเปนความรูแท หากแตเปนความรูที่ถูกอําพรางไว หรือที่คลาดเคลื่อนวิปริตไปตาง จะนําไปใช

ใหเปนประโยชนจริงๆโดยปราศจากโทษไมได..."

ดวงฤดี วงศวิศาลมนตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...น้ํา เปนสิ่งที่จําเปนในการดําเนินชีวิต ของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะเกษตรกร ปนี้น้ําไมไดมากกวาทุกป 

 แตเราไมรูจักการจัดการน้ําที่ดี น้ําที่จําเปนจึงไดสรางความเสียหายใหกับประเทศ"

  จากพระบรมราโชวาทในขอนี้  ทําใหดิฉันตiะหนักไดถึง  การทํางานในระบบราชการ ซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงผูบริหารอยูตลอดเวลา  บางครั้งในองคกรที่มีผูนํา ที่เสียสละอุทิตตนเพื่อประโยชนของ

ประเทศชาติ  ก็ทําใหผูใตบังคับบัญชาอยางขาพเจาอิ่มเอมใจเปนอยางมาก  แตบางครั้งผูนําบางทาน ก็

อาจนําหัวเรือขององคกรซวนเซ  ซึ่งก็เหมือนกับน้ํา ถาผูนําน้ําหลาก หันหัวเรื่อไปมาไมดี  แตถาคนใน

องคกรเขมแข็ง ชวยกันจัดการกิเลส ของผูนาํ อยางละมุนละมอม แลว พายุกิเลส ก็ไมสามารถทําใหเรา

ซวนเซ ลืมหนาที่ที่ตองรับผิดชอบตอประชาชนไปได  เปรียบเหมือนถาเรามีหลักการที่ดี  เราก็จะสามารถ

ทําหนาที่ของตนอยูไดอยางดี ไมตองคอยเปนลมเพลมพัดตามน้ํา ซ่ึงเห็นไดวา ถาขาราชการไมรูจักหนาที่ 

ปลอยใหกิเลสเงินตรา และอํานาจเขาครอบงําแลว  ก็เหมือนวาน้ําไดซัดหนาที่การงาน และเกียรติยศ 

ศักด์ิศรีของขาราชการไปสิ้น  พอน้ําลด ทุกอยางที่กิเลส ปรุงแตงไว ก็จะกลับมาทําลายตนได  อยางนี้

เรียกวา ไมรูจักการจัดการกระแสกิเลสในชีวิต ปลอยใหมั่นกัดเซาะและทําลายเราลง เชนน้ํา ที่มีประโยชน

 หรือความหวังที่ดีงามตอสังคม  ถาเราไมยั้งยั้งหรือวางแผนใหดี  ปลอยใหหลงระเริงแสวงหาอํานาจ เงิน

ทอง มิชากิเลสที่เปนความหวังที่ดีงาม จะกลายเปนน้ําที่บา จนไมอาจใชศีลธรรมมาเปน ฝายชะลอแรง 

กิเลสได  กิเลสที่รุนแรงนั้นเลา มีก็แตจะซัดกระหน่ําทําลายตนเองใหยอยยับลงได..."

ดวงฤทัย ธํารงโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทํางาน ยอมตองหวังผลประโยชน เชน เงินทอง ยศศักดิ์ อํานาจ ความร่ํารวย เปนสิ่งตอบแทน

 สําหรับครูที่รักการเปนครูแทจริง มีโอกาศที่จะไดรับประโยชนที่ล้ําคายิ่งกวานั้นแตเปนประโยชนที่เปนไป

ในทางจิตใจยิ่งกวาทางวัตถุ กลาวคือ ครูตามแบบฉบับมักจะมิไดเปนผูบริบูรณดวยทรัพย ดวยยศศักดิ์ 

อํานาจและอิทธิพลนัก หากแตบริบูรณ ดวยสมบัติทางคณุธรรมเชน ความซื่อสัตยสุจริต ความเมตตาปรานี

 ความเสียสละ ซึ่งเปนเหตุทําใหสามารถผูกพันจิตใจผูเปนศิษยใหรักใคร ไวใจ และเคารพเชื่อฟงไดแนน

แฟน..."

ดวงฤทัย ลําพุทธา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหนาที่ในฐานะของแตละคนที่จะตองทําใหทําอยางดี ๆ  ทําเรื่อยไป  ไมใชทําอยางที่จะ

อยาก

ดีเดน ทําดีเดนไมใชอยากดีเดน  ทําใหดีแลวก็จะดีเดนเอง  ไมใชวาจุดประสงคที่จะทําเพื่อใหดีเดน  ทํา

เพื่อใหดี

เร่ือยๆทําใหหนาที่ที่มีใหสําเร็จ  แตไมใชจุดประสงคที่จะดีเดน  ก็อยางที่วาไมใชทําเพื่อดัง  แตวาถา

ตองการจะดังเมื่อ

ไหรก็จะดังเอง   แลวดังดีดวยดังไพเราะไมใชดังอยางนารําคาญ  หรือ นาเกลียด..."

ดวงสมพร สําราญเริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ดวงสมร คํามูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิธีปลูกขาวไมเหมือนของเรา เราเพิ่งพบวิธีปลูกขาวในพรุ ทําใหนราธิวาสมีกินแลวขายได อันนี้นี้

หมายความวา ตองสอนใหเด็กๆ มีจินตนาการ ตอนนี้ฝายมลายูเขาก็มีเทคโนโลยีสูง เราก็ชื่นชมรัฐบาล

มาเลเซียเขาเกง มีความสามารถ ฉลาด แตตอนนั้นเขาปลูกขาวไมเปน ตองเอาคนไทยไปสอน แตที่เรา

สอนได จากคนที่มีความรูแลวเรียนเกี่ยวกับการเกษตร แลวมาพลิกแพลงใหสามารถทําใหดินมีผลิตผลได 

อันนี้เปนสิ่งสําคัญเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ ความเปนอยู สามารถเลี้ยงตัวไดถึงมา 

ความเจริญของประเทศ ๑๙ 

เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ที่กาวหนาไมใชเพียงแตปลูกพอกินอยางนั้น มันตองมีพอที่จะตั้งโรงเรียน แมแต

ศิลปะเกิดขึ้น ประเทศชาติถือวาประเทศไทยเจริญในทุกทาง ไมหิว มีกิน คือไมจน มีกิน มีอาหารใจ หรือ

อะไรอื่นๆ ใหมากๆ..."

ดวงสมร เมืองโคตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง ความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับใช

เองเทานั้น แตมีความหมายวาพอกิน พอมี พอกินนี้แปลวาเศรษฐกิจพอเพียง นั่นเอง..."

ดอน ทองนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการความสามัคคีความเรียบรอยผลดีทั้งปวงดังกลาวจะ

เกิดขึ้นไดดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นนคงมีศรัทธาและปญญาอันถูกตองปฏิบัติตนอยูในทางที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม..."

ดารณี เซ็นติมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ดารณี แดงธรรมเวส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีที่ไดมาอยูในทามกลางบุคคลสําคัญทุกสถาบันในชาติ รวมทั้งพระประมุขและพระ

รางวงศจากนานาประเทศที่มีไมตรีจิต เสด็จมารวมงานเลิมฉลองในโอกาสพิเศษ ขอขอบใจทาน

นายกรัฐมนตรีเปนอยางมาก ที่ไดอวยพรในนามของประชาชนชาวไทยและกลาวถึงการปฎิบัติงาน รวมทัง 

โครงการพัมนาในดานตางๆ ของขาพเจาตลอดระยะเวลา 6 ป ขาพเจาใครจะกลาวแกทุกทานวา การ

ทํานุบํารุงประเทศชาตินั้นมิใชเปนหนาที่ของผูหนึ่งผุใดโดยเฉพาะหากเปนการ ความรับผิดชอบของคน

ไทยทุกคน ที่จะตองขวนขวายก็จะทําหนาที่ใหดีที่สุด เพื่อธํารงรักาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญม่ันคง

 และผาสุกรมเย็น..."

ดารณี พันทนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา ศิลปและวัฒนธรรมนั้น คือ งานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซึ่ง

เปนทั้งตนเหตุ ทั้งองคประกอบ ที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่น ๆ  ทั้งหมก และเปนปจจัยที่จะชวยให

เรารักษาและดํารงความเปนไทยไดสืบไป..."

ดารณี เรือนอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ดารณี อนันตศรัณย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อยูดีกินดี ฉะนั้นทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพตน หรือตามหนาที่ของตน อยางเต็มที่อยางเสียสละ เพื่อให

งานสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดี แกประเทศชาติ ในตัวอยางที่สอง คืองานที่ทํา

นอกเหนือ จากหนาที่การงานที่มีอยูคืองานที่เอื้อเฟอคนอื่น งานที่ทําจะสรางสรรค คิดคนอะไรที่จะเปนประ

โยชนื ตอสวรรวมได จะดดยตรงหรือโดยออมนั้นเปนสิ่งที่จะเปนประโยชน ไมเทางานประจํานั้นเสียไป ตรง

ขามสงเสริมใหงานประจํานั้นดีขึ้น สงเสริมใหอยูดีกินดี และมีจิตใจที่มุงประโยชนสวนรวมจิตใจที่มุงเพื่อให

เกิดความสามัคคีนั้น อันนี้เปนสิ่งที่เทากับเปนของขวัญที่เขามาใหอีกประการหนึ่ง..."

ดารักษ ฟองสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร อยูในงานของแผนดนทั้งสิ้นทุกคนทุก

ฝายจึงไมควรจะถือตัว แบงแยกกัน หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกันสมัครสมานรวมมือรวมความคิดกัน

 ใหการปฏิบัติบริหารงานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพและไดผลที่พึงประสงคสมบูรณพรอมทุก

สวน..."

ดารัตน กาญจนาท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น 

และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจักละ

วางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง. 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

พระราชดํารัส ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช

 ๒๕๒๕..."

ดาราณี ยูโซะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

ดาราภรณ หวังประเสริฐยิ่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

ดารารัตน งามขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

ดารารัตน จําเริญนุสิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

ดารารัตน เพชรมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจไมจริง แลวคนสมัยใหม ดูถูกหรือเหยียดหยาม

คนสมัยเกาก็มีสิทธิ์ แตถาพูดตามความจริงแลวสิทธิ์ที่หจะเหยีดหยามคนรุนเกาไมควรจะมี ดวยเหตุวาคน

รุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดมาได..."

ดารินทร พลวารินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ฉะนั้นทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่อยางเสียสละ เพื่อทําให

งานสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่เสริมสรางความดีแกตน ประเทศชาติในตัวอยางที่สองคืองานที่

ตนทํานอกเหนือหนาที่การงานที่มีอยู คือ งานเอื้อเฟอคนอ่ืนงานที่จะสรางสรรค คิดคนอะไรที่เปน

ประโยชนตอสวนรวมไดจะโดยตรงหรือโดยออมนั้นก็เปนสิ่งที่สมควรจะทํา..."

ดารุณี ชวาลารัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

ดารุณี ชัยเทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา ถึงแมปจจุบันนี้จะมีหลาย นิกาย แตก็ยึดหลักธรรมอันเปนแกนแทอยางเดียวกัน คือ 

ถือวาธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแตเหตุ เมื่อมีเหตุ ก็ตองมีผล ไมมีสิ่งใดที่อยูเหนือเหตุและผล นอกจากนั้นยัง

ตางถือวาการแผเมตตาสงเคราะห เกื้อหนุนกัน เปนกรณียกิจสําคัญในการจรรโลง ความสงบสุขของ

ชาวโลก ..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานใน

งานฉลอง 25 ป ของ องคการพุทธศาสนิก

สัมพันธแหงโลก 20 กุมภาพันธ 2519..."

ดาเรศ สุขาเขิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ดาวนภา ทัศนศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือเปนการสะสมความรูและทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยไดสรางมาทํามาคิดมาแตโบราณกาลจนทุก

วันนี้ หนังสือจึงเปนสิ่งที่สําคัญ เปนคลายๆธนาคารความรูและเปนออมสิน เปฯนสิ่งทจะทําใหมนุษยกาว

หนาไดโดยแท..."

ดาวประกาย แกวนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

ดาวมณี สุวรรณชนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหพอเพียงก็หมายความวา มีกิน มีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ไดแตวาพอ แมบางอยางอาจจะดู

ฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

ดาวรุง แกวสวรรค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของ  ความรักความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและ

พัฒนาชาติบานเมือง ใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝง

ประการแรก  คือการที่ทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตามุงดีมุงเจริญตอกัน

ประการสอง คือการที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน  ประสานประโยชนกันใหงานที่ทํา

สําเร็จผล ทั้งแกตน  แกผูอ่ืนและแกประเทศชาติ

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤตปิฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฏกติกาและในระเบียบแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน

ประการที่สี่  คือ  การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคงอยู

ในเหตุในผล

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในภายใน

ใจของคนไทย  ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได..."

ดาวรุง คงเทียน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

ดาวรุง โฉมหนาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้มิใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณไม

สุดโตง ไมโลภอยางมากคนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไม

ไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง..."

ดาวเรือง แจมจํารัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

ดาวุธ สวนสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาอยางยิ่งที่จะใหทกคนเล็งเห็นและเขาใจสถานการณบานเมืองตามความเปนจริง วา

เวลานนี้บานเมืองของเรากําลังการการปรับปรุงและพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพโยเรงรีบเพื่อใหไดรับ

ประโยชนเต็มเม็ดเต็มหนวย จากทรัพยากรในพื้นภูมิประเทศของเราและจากกําลังงานกําลังปญญาของ

ไทยทุกคน จะลังเลหนวงเหนี่ยวใหชักชาดวยเหตุผลใดๆไมไดเพราะจะทําไหเสียประโยชนที่จะพึงไดไป

เปลี่ๆ ซึ่งในยามนี้จะตองถือเปนความเสียหาย ทางที่เราจะชวยกันได ก็คือการทําความคิดความเห็นใหถูก

และแนวแน ในอันที่จะยึดถือประโยชนของชาติบานเมืองเปนที่หมาย ตองเพลากากรคิดถึงประโยชน

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งทีรมิใชสาระลงไหได ผูใดมีภาระหนทอันใดอยูก็เรงกระทําใหสําเร็จ

ลุลวงไปโดยเต็มกําลังความรูความคิด และความสามารถดวยความจริงใจ ดวยความเมมตาปรองดอง

และความมุงดีปรารถนาดีตอกัน ผลงานของทุกคนจักไดประมวลกันขึ้นเปนประโยชนสุข ความมั่นคงและ

ความวัมนาถาวรของประเทศชาติ ซึ่งเปนจุดหมายอันสูงสุดของเรา..."

ดาเศ พิลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว 

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร  ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก  ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

ดาหวัน เล็กนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ปองกันประเทศของทหารนั้นสวนหนึ่งคือ การใชแสนยานุภาพทําการยุทธซ่ึงเปนหนาที่โดยตรง 

อีกสวนหนึ่งคือการสนับสนุนชวยเหลือประชาชน ใหประชาชนมีกําลังเขมแข็งขึ้น ทั้งทางความเปนอยู ทั้ง

ทางจิตใจที่จะไมยอทอตอการทํามาหาเลี้ยงชีพ และไมหวั่นไหวครั่นครามตอการกอกวนคุกคามของศัตร.ู.."

ดํารง ทรัพยสุคนธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

ดํารง แสงสุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองจะมีความเรียบรอย  ความมั่นคงก็ตอเมื่อประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติงาน  ปฏิบัติตน

ถูกตองตามระเบียบของบานเมืองตามกฎหมาย  แตกฎหมายนี้ก็ยามที่จะปฏิบัติตาม  เพราะวาตองมี

ความรูและจะตองมีความสามารถ  ที่จะทําใหถูกตอง  ซ่ึงจําเปนตองไดรับคําแนะนํา  เพื่อใหกฎหมาย

คุมครองไดเทาที่ไดทราบแลว  กฎหมาบอาจไมเปนสิ่งที่คุมครองบุคคลได  ตรงกันขามอาจเปนเครื่องมือที่

กดขี่บุคคล..."

ดํารง แสงหวา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลายลักษณ

อักษรหรือไมก็ตาม แตเปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผูใดลวง

ละเมิด ก็อาจกอใหเกิดความเสียหาย ทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได..."

ดํารงค พยับไชยกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

ดํารงศรี ไหมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมี

ความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหคนดีไดปกครอง

บานเมืองและควบคุมไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใชกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ดํารงศักดิ์ รุงเรืองวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักรับผิดชอบชั่วดี  ความละอายชั่วกลัวบาป 

ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็นแกตัวไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ความไมมัก

งาย  หยาบคาย  กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญเปนพิเศษคือ  ความขยันหมั่นเพียร  พยายามฝกหัด  

ประกอบการงานทุกอยางดวยตนเอง  ดวยความตั้งใจไมละเลย ไมทอดทิ้ง..."

ดํารงศักดิ์ สงาวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกูเงินมาใช ในสิ่งที่ไมทํารายไดไมดี อันนี้เปนขอสําคัญเพราะวาการกูเงินและทําใหมีรายได ก็

เทากับจะใชหนั้ได ไมตองเสียเกรียติ..."

ดํารงสกล ชูรส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ดําริ คําซื่อตรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ดําริ รัตนพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

ดําริห เพ็ชรนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี... 

 

...A good person can make another person good; it means that goodness will elicit goodness in

 society; other person will also be good. Evil will make a steadfast good person bad only with 

great difficulty; however, it is not impossible. If good people hold on tenaciously to their 

goodness, it will be difficult for evil people to influence them.  The important thing is the strong 

will of the good person..."

ดิเรก มาลัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ดิเรก ศิริสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดี จะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

ดิเรก อาจคงหาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ดิเรกฤทธิ์ มาลีวัลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมาก สําหรับผูที่ ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะ

ชวยให สามารถขจัดปดเปา ปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอัน เกิดจากความกินแหนง 

แคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน..."

ดิลก บุญสรางสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้วาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปราถนา ของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือปราถนาสุขกายสบายใจ

 ความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพยดวยเกียรติยศพรอมทั้งความสงบรมเย็น พูดถึงความสงบรมเย็น 

อาจแยกไดเปนสองสวนคือ ความสงบภายนอก ภายใน ภายนอกไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอม

ที่เปนปรกติ ไมมีอันตรายหรือความยุงยากเดือดรอนเชน น้ําทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน

 ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส  ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และ

สงบนี้สําคัญมากเพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณาญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค

 สิ่งที่จะอํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคน

ตองการใหสัมฤทธิ์ผลได..."

ดิลก เพชรลอมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ดุจดารา วีรวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

ดุจฤดี หนูสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ดุดาว ทิพยมาตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินและความถูกตองเปนธรรมเปนสิ่งที่สําคัญย่ิงในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการ เพราะการยึดมั่นดังกลาวจะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหบรรลุผลสําเร็จและสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ดุรงคฤทธ์ิ เอกวงษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

ดุลยสิทธิ์ นิยาแม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันอยูวาทหารไทยนั้น นอกจากจําทําหนาที่สูรบปองกันประเทศ และธํารงรักษาเอกราช

อธิปไตย กับทั้งอิสรภาพของชาติไวใหสมบูรณยืนยงมาแลวยังไดทําหนาที่พัฒนาบานเมือง และชีวิตความ

เปนอยูของประชาชน อันเปนหนาที่ที่ทุกคนจะตองปฏิบัติโดยเครงครัดอีกประการหนึ่ง หนาที่ประการหลัง

นี้ตองถือวาเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของทหาร เสมอเหมือนถึงการสูรบ เพราะการพัฒนาใหบานเมือง

เจริญม่ันคงใหประชาชนเปนคนดีมีวิชา มีสถานะความเปนอยูที่ดี มีกําลังเขมแข็งที่จะชวยตนเอง และ

รวมกันเปนปกแผนไดแข็งแกรงนั้น สามารถปองกันระงับเงื่อนไขสงครามและการตอสู เอาชนะความ

ยากไรและศึกศัตรูภายนอกภายในไดทั้งหมด..."

ดุลยา งามฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติงานราชการแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเคื่องวิจัยวิจารณ  ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอใหเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ดุษฎี ทองปากน้ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."  

    

พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม

เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระเฉลิมชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2520..."

ดุษฎี ประดิษฐกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ดุสิต อัมพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

เดช ชูศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

เดช ยืนยาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นมีมากมายหลายดาน ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การ

ปกครอง และจําเปนจะตองมีผูมีความรูความสามารถในแตละสาขาวิชามาปฏิบัติบริหารใหสําเร็จลุลวง

ไปดวยดีในทุกๆ ดาน. ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นชัด ก็ขอเปรียบเหมือนวงดนตรีวงหนึ่ง ซึ่งจะตอง

ประกอบดวยเครื่องดนตรีประเภทตางๆ มีเครื่องดีด สี ตี เปา เปนตน และมีผูชํานาญในเครื่องดนตรีนั้นๆ 

เปนผูปฏิบัติใหกลมกลืนไพเราะ และถูกตองตามจังหวะจะโคน จึงจะเปนวงดนตรีที่สมบูรณได. 

เพราะฉะนั้น ผูมีปญญาความสามารถไมวาจะทํางานใดดานใด เปนงานเล็กหรืองานใหญ งายยาก 

จะตองถือวางานทุกอยางมีความสําคัญเทาเทียมกัน และตองตั้งใจกระทําใหดีที่สุด ดวยความรับผิดชอบ 

และดวยความอุตสาหะวิริยะโดยมุงถึงความสําเร็จของงานเปนจุดหมายสําคัญ..."

เดช ศิรินาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานชวยผูพิการนี้มีความสําคัญยิ่ง  เพราะวาผูพิการไมไดเปนผูอยากจะพิการ  และอยากชวยตนเอง  

ถาเราไมชวยเขาใหสามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัว  จะทําใหเกิดสิ่งที่

หนักในครอบครัวหนักแกสวนรวม  ฉะนั้น  นโยบายที่จะทําก็คือชวยเขาใหชวนตัวเองได  เพื่อจะใหเขา

สามารถเปนประโยชนตอสังคม..."

เดชชาติ อุชชิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัส 

พระราชทานแกคณะคณาจารยโรงเรียนตางๆ 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 18 มีนาคม 2523

...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ…..."

เดชธนิช มูลภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

เดชธนู พรมหมอิทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใชจายอยางประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุขของผูประหยัดเอง และครอบครัว

ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา  การประหยัดดังกลาวนี้จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูที่ประหยัดเทานั้น

ยังเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย

       ( พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม   31  ธันวาคม  2502

 )..."

เดชา คุณวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

เดชา ดีกาญจนกล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

เดชา ปฐมาภินันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใชจําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความปกติสุขของสวนรวมดวย..."

เดชา ปาณะศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องอันสําคัญในการพัฒนา ความรูความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปน พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เม่ือบานเมืองประกอบ ไปดวย 

พลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ ชาติก็ยอม ทําใหไดโดยสะดวกราบรื่นไดผลที่

แนนอน และรวดเร็ว..."

เดชา พันธุบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ศิลปน มีหนาที่ที่จะดูวามีความรูสึก อะไรที่เปนประโยชนตอผูอ่ืนและแสดงออก มาในทางของตน 

ดังนั้นศิลปนทุกฝาย จึงมีหนาที่ที่จะตั้งจิตเจตนาที่บริสุทธิ์ เจตนาที่ดี ผลที่ออกมาก็ดีเปนผลที่ สรางสรรค

เปนผลที่ทําใหโลกเรามีความเจริญ กาวหนาโดยแทจริง..."

เดโช ชูเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

เดนชัย สุวรรณดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกีฬานั้นยอมเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปแลววา เปนปจจัยในการบริหารรางกายใหแข็งแรง และฝกอบ

นมจิตใจใหผองแผวราเริง รูจักแพและชนะไมเอารัดเอาเปรียบกัน มีการใหอภัยซ่ึงกันและกัน สามัคคีกลม

เกลียวกันอยางที่เรียกกันวามีน้ําใจเปนนักกีฬา..."

เดนนภา หารวิชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

เดนพันธ พันธุเตง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ

ประการแรกคือ  การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและ

เปนธรรม

ประการที่สองคือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในสัจความดีนั้น

ประการที่สามคือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุ

ประการใด

ประการที่สี่คือ  การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชน

สวนใหญของบานเมือง

              คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว 

จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น ละมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหม่ันคงกาวหนา

ตอไปไดดังประสงค..."

เดนศักดิ์ ชนะดวงดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานทั้งหลายตั้งความหวัง ตั้งความเพียรอันมั่งคงไว ที่จะชวยตัวชวยชาติใหหนักแนนย่ิงขึ้น ทั้ง

ดวยการขะมักขเมน ทํางานใหเต็มกําลังความสามารถ ทั้งดวยการดําเนินชีวิตอยางระมัดระวังและเปนอยู

อยางพอเหมาะพอสม จะประพฤติปฎิบัติการใด ก็ยึดมั่นในประโยชนสวนรวม และประเทศชาติเปน

เปาหมายสูงสุด..."

เดือน นวลจีน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเก้ือกูลกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวย

ไมตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู..."

เดือนเพ็ญ จันทรเหลือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ครูมีความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะเปนหนาที่ปลูกฝงความรูความคิดและจิตใจเยาวชย ผูเปนครูจัด

ไดวาเปนผูมีบทบาทสําคัญมากในการสรางสรรคบันดาลอนาคตของชาติบานเมือง  ครูทุกคนตองทราบ

ตระหนักในขอนี้ และตองทําหนาที่ของตัวในทางที่ถูกตอง  ใหไดผลสมบูรณที่สุด  จะยอมหรือปลอยตัวให

ยอหยอนเพราะเหตุใดๆ ไมได "

                   ขาพเจานางสาวเดือนเพ็ญ  ศรีสิทธิพจน  ปฏิบัติหนาที่ขาราชการครูมาทั้งสิ้น 18 ป   ไดน

อบนําเอาพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนขอยึดถือปฏิบัติโดยตลอด   เพราะเปนที่

ทราบดีวาอาชีพครูเปนอาชีพที่มีคาตอบแทนไมสูงมาก  การประกอบอาชีพครูตองทําดวยจิตวิญญาณ

แทจริง  สั่งสอนลูกศิษยรุนแลวรุนเลาใหสําเร็จการศึกษาออกไป     จนลูกศิษยเจริญกาวหนาในการงาน

หนาที่  แตครูยังประพฤติปฏิบัติตัวเหมือนเดิมคือเปนแบบอยางที่ดีไมหวังผลประโยชนจากเด็ก  เฝาสั่ง

สอนลูกศิษยใหเปนคนดี  ทําตัวเปนแบบอยางจนมีคนกลาววาครูนั้นแสนเชย  ลาสมัย  ไมทันเหตุการณ  

                  กอนที่ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ทําการเรียนการสอน ขพเจาศึกษาหลักสูตร และจัดการเรียน

การสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ จัดเตรียมแผนการเรียนรู  หนวยการเรียนรู เตรียมสื่ออุปกรณ เครื่องมือ

วัดประเมินผล และวัดผลตามสภาพจริง  เปดโอกาสใหผูเรียนไดประยุกต บูรณาการการเรียน พานักเรียน

ศึกษาจากสภาพจริง

 ขาพเจาไดรับผิดชอบเปนครูที่ปรึกษานักเรียน..."

เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

เดือนเพ็ญ อนันตพัฒนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่อายุนอยๆ นึกวา ไมมีความสามารถเลยตอง ตองดูถูกคนอายุมาก แตขอบอกวาคนที่อนยุมาก ถา

รักษาควาดี รักษาคุณสมบัติ คุณธรรม กไดเปรียบคนที่อายุนอย และในประเทศชาติ ถามีคนที่อายุมาก 

และไดเรียบ ชาติบานเมือง จะกาวหนาได..."

เดือนวดี เสนชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

แดง กองทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

แดนชัย เปรมนนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

แดนชัย ยศอิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใดๆที่เรารูสึกดวยใจจริงวาชั่ว วาเสื่อม เราตองฝน 

ตองตานความคิดและความประพฤติทุกอยางที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทํา

สิ่งที่เราทราบวาเปนความดี เปนความถูกตองและเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริงๆ ใหผลของ

ความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสอมลงไปและจะชวยใหฝนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ..."

ตติยา ทุมเสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็นแกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

 ". . . Those values are conscience -- or knowing right and wrong -- honesty in thought and 

deed, gratitude to the country and all protagonists, selflessness, non-aggression or 

no-harassment of others, sincerity and goodwill, and most importantly diligence,..."

ตรงจิตร แสงมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคลทั้งในดานวิชาการ ตองเห็น ใจ

วาแตละคนมีหนาที่ มีความรูในวิชาการของ แตละคน ถาดําเนินวิชาการนั้นๆไปตามลําพัง หรือตามแนว

เดียว เทานั้นเอง ก็จะไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

ตระการศักดิ์ แพไธสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ตระกูล ชอรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานรวมกัน และสงเสริมกันอยางมีเอกภาพของผูมีความรูความสามารถระดับนี้ ยอมมี

ศักยภาพสูง อาจบันดาลใหมีประสิทธิผล ใหบังเกิดไดตามตองการทุกกรณี ทานทั้งหลายจึงควรอยางยิ่งที่

จะต้ังตัวตั้งใจใหเที่ยงตรง และเหนียวแนนอยูในความถูกตองและสุจริต ในการที่จะนําความรูความคิด

วิทยาการทั้งปวงไปใชแตในทางสรางสรรคและเปนประโยชน ถาทุกฝายเขาใจและปฏิบัติไดดังนี้ สิ่งที่แต

ละคนกระทําจะประกอบเกื้อกูลกันขึ้นเปนความมั่นคงปลอดภยั และความวัฒนาผาสุกของชาติบานเมือง

ไดแทจริง..."

ตรีเทพ ทองมูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางคนดีนั้น ก็คือการใหความรู ความคิด ความสามารถ และความดีแกเขา ดวยการใหการศึกษา

อบรม วิชาความรูตาง ๆ ไมวาวิชาสามัญ วิชาชีพ หรือ วิชาศาสนา ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับเยาวชน 

สําหรับแตละคนจะนําไปสรางอนาคต ที่มั่นคงแจมใส. ถาโรงเรียนสอนวิชาการไดดี ฝกหัดใหรูจักหนาที่

และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริง ๆ พรอมทั้งอบรมใหเขาใจในศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแก

เยาวชนอยางครบถวน. โดยเฉพาะความรูวิชาการนั้น นอกจากจะทําใหบุคคลเฉลียวฉลาด มีโอกาสที่เปด

กวางแลว ยังจะชวยใหศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง เกื้อกูลการประพฤติปฏิบัติตามศาสนา

ใหถูกตองม่ันคง และชวยใหอนุชนเติบโตเปนพลเมืองดี เปนศาสนิกชนที่สมบูรณแบบ..."

ตรึงตา ราหูรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอคิดในการใชชีวิต

1.อยาทําลายความหวังของใครเพราะเขาอาจเหลืออยูแคนั้นก็ได

2.เมื่อมีคนเลาวาตัวเขามีสวนในเหตุการณสําคัญอะไรก็ตามเราไมตองไปคุยทับ ปลอยเขาฟุงไปตามสบาย

3.รูจักฟงใหดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบแววๆเทานั้น

4.หยุดอานคําอธิบายสถานที่ทางประวัติศาสตร ซึ่งอยูริมทางเสียบาง

5.จะคิดการใดจงคิดการใหใหญเขาไวแตเติมความสนุกสนานลงไปดวยเล็กนอย

6.หัดทําสิ่งดีๆใหกับผูอ่ืนจนเปนนิสัยโดยไมจําเปนตองใหเขารับรู

7.จําไววาขาวทุกชนิดลวนถูกบิดเบือนมาแลวทั้งนั้น

8.เวลาเลนเกมสกับเด็กๆก็ปลอยใหแกชนะไปเถิด

9.ใครจะวิจารณเราอยางไรก็ชาง ไมตองไปเสียเวลาตอบให

10.ใหโอกาสผูอ่ืนเปนครั้งที2่แตอยาใหถึง3

11.อยาวิจารณนายจาง ถาทํางานกับเขาแลวไมมีความสุขก็ลาออกซะ

12.ทําตัวใหสบาย อยาคิดมาก ถาไมใชเร่ืองคอขาดบาดตายแลวอะไรๆมันก็ไมไดสําคัญอยางที่คิดไวที

แรกหรอก

13.ใชเวลานอยๆในการคิดวา"ใคร"เปนคนถูก แตใชเวลาใหมากในการคิดวา"อะไรคือสิ่งที่ถูก

14.เราไมไดตอสูกับ"คนโหดราย"แตเราตอสูกับ"ความโหดราย"ในตัวคน

15.คืดใหรอบคอบ กอนจะใหเพื่อตองมีภาระในการรักษาความลับ

16.เม่ือมีใครสวมกอดคุณปลอยใหเขาเปนฝายปลอยกอน

17.เปนคนถอมตน คนเขาทําอะไรตออะไรสําเร็จกันมามากมายแลวตั้งแตเรายังไมเกิด

18.ไมวาจะตกอยูในสถานการณอันเลวรายเพียงใด..สุขุมเยือกเย็นเขาไว

19.อยาไปหวังเลยวาชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม

20.อยาใหปญหาของเราทําใหคนอื่นเขาเบื่อหนาย ถามีใครมาถามเราวา"เปนยังไงบางตอนนี"้ก็บอกเขาไป

เลยวา"สบายมาก"

21.อยาพูดวามีเวลาไมพอเพราะเวลาที่คุณมีมันก็วันละ24ชั่วโมงเทาๆกับที่หลุยส ปาสเตอร,ไมเคิลแอน

เจดโล,แมชีเทเรซา,ลีดอนาโด ดาวินช,ีทอมัส เจฟเฟอสัน หรอ อัลเบิรต ไอสไตร เขามีนั่นเอง

22.เปนคนใจกลาและเด็ดเดี่ยว เมื่อเหลียวกลับไปดูอดีตเราจะเสียใจในสิ่งที่อยากทําแลวไมไดทํามากกวา

เสียใจในสิ่งที่ทําไปแลว

23.ประเมินตนเองดวยมาตรฐานของตัวเองไมใชดวยมาตรฐานของคนอื่น

24.จริงจังและเครี่ยวเข็ญตอตนเอง แตออนโยนและผอนปรนตอผูอ่ืน

ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



25.อยาระดมสมองเพราะไอเดียดีๆใหมๆและยิ่งใหญจนไมสามารถเปลี่ยนแปลงดลกได ลวนมาจาก

บุคคลที่คิดคนอยูแตเพียงผูเดียวทั้งสิ้น

26.คงไวซึ่งความเปนคนเปดเผย ออนโยน และอยากรูอยากเห็น

27.ใหความนับถือแกทุกคนที่ทํางานเพื่อเลี้ยงชีพไมวางานที่เขาทํานั้นจะกระจอกงอกงอยสักปานใด

28.คํานึงถึงการมีชีวตใหกวางขวางมากกวาการมีชีวิตใหยืนยาว

29.มีมารยามแอดทนตอคนที่สูงวัยกวาเสมอ..."

ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ตฤณ สุวรรณนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปดทั้งที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวา ไมมีใครเห็น แตถาทุกคน พากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

ตวน พันชะตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน.

พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน

วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒..."

ตวนนุ อัลอาตัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเพียรพยายามเปนองคประกอบสําคัญของการงานทุกอยางไมวาจะเปนงานหลักงานใหญ งาย 

ยาก ถาขาดเสียจากความเพียรแลวก็ยากที่จะทําใหสําเร็จเรียบรอยทันเวลา การฝกความเพียร เร่ิมตนนั้น

จะเหน็ดเหนื่อยลําบากมาก แตพอไดทําบอยๆจนเปนนิสัยแลวจะกลับกลายเปนพลังสําคัญในการ

ขับเคลื่อนใหการงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยด.ี.."

ตวนมูรามัดลอมือลี ลอจิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจเปนคุณธรรมที่ทุกคนควรมี เพราะผูใดมีนิสัยที่จริงใจก็จะไดรับการยอมรับและไดรับความ

ไววางใจจากผูใหญและเพื่อรวมงาน ไมวาจะทําการใดก็ไดรับการยอมรับ ไดรับความรวมมือและการ

สนับสนุนจากทุกฝาย ทําใหการงานเปนไปไดราบร่ืน..."

ตวนรอซีดาห ลอจิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรูรับผิดชอบเปนคุณสมบัติที่ทุกคนควรมีเพราะเมื่อยอมรับไดวาสิ่งใดที่ตนกระทําลงไปนั้นมีสวนใด

ผิดพลาดบาง กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือสวนใดบางและเสียหายไปหมดเพราะเหตุใดความ

จริงใจตอการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของตนเปนหนทางที่จะชวยคนหาวิธีปฏิบัติงานใหเปนที่ยอมรับ

และนายกยองของสังคมได..."

ตวนอันวาร ลอจิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ตอศักดิ์ กนิษฐจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

ตอศักดิ์ ปนมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียร และความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียรไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

ตอศักดิ์ ศิริลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ตอศักดิ์ สุวรรณโรช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ตอศักดิ์ แสงทั่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

ตออีเราะห ปาโงว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอปรารถกับทานถึงแนวทางที่เห็นวาสําคัญ ควรที่จะนํามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  คือการศึกษาธรรมะ 

เพื่อใหประสบผลที่แทจริง  แนนอนไววาบุคคลจะตองศึกษาดานปฏิบัติพรอมกันไป  โดยกระทําใหหนัก

แนนไดสัดสวนกันทั้งสองดาน  จึงจะเกิดปฏิเวธคือ ไดรับและไดเห็นผลของธรรมะนั้น ๆ  เปนที่ประจักษตา 

 ประจักษใจ  โดยนัยนี้  ตราบใดที่เรียนรูแตไมประจักษในผบก็เรียกวายังเรียนไมสําเรจ็  ยังไมไดประดยชน

จากธรรมะอยูตราบนั้น  และจะนําธรรมะไปแนะนํา สั่งสอน  หรือเผยแพรแกใครไมไดจริง  ธรรมะขั้นใด

ระดับใดก็ตาม  จําตองสึกษาใหทราบดวยตองนําไปปฏิบัติดวยกาย วาจา  ใจ  ใหไดรับผลปฏิบัติดวย  ผู

ศึกษาจึงจะเกิดปญญารูชัดแจงในธรรมะนั้นได..."

ตะวัน แสงสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งที่นาวิตก  ก็คือ  ความคิดอานและความประพฤติหลายๆ  อยาง  ซ่ึงแต

กอนคือวา เปนความชั่วความผิด  ไดกลายเปนสิ่งที่คนในสังคมยอมรับแลวพากันประพฤติโดยไมรูสึก

สะดุงสะเทือน  จนทําใหเกิดปญหา  และทําใหชีวิตของแตละคนมืดมนไป  ขาพเจาเห็นวาเปนหนาที่ของ

ชาวพุทะจะตองรวมกันแกไขปญหานี้อยางจริงจัง  แตละทานแตละฝายตองยึดหลักการใหมั่นคง  ที่จะ

ไมทําสิ่งใด ๆ  ทําช่ัวเสื่อมลง  ตองกลาและบากบั่นที่จะทําแตสิ่งที่เปนความที่เปนความถูกตอง และเปน

คุณธรรม   เพื่อใหผลประพฤติดีปฏิบัติชอบยังเกิดเพิ่มพูนขึ้น  และค้ําจุนสวนธรรมไวมิใหเสื่อมทรุดลง  

หากใหกลับฟน คือ ดีขึ้นไดเปนลําดับ..."

ติณณภพ ธรรมวินัยสถิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

ติปยานนท เบญจดารา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

ตีระณี กําภู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

ตุมทอง โนคไธสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

ตุลย ศิริศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

ตูแวซัมซียะ ตูแวกู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานราชทัณฑ นับแตอธิบดีกรมราชทัณฑ ลงไปจนถึงเจาหนาที่ทั้งหมด ตองรับภาระหนาที่อันหนักและ

เหน็ดเหนื่อยมาก ทั้งในสายตาของคนทั่วไป ก็มองงานราชทัณฑไปในทางที่ไมเปนมงคล วาเปนงานตอย

ต่ํา เปนงานคุกงานตะราง ทรงเห็นใจผูที่ทํางานในกรมราชทัณฑ ขอใหอธิบดีกรมราชทัณฑและเจาหนาที่

ทุกคนอยาไดคิดทอถอย ขอใหคิดวา งานราชทัณฑเปนงานที่ทําประโยชนใหแกสังคม หากอบรมผูตองขัง

ใหประพฤติตนดีขึ้นไมได พนโทษออกไปก็จะกลับไปเปนอันธพาลเปนภัยแกสังคมอีก ขาราชการกรม

ราชทัณฑมีมานะอดทน พยายามอบรมแกไขใหผูตองขังเปนคนดี ฝกหัดงานอาชีพสําหรับเปนเครื่องมือทํา

มาหากินโดยสุจริตได เมื่อพนโทษออกไปแลว ก็ควรจะติดตามดูแลดวยวา เขานําเอาวิชาชีพที่ฝกอบรมให

นั้นไปทํางานการอะไรไดบาง..."

เตชินท รอดทองดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมี

ความปรกติสุขเรียบรอยจึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมกอความเดือดรอนวุนวายได..."

เต็มดวง หมันมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี  หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือนรอนวุนวายได..."

เต็มดวง หมันมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 16 กรกฎาคม 2519)..."

เติมพงษ จันทรแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

เติมพงษ พันธสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตํารวจที่แทควรจะตองทราบและตระหนักถึง ความรับผิดชอบในหนาที่รวมทั้งจะตองมีวินัย เครงครัดมี

ความขยันพากเพียร มีความกลาหาญอดทนและมีสติยั้งคิด อยางสูงพรอมทั้งตองมีและตอง รักษาความ

สุจริตไวใหม่ันคงทุกเมื่อ..."

เตียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองกันไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองเหมือนกันหมด ลงทาย

ชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็ตอง

สอดคลองกัน..."

เตือนจิต ชลวุฒิวิกันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

เตือนจิตต ซุนซิ่ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

เตือนจิตต พวงไมม่ิง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

เตือนใจ เทพศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจ ในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางสิ่ง ที่เราเห็น วาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษษแนวทาง ความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่เราตกทอดมาแต

โบราณกาล จากปู ยา ตา ยาย ของเราแตเปนระเบียบการ หรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

เตือนใจ ประทุมมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

คนมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยู

เปนสุข..."

เตือนใจ หมวกแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

เตือนใจ หม่ืนเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ไตรเมทย อยูเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตะละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

ไตรรัตน ทีปะปาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองสามัคคีกัน ตองไมขัดขากันมากเกินไป แตวาไมไดหมายความวา จะตองทําแบบที่บางคนนึกจะทํา

จะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางาน ทํางานตามหนาที่ เมื่อทํางานตามหนาที่แลวก็ตองหวังดีตอผูอ่ืนนี้เปน

หลักที่สําคัญ ตองทํางานดวยการเห็นอกเห็นใจกันและทําดวยความขยันหมั่นเพียร..."

ไตรรัตน พูลสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จพรอมทั้งความศรัทธา

เชื่อถือ และความยกยอง สรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทํา พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญใน

การสงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

ไตรรัตน มูลสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

ไตรรัตน สงเอียด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค น้ําใช น้ําเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตนั้นอยูที่น้ํา ถามีน้ําคน อยูได 

ถาไมมีน้ําคนอยูไมได..."

ไตรรัตน อังคสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชน

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

ไตรวิทย ไชยทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

ไตรวิทย รัตนเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

ถนอม กาญจนรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ถนอม คลายมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ถนอม ฉัตรเมืองปก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

ถนอม ทวนดํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

ถนอม เรือนใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

ถนอม แสงเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เขาตีความวา เปนเศรษกิจชุมชน หมายความวาใหพอเพียงในหมูบานหรือใน

ทองถิ่น ใหสามารถที่จะมีพอกิน เร่ิมดวยพอมีพอกิน..."

ถนอมจิต หาญสันเทียะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ถนอมใจ พฤกษเสถียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ถนอมทรัพย รมโพธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะสงเสริมใหกองทัพบก มีความเจริญกาวหนาย่ิงขึ้น สมดังปราถนานั้น นอกจากจะปรับปรุงใน

เร่ืองปริมาณ และยุทโธปกรณแลว จําเปนตองปรับปรุงในเรื่องคุณภาพ และสมเอกภาพของทหารใหดี

ยิ่งขึ้นดวย ทั้งนี้ ทหารจะตองเครงครัดอยูในวินัย และมีความประพฤติสภาพเรียบรอย เพื่อจัดไดเปนที่

เคารพนิยมแกประชาชนพลเมืองสืบไป..."

ถนอมศรี ทองรักขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่งที่จะตอง ประพฤติปฏิบัติตัวตอบุคคลทั้งปวงดวยความ สุจริตจริงใจ

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับ ฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยน ไวใหเหนี่ยวแนน

สม่ําเสมอ นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผลและสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณ อันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ถนอมศรี เสนียศรีสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมาก สําหรับผูที่ ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะ

ชวยให สามารถขจัดปดเปา ปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอัน เกิดจากความกินแหนง 

แคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน..."

ถนัดสี รัตนดนุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตองรวมมือกัน ทุกคนตองทําหนาที่ของตนดวยความตั้งใจสุดกําลังเพื่อจะใหบานเมืองอยูได การ

ที่ทุกคนทํางานในหนาที่ของตนและรูสึกวางานของตนเปนสวนหนึ่งของสวนรวม จะเปนสิ่งที่ทําให

บานเมืองเจริญรุงเรืองได..."

ถวัลย รีกสวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา ถึงแมปจจุบันนี้จะมีหลาย นิกาย แตก็ยึดหลักธรรมอันเปนแกนแทอยางเดียวกัน คือ 

ถือวาธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแตเหตุ เมื่อมีเหตุ ก็ตองมีผล ไมมีสิ่งใดที่อยูเหนือเหตุและผล นอกจากนั้นยัง

ตางถือวาการแผเมตตาสงเคราะห เกื้อหนุนกัน เปนกรณียกิจสําคัญในการจรรโลง ความสงบสุขของ

ชาวโลก ..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานใน

งานฉลอง 25 ป ของ องคการพุทธศาสนิก

สัมพันธแหงโลก 20 กุมภาพันธ 2519..."

ถวิล ชูพัฒนพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ถวิล ภูทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอกกับความสงบภายใน ภายนอกไดแก 

ความเปนอยู และสถาวะแวดลอมที่เปนปกติ ไมมีภัยอันตรายหรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ําทวมไฟ

ไหม หรือความขัดแยงมุงรายทําลายกัน จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ ขิจใจ

ที่สะอาดและสงบนี้สําคัญ เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณ เที่ยงตรง ถูกตอง สามารถคดิอาน

สรางสรรค สิ่งที่จะอํานวยความประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจยช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่

แตละคนตองการใหสัมฤทธิผลได..."

ถวิลย ขันติกุลานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและให ดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่ง จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูงไม บิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบือนจุดประสงคที่ แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมาย ของคําวา ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะ

หลีกเลี่ยงละเลยไมได..."

ถอฟา ลิ่มประยูร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ถาวร กุลโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ถาวร เกตุแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

ถาวร ขับรอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีทางดําเนินของบานเมืองและประชาชนโดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจากความ

วิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงใหพนได 

จึงตองระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยู โดยประหยัดเพื่อที่จะอยูให

รอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

ถาวร ขาวแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ประเทศของเราไดรักษาอธิปไตย และดํารงฐานะมา ดวยดีไดตลอดมานั้น ก็ดวยอาศัยความ

รวมมือ ของทุกๆฝาย ตางชวยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของประเทศชาติ ดวย ความสามัคคีและความ

พรอมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน ของสวนรวม...  

    

พระบรมราโชวาท ในพีธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2504..."

ถาวร งามเหมือน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

ถาวร ใจบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

ถาวร ชมวิหก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดี จะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

ถาวร เดชสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

ถาวร เต็งเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น  ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่  อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก  

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ  จะทําใหบานเมืองไทยของ

เรา

อยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ถาวร ทําทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

ถาวร นิลออ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มรดกนี้  คําที่ถูกตอง  คือเปนบารมี  ไดสรางบารมีตั้งแตโบราณกาลมา  สะสมมาเรื่อยทําในสิ่งที่ถูกตอง

เมืองไทยอยูไดแตวาถาเราไมทําตอบารมีก็สลายไป..."

ถาวร บัวเผื่อน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมาก สําหรับผูที่ ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะ

ชวยให สามารถขจัดปดเปา ปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอัน เกิดจากความกินแหนง 

แคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน..."

ถาวร พอคา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ถาวร พิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

ถาวร เภาทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําาวาพอเพียง มีความหมายกวางออกไปอีก

ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับใชของเทานั้น

      แตมีความหมายวาพอมีพอกิน...

พอมีพอกินนี้ ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยูไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ

      แมบางอยางอาจดูฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําได ก็สมควรที่จะทํา 

สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย

เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย

      ถาทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ

มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง

      หมายความวา พอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ถาวร โรจนะรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อิสรภาพกับวินัยซึ่งดูเผินๆ เหมือนกับเปนสิ่งตรงขามกันนั้น แทจริงเปนของคูกัน ทั้งจําเปนจะตองใช

ควบคูกันเพื่อใหควบคุมกันอยูเสมอ มิฉะนั้น จะหวังผลที่ดีอันพึงประสงคไมได อยางทานทั้งหลายซึ่งมี

ความรูความคิด สติปญญา สามารถที่จะสรางประโยชนตางๆไดพรอมมูลอยูนี้ ก็อาจปลอยตัวปลอยใจให

เปนไปตามความสะดวกสบาย ทําใหสูญเสียประโยชนที่พึงจะไดไปเปลาๆ เทากับไดเบียดเบียนทําลาย

ตนเองและทําลายผูอ่ืน ใหเสียหายอยางหนาตําหนิที่สุดเพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ทุกคนจะตองใชวินัย

บังคับ คือบังคับใหทําความดีความเจริญใหแกตน และเผื่อแผความดีความเจริญแกผูอ่ืนพรอมกันไปดวย..."

ถาวร เลิศสงคราม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

ถาวร วรรธนะเพียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

ถาวร ศรีสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

ถาวร หมวดใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูจะตองตั้งใจในความดีอยูตลอดเวลา แมจะเหน็ดเหนื่อย เทาไรก็จะตองอดทนเพื่อพิสูจนวาครูนี้เปนที่

 เคารพสักการะได แตถาครู ไมต้ังตัวในศีลธรรมถาครูไมทําตัวเปน ผูใหญเด็กจะเคารพไดอยางไร..."

ถาวรี ไชยรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานทั้งหลายคงจะไดใชวิชาการดานกฆหมายดําเนินอาชีพและการงานตอไปในเบืองหนาและสวน

ใหญก็คงจะไดมีตําแหนงหนาที่ที่จะตงอใชกฏหมายเพื่อดํารงความยุติธรรมในบานเมือง อันจัดวาเปน

หนาที่ที่สําคัญย่ิงอยางหนึ่งจําเปนตองกระทําอยางถูกตองเที่ยงตรง ทั้งจะปลอยใหบกพรองผิดพลาดไมได

เลยเปนอันขาด ในฐานะบุคคลผูรูกฏหมายนั้นทานจะตัองมีความสํานึกและขวนขวายอยูเสมอที่จะ

คนควาทั้งที่จะเอื้อเฟอชวยเหลือประชาชนทั่วไป ใหไดมีความรูความเขาในกลไกของการใชกฏหมายเพื่อ

ปองกันมิใหมีการใชกฏหมายเปนเครื่องมือเบียดเบียนกันและเพื่อคุมครองรักษาความเที่ยงธรรมความ

สงบสุขในแผนดิน..."

ถิ่นไทย ทองชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ถิรวัฒน ทะเบีบย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

ถิรวัฒน ทะเบียน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะปฎิบัติภาระหนาที่อันใด ทั้งสวนนอยสวนใหญ ขอใหปรารถประโยชนของชาติบานเมืองเปน

จุดหมายสูงสุด

ใชสติอันมั่นคงและใชปญญาอันกระจางแจมใสพิจารณาวินิจฉัยโดยละเอียดรอบคอบอยูเสมอ ระมัดวังตัว

อยาใหลุม

หลงหรือตกเปนทาสของความโลภ ทุจริต และความลืมตัวลืมชาติไดเปนอันขาด ทุกคนก็จะสามารถทํา

การทุกอยางไดโดยถูกตอง เที่ยงธรรม ดวยความกลาหาญ มั่นใจ และสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ บริบูรณตาม

จดุประสงค เปนประโยชนเปน

ความเจริญแกประเทศชาติอยางแทจริง..."

ถิระ เหราบัตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งหมดซึ่งประกาศใชบังคับแกประชาชนนั้น แมจะมีบทบัญญัติอันเที่ยงธรรม และครอบคลุม

ไปถึงประชาชนทั่วประเทศอยูในตัวโดยหลักการแลวก็ตาม แตคดีความที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังผิดแผกแปลกกัน

ไปไดมาก ตามเหตุแวดลอม สถานการณ และพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของแตละทองถิ่น การใช

กฎหมายบังคับคดีตาง ๆ จําเปนตองใชวิจารณญาณอันถูกตองของนักกฎหมายควบคูไปดวยทุกกรณี จึง

จะสามารถรักษาความยุติธรรมไวมิใหสั่นคลอน และขาดตกบกพรองได นักกฎหมายทุกคนจะตองตั้งใจใช

กฎหมายเพื่อผดุงความเปนธรรม ความผาสุกสงบ ความมั่นคงของมหาชน และประเทศชาติ ทั้งตองเพง

ถึงการใชวิจารณญาณอันถูกถวนใหมากที่สุด ควบคูกับการใชกฎหมายเสมอตลอดไป มิฉะนั้น อาจไม

บรรลุผลตามที่ทุกคนมุงหวัง..."

เถลิงศักดิ์ กระจาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ทนง พรเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่องกีดขวาง

 คนที่ทํางานจริงๆนั้น ไมววาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถาย่ิงมีความเอาใจใสมีความขยันและ

ซื่อสัตยสุจริตก็ยิ่งจะชวยใหประสพผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

ทนงชัย กาญจนภิญพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

ทนงศักดิ์ ขะพินิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ทนงศักดิ์ ทองจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

ทนงศักดิ์ ภักดีไพบูรณสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ทนงศักดิ์ เรืองแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ทนงศักดิ์ ลอชูสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ทนงศักดิ์ วิวัฒนวานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตเร่ืองที่สําคัญก็คือ  การทํามาหากินของประชาชนคนไทย   ซ่ึงตองใหมีความสะดวกสบายมีความ

ปลอดภัย  มีการปกครองที่มีความเปนธรรม (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา)..."

ทนงศักดิ์ แสงเขม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจโดยไมจําตองต้ังขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวาง

 คนที่ทํางานจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความขยันและซื่อสัตย

สุจริต ก็ย่ิงจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

ทนงศักดิ์ แสนอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

ทนงศิลป มณีโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองหรือสามปขาหนา..."

ทนปก งามสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ทนุธรรม พันธคูณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงกันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญๆ เชนงานของ

แผนดิน. และความสามัคคีนี้จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได ก็ดวยบุคคลในหมูในคณะมีคุณธรรมเปนเครื่องยึด

เหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว.คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการหนึ่งไดแกการให คือให

การสงเคราะหชวยเหลือกัน ใหอภัยไมถือโทษกัน ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน. ประการที่สอง ไดแก

การมีวาจาดี คือพูดแตคําสัจ คําจริงตอกัน พูดใหกําลังใจกัน พูดแนะนําประโยชนกัน และพูดใหรักใคร

ปรองดองกัน. ประการที่สามไดแกการทําประโยชนใหกันและกัน คือประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชน

เกื้อกูล ทั้งแกกันและกัน และแกหมูคณะโดยสวนรวม. ประการที่สี่ไดแกการวางตนไดสม่ําเสมออยาง

เหมาะสม. คือไมทําตัวใหดีเดนเกินกวาผูอ่ืน และไมดอยใหตํ่าทรามไปจากหมูคณะ. หมูคณะใดมีคุณธรรม

เครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาวหมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญม่ันคงขึ้นดวยสามัคคีธรรม..."

ทมนันท สุขะพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

ทรงกรด ยศสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ทรงเกียรติ บัวชุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

ทรงชัย เกื้อสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารเปนหนวยสําคัญสําหรับรักษาความสงบและ อิสรภาพของประเทศ จึงตองมีความเขมแข็งและมี 

สมรรถภาพเปนอยางดีสมรรถภาพของทหารอยูที่วินัย ทหารจึงควรรักษาวินัยโดยเครงครัดประพฤติตน ให

เที่ยงธรรมเพื่อเปนที่พึ่งและที่ศรัทธาของประชาชนทั่วไป..."

ทรงชัย ไตรรัตนเจริญชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

ทรงชัย รัตนโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุก วันนี้ดวยความสามัคคี ผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ 

บรรเทาความเดือดรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."

ทรงชัย หาหลัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ  ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริงใจ ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธ์ิใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผนความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งกาย

ใจ  ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไมปลอยใหเจริญ

งอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคดิและการงาน..."

ทรงธรรม เที่ยงตรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

ทรงบุปผา ผลทาเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

ทรงพร จันทราภัตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ทรงพรต คุมเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ทรงพล เพ็ชรมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมพระราชทาน 4 ประการ

ประการแรก คือ การทําใหทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน

ประการที่สองคือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตนแกผูอ่ืนและแกประเทศชาติ

ประการที่สามคือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยุในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผนโดย

เทาเทียมเสมอกัน

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทํา นําความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง อยูในเหตุ

ในผล

หากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ ยังมีความพรอมมูลใน

กายในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศไทยจะดํารงอยูตลอดไปได..."

ทรงภพ จระนํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

ทรงยศ โครตทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ทรงฤทธิ์ ชาวเหนือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก  ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ทรงฤทธิ์ พิมพคําไหล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทนั้นเปนผูทําแตความดี คือ ตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียรตองเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ 

 ตองหนักแนนอดกลั้นและอดทน  ตองรักษาวินัยสํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตนใหอยูใน

ระเบียบแบบแผนที่ดีงานตองปลีกตัวปลีกใจ  จากความสะดวกสบาย  และความสนุกสนานรื่นเริง ที่ไม

สมควรแกเกียรติภูมิของตน  ตองตั้งใจใหมั่นคงแนวแน  ตองซ่ือสัตยรักษาความจริงใจตองเมตตาหวังดี  

ตองวางใจเปนกลางไมปลอยไปตามอํานาจอคติ  ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนสมบูรณขึ้นทั้งดาน

วิทยาการและความฉลาดรอบรูในเหตุและผล..."

ทรงฤทธิ์ เหมรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การบรรเทาความเดือดรอนนั้นมีความสําคัญมาก แมจะเปน เพียงบรรเทาไมใชขจัดโดยสิ้นเชิงแต

สําคัญมากที่ ผูประสบภัยธรรมชาติ ยอมมีความรูสึกมีกําลังใจในการสูชีวิตถา หากไดรับการชวยเหลือดวย

 ไมตรีจิตจากผูอ่ืนที่ไมประสบภัย..."

ทรงวิทย ขาวสําลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กๆ นอกจากจะตองเรียนความรูแลว ยังตองหัดทํา การงานและทําความดีดวย เพราะการทํางานจะ

ชวยให มีความสามารถมีความขยันอดทนพึ่งตนเองไดและ การทําดีนั้นจะชวยใหมีความสุขความเจริญ

ทั้งปองกันตนไวไมให ตกต่ํา..."

ทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด  ระดับไหน  มีหนาที่อยางไร  ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น  ทุกคนทุกฝายจึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน  หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน  สมัคร

สมานรวมมือรวมคิดกัน  ใหการปฏิบัติบริหารงานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพ  และไดผลที่พึ่ง

ประสงค  สมบูรณพรอมทุกสวน..."

ทรงศรี จันทรเนตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่ทําเพื่อประโยชนอันยั่งยืนของแผนดินอยางแทจริง

               แมจะไมมีผูใดรูเห็นหรือยกยองสรรเสริญก็ตาม

       แตผลงานที่ปรากฎเปนตามจริงที่มั่นคงของประเทศชาตินั้น

เปนสิ่งที่ผูกระทําชื่นชมยินดีไดทุกเม่ือ เจาหนาที่ทางหลวงทุกฝายทุกคน

            จึงควรไดทราบตระหนักในประโยชนของงานที่ทํา

      และภาคภูมิใจใหเต็มที่ในผลงานที่ไดมาทั้งในอดีตและปจจุบัน

                       รวมทั้งที่จะทําตอไปในอนาคต..."

ทรงศรี พานิชวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

ทรงศักด แคลวอาวุธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนี้นั้น ทีทั้วคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําหใทกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมือง

มีความปกติสุข เรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสง ใหคนดีไดปกครอง

บานเมืองและควบคุมไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความวุนวายได..."

ทรงศักด โยธารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธี มอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอีกวาระหนึ่ง ขอ

แสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา 

เมื่อวานนี้ ขาพเจาไดกลาวแกบัณฑิตในที่ประชุมนี้ เปนความวา การปฏิบัติงานทั้งปวง นอกจากจะอาศัย

ความรูความสามารถของผูปฏิบัติ และระเบียบแบบแผนของงานที่กําหนดไวแลว ยังตองอาศัยศรัทธา

ความเช่ือมั่นในงานดวย จึงจะชวยใหงานที่ทํา ดําเนินไปอยางราบรื่น และบรรลุผลที่สมบูรณตามประสงค 

วันนี้ ใครจะกลาวเพิ่มเติมแกทาน ถึงศรัทธาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ไดแก ศรัทธาความเชื่อมั่นในความดี 

ศรัทธาสวนนี้จะสงเสริมใหบุคคลเกิดความมุงมั่น ที่จะทําตัวทํางานใหสูงขึ้น ไมยอมใหตกต่ํา ผูเชื่อมั่นใน

ความดี จะมีความรูสึกผิดชอบ มีความขมใจ ไมปลอยตัวใหเปนไปตามอํานาจอคติ และความเห็นแก

ประโยชนเฉพาะตัว จะประพฤติปฏิบัติการใด ก็พิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบจนเห็นชัดแลววา การ

นั้นๆ เปนสิ่งที่ดี ที่ถูกตอง เปนสุจริตธรรมและเปนประโยชนแท ทั้งแกตนเองและสวนรวม การที่ทําจึง

ปราศจากโทษ กอใหเกิดประโยชนสรางสรรค เปนความเจริญสวัสดีแตอยางเดียว ผลดีอีกประการหนึ่ง

ของการปฏิบัติดี ก็คือเมื่อผลของการทําดีเปนที่ประจักษชัด คนที่ไมเคยทําความดี เพราะไมเคยเห็นผล ก็

จะไดเห็น และหันมานิยมศรัทธาในความดี บุคคลเหลานั้นยอมจะรับเอาความคิดจิตใจ และการกระทํา

ของผูปฏิบัติดีเปนแบบอยาง แลวนอมนํามาประพฤติปฏิบัติดวยตนเอง บานเมืองของเรา ก็จะมีผูศรัทธา

ในความดี ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพิ่มขึ้นเปนลําดับ สิ่งที่แตละคนปฏิบัติ ก็จะประกอบสงเสริมกันขึ้น เปน

ความเจริญมั่นคงโดยสวนรวมของชาติในที่สุด 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน ประสบความสําเร็จในชีวิต มีความรุงเรืองในหนาที่การงาน และขอใหทุก

ทาน ที่มาประชุมพรอมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน..."

ทรงศักดิ์ เจียวกก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง  ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ  

วางตัวใหพอเหมาะสมกับฐานะตําแหนง  พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนนสมําเสมอ  

นอกจากนั้นยังจะตองมีความเสียสละ  อดทน  รูจักเกรงใจ  ใหอภัย ทั้งออนผอนตามกันและกันดวยเหตุผล

  และที่สําคัญที่สุด  จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน  รูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น  แทจริงคือการ

ระดมสติปญญาและประสบการรณอันหลายหลากมาอํานวยประโยชน  ในการปฏิบัติบริหารงานให

ประสบความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ทรงศักดิ์ ทองสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนเวลาตอเนื่องกันหลายปแลว ที่วิถีทางดําเนินของบานเมืองและของประชาชนทั่วไปมีความ

เปลี่ยนแปลงมาตลอด เพราะความผันแปรเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ ที่เกิดจากเหตุปจจัยทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ ในปใหมนี้ สถานการณของประเทศโดยสวนรวมยังไมแจมใสนัก ซึ่ง

หมายความวา เราทุกคนตองขับเคี่ยวกับปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาดานการครองชีพหนักขึ้น นา

พอใจยินดีที่พวกเราเปนอันมาก ยอมรับรูความจริงขอนี้ แลวระวังต้ังใจเผชิญกบัปญหาและสถานการณ

ตาง ๆ ดวยความสงบอดทน และดวยความมีสติรูเทาสถานการณ ทําใหผานสภาวการณไมปรกติตาง ๆ 

มาไดเรียบรอยพอสมควร และหวังไดวาจะประคับประคองตัวใหอยูรอดและกาวตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

ทรงศักดิ์ เทพา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดี คือคนมีระเบียบไดแกระเบียบในการคิด และในการทํา ผูไมฝกระเบียบไวถึงจะมีวิชามี

เร่ียวแรงมีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน จึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ทรงศักดิ์ บุญเฉลียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

ทรงศักดิ์ ศรีอําพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้น ตองเปนผูทําแตความดี คือตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ตองหนักแนน อดทน และอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบแบบ

แผนที่ดีงาม รวมทั้งตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจ วางในใหเปนกลางไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

ทรงศิลป รุนบาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผุที่มีความสุจริตและบริสุทธิใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวม ไดมากกวาผุมี

ความรูความสามารถมาก แตไมมีความสุจริตใจ..."

ทรงศิลป สังออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ดุจ ความเพียร ของพระมหาชนก ทรงใชเวลา และทรงไมมุงหวัง คือ ความ

เพียร นี้ไมใชเปนสิ่งตองมุงหวังเอาผลประโยชนจากคาวเพียร ซึ่งทรงใชคําวาเปนความเพียรบริสุทธิ.์.."

ทรงสิทธ์ิ ไชยยงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

ทรงสิทธิ บุญปอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะคิดทําสิ่งใด ก็ขอใหคิดใหดี ใหรอบคอบ ทไหดี ใหถูกตอง ผลของการคิดดี ทําดี ทําถูกตองนั้นจะ

ไดสงเสริมใหแตละคน ตลอดจนประเทศชาติดําเนินกาวหนาตอไป ดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

ทรรศกุล เรืองฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ 

โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จ

อยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ทรรศณีพร กลิ่นแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ทรรศนมน สุริยะรัชนี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

ทรรศนมน สุริยะรัชนี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

ทรัพยทวี รสพฤกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงมั่นจุดมุงหมายที่แทจริง งานจึงจะสําเร็จ ไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูนํา ถาทํางานเพื่อจุดหมายอื่นๆ เชน เพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใดงานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ทรามาศ ที่เจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ทรายแกว แซโคว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูก และแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมาย ตองเพลาการ

คิดนึกถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

ทวนทอง ชายแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกัน เพื่อชวยใหงานของทุกฝายดําเนินกาวหนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็วนั้น

ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกันไมแยงประโยชน ไมแยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวย

ความบริสุทธิ์

ใจ มุงหวังผลสําเรจในการงานเปนใหญย่ิงกวาสิ่งอื่น..."

ทวนทอง พุฒหลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนจนถึงทุก วันนี้ดวยความสามัคคี ผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ

บรรเทาความเดือดรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."

ทวัช ศุภวรรธนะกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการ ความสามัคคีความเรียบรอย ผลดีทั้งปวงดังกลาวจะ 

เกิดขึ้นได ดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปญญาอันถูกตอง ปฏิบัติตนอยูในทาง ที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม..."

ทวิช เทียนสงฆ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วัตถุประสงคของการตั้งโรงเรียน  หรือการใหการศึกษาแกเยาวชนของชาติ  คือ  การใหนักเรียนมีความ

สมบูรณ  ไมบกพรองพิการ  ทั้งทางรางกายทั้งทางความคิด  จิตใจและคุณธรรม  ใหนักเรียนมีวิชาความรู

ที่ถูกตองแมนยํา  พรอมทั้งมีความสามารถที่จะนําความรูความคิดไปปฏิบัติใชงานดวยตนเองไดจริงดวย..."

ทวิชชัย หมั่นนิยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกินอุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเองความพอเพียงนี้

ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว

อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอยางที่

ผิลตไดมากกวาความตองการก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไรไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

ทวินันท นาคแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ทวี เครือจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ทวี โครตภูธร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

ทวี เจริญสันติรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ทวี เจริญสันติรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อาจมีสิ่งที่มีอยูแลวที่ใชไปไดช่ัวคราว คุณภาพไมคอยดีนักทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรที่ดีรอยเปอรเซนต 

แตวาตองใชอะไรที่ใชไดไปไมอยางนั้น ไมมีวันที่จะมีชีวิตรอดได..."

ทวี ชูชื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ทวี ไชยเสรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

ทวี ทรัพยคลัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ทวี บุญชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จิตใจที่สะอาดปลอดโปรงจากสิ่งรบกวนนี้สําคัญมาก เพราะเปนจิตใจสงบ  ระงับแลเยือกเย็น

ทําใหบุคคลที่มีสติรูตัว มีความคิดเที่ยงตรงเปนกลาง  มีวิจารณญาณละเอียด กวางขวาง และถูกตองตรง

จุด

ความคิดวิจารณญาณที่เกิดจากจิตใจที่สงบนี้มีศักยภาพสูง  อาจนําไปใชคิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข 

ความเจริญกาวหนา  ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณอันเปนสิ่งปรารภปราถนาของแตละคนใหสัมฤทธิ์ผลได..."

ทวี รื้นฤทธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัว ประการหนึ่ง กับ

สละความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆอีกประการหนึ่ง จึงเปนเรื่องที่เชื่อถือวางใจของคนทั้งปวง และ

สามารถดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และมีความเจริญมั่งคงตลอดไป..."

ทวี ละพิมพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวงจะธํารงความยุติธรรม และถูกตองเที่ยงตรง หรือจะธํารงความศักดิ์สิทธิ์ และ

ประสิทธิภาพเต็มเปยมอยูไดหรือไมเพียงไรนั้นขึ้นอยูกับการใช คือถาใชถูกวัตถุประสงค หรือเจตนารมย

ของกฎหมายนั้น ๆ จริงแลว ก็จะทรงความศักด์ิสิทธิ์ และประสิทธิภาพอันสมบูรณไวได แตถาหากนําไปใช

ผิดวัตถุประสงค และเจตนารมย โดยการพลิกแพลงบิดพริ้วใหผันผวนไปดวยความหลงผิด ดวยอคติ หรือ

ดวยเจตนาอันไมสุจริตตาง ๆ กฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธ์ิ และประสิทธิภาพลงทันที และกลับ

กลายเปนพิษเปนภัยแกประชาชนอยางใหญหลวง ผูที่ตองการจะใชกฎหมายสรางสรรคความผาสุกสงบ 

และความเปนปกแผนกาวหนาของประชาชน และบานเมือง จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรักษาวัตถุประสงค

อันจริงแทของกฎหมายแตละฉบับไวใหแนวแนเสมอไป อยางไมมีขอแมประการใด พรอมทั้งตองรักษา

อุดมคติ จรรยาความสุจริต และมโนธรรมของนักกฎหมายไวโดยรอบคอบเครงครัดเสมอดวยรักษาชีวิต

ของตนเอง กฎหมายไทยจึงจะทรงคุณคาอันสมบูรณบริบูรณ..."

ทวี ลิ่มบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหม บอกวาคนสมัยเกาที่มีความรูนอย ก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูก หรือเหยียด

หยาม คนสมัยเกาก็มีสิทธิ์ แตถาพูดความจริงแลวสิทธิจะเหยียดหยามคนรุนเกา ไมควรจะมี ดวยเหตุวา 

คนรุนเกานี้เอง ที่ทําใหคนรุนใหม เกิดขึ้นมาได..."

ทวี ลือชนัตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตาง ๆ มาใชกัน

อยางกวางขวาง วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เมื่อนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถา

ใชถูกก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทา ๆ กัน การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใช

งาน จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูฐเปลาไดงายดายที่สุด..."

ทวี สิงหแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมืองและชวยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวย การเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกันทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือ ความมั่นคงของบานเมือง..."

ทวี อินทรตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

ทวี อินนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือ ตองหมั่นขยัน และ อุตสาหะพยายามพากเพียร ตองเอื้อเฟอ

และเสียสละ ตองหนักแนน อดทนอดกลั้น ถารวมระวังความประพฤติปฎิบัติตน ใหอยูในระเบียบแบบ

แผนที่ดีงามตองปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบายและความสนุกร่ืนเริงไมสมควรแกเกียรติภูมิของตน

 ตองตั้งใจใหมั่นคงแนวแน ตองซ่ือสัตยรักษาความจริงใจ ตองเมตตาหวังดี ตองวางใจเปนกลางไมปลอย

ไปตามอํานาจอคติ ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนขึ้นทั้งดานวิทยาการและความฉลาดรอบรูในเหตุและผล..."

ทวีป ทองสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญที่ขาราชการจะตองยึดถือ

1. ประเทศของเรามีเอกราชอธิปไตยและความเจริญ มั่นคงมาไดจนทุกวันนี้ เพราะคนไทยทุกหมูเหลายึด

มั่นในชาติบานเมืองและรูจักทําหนาที่ของแตละฝายแตละคนใหประสานสงเสริมกัน

2. การที่จะใหประเทศชาติมีความมั่นคง มีความสุขและความเจริญ ยอมตองอาศัยความสามัคคีและ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันสําหรับผูที่ยังไมเดือดรอนนักก็ควรจะชวยผูที่เดือนรอนมากกวา

3. การดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิใชหนาที่ของบุคคลใดหมูใดโดยเฉพาะหากแตเปนหนาที่ของทุกๆ ฝาย

 ทุก ๆ คน ที่ตองรูจักรวมมือกระทําพรอมกันไป โดยสอดคลองกัน เก้ือกูลกันและมีจุดมุงหมายอุดมคติ

รวมกัน

4. ความเจริญผาสุกและความตั้งมั่นของบานเมืองเปนสิ่งสําคัญสูงสุดบุคคลพึงรําลึกและพึงประสงคความ

เจริญม่ันคงนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อประชาชนในชาติมีความอยูดีเปนปกติสุขปราศจากทุกยากเข็ญ

5. ความสามัคคีพรอมเพียงกันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญๆ เชนงานของแผนดิน

และความสามัคคีนี้จะเกิดขึ้นมั่นคงไดก็ดวยบุคคลในหมูในคณะมีคุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพัน

จิตใจของกันและกันไว

6. เมื่อใดมีความเขมแข็ง มีความสามัคคีก็จะทําใหบานเมืองมีพลังย่ิงขึ้นเมื่อนั้น เมื่อบานเมืองมีพลังยิ่งขึ้น

ก็สามารถที่จะทําใหพวกเราเองมีความปลอดภัยและมีความกาวหนาในที่สุด ฯลฯ..."

ทวีป นวลปลั่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับใหออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉย ๆ. ถาใชแรงใหพอเหมาะ

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็จะเจริญแข็งแรง คลองแคลวและคงทนยั่งยืน. ถาไมใชแรงเลย หรือใชไม

เพียงพอ รางกายก็จะเจริญแข็งแรงอยูไมไดแตจะคอย ๆ เสื่อมไปเปนลําดับ และหมดสมรรถภาพไปกอน

เวลาอันสมควร ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดยไมไดใชกําลัง หรือใชกําลังแตนอย จึงจําเปนตองหาเวลา

ออกกําลังกายใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน..."

ทวีป พันธุรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ทวีป เรื่องจีน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยใจรักตองหวังผลงานนั้นเปนสําคัญ แมจะไมมีใครรูใครเห็นก็ไมนาวิตก เพราะผลสําเร็จ

นั้นจะเปนประจักษพยานที่มั่นคง ที่พูดเชนนี้เหมือนกับสอนใหปดทองหลังพระ การปดทองหลังพระนั้น 

เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปดวาที่จริงแลวคนโดยมากไมชอบปดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใคร

เห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได

..."

ทวีป แสนจําลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ทวีพงศ สาระทัศนานันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน  จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวง  ดวยความอุตสาหะเพงพินิจ  

ใชความรูความคิด  ความเฉลียวฉลาด  และความรูผิดชอบชั่วดี  เปนเครื่องวิจัยวิจารณ  ปรับปรุงตัว

ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพเสมอ  งานที่ทําจึงจะสําเร็นจผลสมบูรณ  และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค

  เปนความเจริญม่ันคงทั้งแกตน  แกงานและแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ทวีพร แซอ้ึง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท ความวา 

              งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึง

กันหมด โดยแตละ อยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะ

สัมฤทธิ์ผล ที่ทําใหชาติบานเมืองม่ันคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของ

แผนดินจึงตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได 

    พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

               ขาฯพระพุทธเจาจะขอนอมนําพระบรมราโชวาทใสเกลา และจะประพฤติปฏิบัติตามพระบรม

ราโชวาทของพระองค  ตลอดไป

                                                                              

                                                                                            นายทวีพล หมอนทอง

                                                                                   

                                                                                          สํานักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลคา

                 

                                                                                   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

       ขอมูล : www.kanchanapisek.or.th..."

ทวีพล หมอนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชน

และเปนธรรม

ประการที่สอง  คือ การรูจักตังเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดี นั้น

ประการที่สาม  คือ การอดทน อดกลั้นและอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริตไมวาตะดวยจเหตุ

ประการใด

ประการที่สี่     คือ  การรูจักละวางความชั่ว ความทุตจจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตน

เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง

คุณธรรมทั้ง4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่งกันแลว จะชวย

ใหประเทศบังเกิดความสุข ความรมเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

ทวีวัฒน วีระสมวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใหสงบแจมใสทําความเขาใจอันดีในกันและกันใหกิดขึ้น ผู

ที่ทําประโยชนเกื่อกูลกันกควรแสดงไมตรีตอบชอบใจกันดวยความรักความหวังดี ทุกคน ทุกฝายจะได

สามารถรวมมือรวมความคิดกันปฏิบัติงานของตนของชาติใหดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นและมั่นคง

บรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย..."

ทวีวิทย สืบบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นสําคัญมาก ถือไดวาเปนแมบทใหญของคําพูด และการกระทําทั้งปวง กลาวคือ ถาคนเรา

คิดดี คิดถูกตอง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คําพูดและการกระทํา ก็เปนไปในทางที่ดีที่เจริญ แตถาคิด

ไมดี ไมถูกตอง คําพูดและการกระทํา ก็อาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียหาย ทั้งแกตัวเองและสวนรวมได ดวย

เหตุนี้ กอนที่บุคคลจะพูดจะทําสิ่งใด จําเปนตองหยุดคิดเสียกอนวา กิจที่จะทํา คําที่จะพูดนั้น ผิดหรือถูก 

เปนคุณประโยชนหรือเปนโทษเสียหาย เปนสิ่งที่ควรพูด ควรกระทําหรือควรงดเวน เมื่อคิดพิจารณาไดดังนี้

 ก็จะสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควร หยุดย้ังการกระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเปน

คุณ เปนประโยชนและเปนความเจริญ บัณฑิตจึงควรฝกหัดปฏิบัติตน ใหเปนคนคิดกอนพูด คิดกอนทํา จน

เปนปรกตินิสัย จึงจะไดช่ือวา ประพฤติปฏิบัติตนสมกับความเปนบัณฑิต ที่คนเขายกยองเช่ือถือ..."

ทวีศักดิ์ เจียวกก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จ และเจริญกาวหนาไดแทจริง คือการไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตา และไมตรียินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ..."

ทวีศักดิ์ ชัยชนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมู ชนผูอยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษา 

และตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ เนื่องดวยสรรพกิจการงานที่เปนสวนรวมทุกดาน ทุกระดับ ตองอาศัย

บุคคลหลายฝายรวมกันทํากิจกรรม..."

ทวีศักดิ์ ทันหะพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยของเรารักษา อธิปไตยและอิสรภาพใต สมบรูณมั่นคงมาไดจนถึววันนี้ เพราะคนไทย ทุกหมู

เหลารูรักความสามัคคี และรูจักทําหนาที่ของแตละฝายใหประสานสงเสริมกันเมื่อทุกคนใจปฎิบัติดังนี้ 

ความถูกตองเรียบรอยความพัฒนากาวหนาและมั่นคงเปนปกแผนจึงบังเกิดขึ้น..."

ทวีศักดิ์ ธรรมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

ทวีศักดิ์ ธรรมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ทวีศักดิ์ บรรเทา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการ ความสามัคคีความเรียบรอย ผลดีทั้งปวงดังกลาวจะ 

เกิดขึ้นได ดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปญญาอันถูกตอง ปฏิบัติตนอยูในทาง ที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในการประชุมใหญของสมาคมพุทธศาสนาทั่ว

ราชอาณาจักร 

ณ จังหวัดกาฬสินธุ 17 ธันวาคม 2512..."

ทวีศักดิ์ บุบผาชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการทําราชการทุกดาน ตองพยายามที่จะปฏิบัติดวยความตั้งใจที่เขมแข็ง ที่สุจริตและประกอบดวย

ความพิจารณาที่รอบคอบ  เพราะวาถางานใดประกอบดวยความรอบคอบดวยวิชาการที่สูง  และดวย

ความซื่อสัตยสุจริตแลว  งานนั้นยอมจะเปนผลแกสวนรวมอยางยิ่ง..."

ทวีศักดิ์ ปรีชาติวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ทวีศักดิ์ ปะจันทัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วัยเด็กเปนวัยเริ่มตน เปนวัยเตรียมตัวเพื่อสรางความเจริญ มั่นคงในชีวิตเด็กๆ จึงควรรีบขวนขวายศึกษา

 จักได มีความฉลาดรอบรู วาอะไรคือความดี และอะไรคือ ความเสื่อมเสีย เพื่อนําทางชีวิตของตนไปสู

ความสุข ความเจริญไดโดยถูกตองและสมบูรณ..."

ทวีศักดิ์ พนีกรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

ทวีศักดิ์ มลิจาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาเปนงานที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น

ขึ้นอยูกับการศึกษาเปนขอใหญ ตามขอเท็จจริงที่ทราบกันดีแลว ระยะนี้บานเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณบางอยางเกิดขึ้นดวยวา พลเมืองของเราบางสวนเสื่อมทรามลงไปในความ

ประพฤติและจิตใจ ซึ่งเปนอาการนาวิตก ถาหากยังคงเปนอยูตอไป เราอาจจะเอาตัวไมรอด ปรากฎการณ

เชนนี้ นอกจากเหตุอ่ืนแลว ตองมีเหตุผลมาจากการจัดการศึกษาดวยอยางแนนอน เราตองจัดงานดาน

การศึกษาใหเข็มแข็งยิ่งขึ้น..."

ทวีศักดิ์ เมฆหมอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพิเพียงเปนเสมือนฐานรากของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่

ถูกตอก รองรับบานเรือน ตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากไม

มองเห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ําไป..."

ทวีศักดิ์ วสุสัณห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"... ขาพเจามีความยินดีที่ไดพบกับคณะครูอาวุโส และไดมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติพรอมกับเงิน

ชวยเหลือของมูลนิธิชวยครูอาวุโสให ในโอกาสเดียวกันนี้

 ทานทั้งหลายไดตรากตรําทํางานหนักกันมามากและนาน บางคนอาจกวาสี่สิบป  บัดนี้ถึงวาระที่ทาง

ราชการใหพักผอนแลว อยากจะถามวา ทานคิดวาทานไดรับสิ่งใดเปนที่พอใจเปนพิเศษตอบแทนจากการ

เปนครูบาง  งานของครูนั้นเปนงานพิเศษ ที่จะหวังผลตอบแทนเหมือนงานอื่นๆ ไดโดยยาก  ผลตอบแทน

ที่สําคัญยอมเปนผลทางใจ ไดแกความปติชุมช่ืนใจ ที่ไดฝกสอนคนใหไดดีมีความเจริญประการหนึ่ง กับได

ผูกพันจิตใจคนเปนพันเปนหมื่นไวไดอยางแนนแฟนอีกประการหนึ่ง  ผลตอบแทนเชนนี้เมื่อมองดูใหลึกซ้ึง

แลวยอมจะเห็นวาเปนประโยชนอยางยิ่ง และประเสริฐกวายศศักดิ์ อํานาจ และประโยชนทางวัตถุอ่ืนๆ 

มากมายนัก  ครูจึงไมมีเหตุอันใดที่จะตองแสวงหาความพึงพอใจในประโยชนอ่ืนทางวัตถุจนเกินจําเปน 

เพราะถาหากหันไปหาประโยชนทางวัตถุกันแลว ก็จะทําหนาที่ครูไมไดเต็มที่   ลองคิดดูวา  ถาครูไมหวง

ประโยชนที่ควรจะหวง  หันไปหวงอํานาจ  หวงตาํแหนง  หวงสิทธิ  และหวงรายไดกันมากๆ เขาแลว จะ

เอาจิตใจที่ไหนมาหวงความรู ความดี ความเจริญของเด็ก  ความหวงในสิ่งเหลานั้นก็จะคอยๆ บั่นทอน

ทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้น จะไมมีอะไรดีเหลือไวพอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไวได  ความ

เปนครูก็จะไมมีคาเหลืออยูใหเปนที่เคารพบูชาอีกตอไป  ทานทั้งหลายถึงแมจะพนหนาที่แลวตามระเบียบ 

แตก็ยังมีกําลังกาย กําลังปญญา และโดยเฉพาะกาํลังใจที่เขมแข็งอยู  ขอไดโปรดชวยกันรักษาแบบฉบับ

ของครูที่แทไวตอไป เพื่อใหเปนนิมิตหมายที่ครูรุนหลังจะไดยึดถือเปนตัวอยางในอันที่จะบําเพ็ญประโยชน

เพื่ออนุชนของชาติ และธํารงความบริสุทธ์ิ ศักดิ์สิทธิ์ ของครูไวในบานเมืองของเรา

 ขออวยพรใหทุกทานประสบแตความผาสุก สงบ และความสวัสดี ปราศจากโรคภัยทั้งในกายในใจ และ

เปนที่เคารพระลึกถึงประจําอยูกับจิตใจของผูที่เคยไดรับความเมตตาการุณยจากทานมาแลว จงตลอดทุก

เมื่อ..."

ทวีศักดิ์ ศูนยกลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตามประวัติศาสตรของเราจะเห็นไดวา คราวใด ที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ชาติก็

รอดพนจากภัยพิบัติสูความเจริญรุงเรือง แต คราวใดที่ขาด ความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตองประสบ

เคราะหกรรมทั้ง ชาต.ิ.."

ทวีศักดิ์ สิงหชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

ทวีสุข ณ ระนอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ทวีสุข เมืองสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

ทศพงษ ผาทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานในพีธีประดับยศนายตํารวจชั้นนายพล 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 15 มกราคม 2519..."

ทศพร แคมงคลสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคม พรอมพร่ีงดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพรและการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาลที่จัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม

     น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่วประเทศรวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นา

ปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริงจึงขอขอบใจทุกๆคน

 จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดีและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝานนี้ ทําใหขาพเจา

เห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนที่ตั้งของความรักความสามัคคีที่ทําใหคนไทยเรารวมมือ

รวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝง ประการแรก คือการ

ที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตามุงดีมุงเจริญตอกัน ประการที่สอง คือการที่แตละคนตางชวยเหลือ

เกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ

 ประการที่สามคือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกาแนระเบียบแบบแผนโดย

เทาเทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือการที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง

เที่ยงตรงและมั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี

 ที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได จึง

ขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลาไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา

     ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงคุมครองรักษาประเทศชาติไทยใหปลอดพน

จากภัยจากอันตรายทุกสิ่ง และอํานาจความสุขความเจริญสวัสดีใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากัน

..."

ทศพร ชะเอมเทศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนครูอยางแทจริงนับวาเปนบุคคลพิเศษ ผูตองแผเมตตาและเสียสละเพื่อความสําเร็จ 

ความกาวหนาและความสุขความเจริญของผูอ่ืนอยูตลอดชีวิตที่กลาวดังนั้น ประการหนึ่ง เพราะครู

จําเปนตองมีความรัก ความสงสารศิษย เปนพื้นฐานทางจิตใจอยูอยางหนักแนน จึงจะสามารถทนลําบาก

 ทนตรากตรึงกายใจ อบรมสั่งสอนและแมเคี่ยวเข็ญศิษยใหตอลดรอดฝงได อีกประการหนึ่งจะตองยอม

เสียสละความสุขและประโยชนสวนตัวเปนอันมากเพื่อมาทําหนาที่เปนครูซึ่งทราบกันดีอยูแลววาไมใชทาง

ที่จะแสวงหาความร่ํารวย ยศศักด์ิหรืออํานาจความเปนใหญแตประการหนึ่งประการใดใหแกตนไดเลย..."

ทศพร บุญเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่เด็กสมัยนี้ ที่เรียกวาเด็กๆ มีความเปนผูใหญมากกวาผูใหญบางคน ก็มาจากการที่มีโอกาสไดเลา

ไดเรียนในวิชาการมากขึ้น ถาเรียนในทางวิชาการมาก คือทางวิทยาศาสตรหรือทางวิทยาการตางๆ ยอมมี

ความคิดเกิดปญญาขึ้นมาสามารถที่จะคิดในทางธรรมะมากขึ้น เมื่อคิดในทางธรรมะมากขึ้น คือมีความ

เขมงวดมากขึ้นกวาผูใหญที่ผานชีวิตมาแตกอนนี้ ยอมเปนผูใหญมาก..."

ทศพร บุญสถิตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความ คิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวน รวม

..."

ทศพร พงษสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ทศพร สีนวลอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

ทศพร สุขทรรศนีย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

ทศพร สุวรรณโณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

ทศพร หาสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่บุคคลจะทําความดี ใหไดจริง และตอเนื่องไปโดยตลอดได จะตองอาศัยหลักปฏิบัติที่ถูกตอง

แนนอน  ประการแรก จะตองมีศรัธธา เช่ือมั่นในความดี หรือสุจริตธรรม ยอมไมทําลายผูใด หากแตสง

เสริมใหเปนคนสะอาดบริสุทธ์ิ และเจริญมั่นคง  เม่ือเกิดศรัธธาแนแนวในความดีแลว ก็จะตองต้ังกฏเกณฑ

  ทั้งระเบียบใหแกตนเอง สหรับควบคุมประคับประคองใหปฏฎืบัติแตความดี และรักษาความดีไวไวอยาง

เหนี่ยวแนน ไมใหบกพรองคลอนแคลน  พรอมกันนั้นก็จะตองพยายามเบิกถอน ลดละ การกระทําและ

ความคิด อันจะเปนเหตุบั่นทอนการกระทําดี ของตนดวยตลอดเวลา สําคัญยิ่งกวาสิ่งอื่น  ทุกคนจะตอง

อาศัยปญญา ความฉลาดรูเหตุผล เปนเครื่องตรวจสอบ พิจารณา วินิจฉัย การกระทําความประพฤติทุก

อยางอยูเสมอ ไดโดยไมประมาท  เพื่อมิใหผิดพลาดเสื่อสี  เมือประกอบความดีไดโดยถูกถวน ก็ยอมไดรับ

ผลประโยชนที่สมบูรณ แทจริง คือ  ประโยชนเกื้อกูลใหมีความสุข ความเจริญไดในปจจุบัน  และยืนยันมั่ง

คง ตลอดไปถึงภายหนา  ขาพเจาจึงขอฝากหลักปฏิบัติความดีนี้ไวใหทานหลายรับไวไปพิจารณาปฏิบัติ

ตอไป..."

ทศพล กุลศรีวัฒนไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือเปนเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความรู ความคิด วิทยาการทุกดานทุกอยาง ซึ่งมนุษยได

เรียนรู ไดคิดอาน และเพียรพยายามบันทึกภาษาไวดวยลายลักษณอักษร หนังสือแพรไปถึงที่ใด ความรู

ความคิดก็แพรไปถึงที่นั่น หนังสือจึงเปนสิ่งมีคาและมีประโยชนที่จะประมาณมิไดในแงที่เปนบอเกิดการ

เรียนรูของมนุษย..."

ทศพล แกวเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการ ความสามัคคีความเรียบรอย ผลดีทั้งปวงดังกลาวจะ 

เกิดขึ้นได ดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปญญาอันถูกตอง ปฏิบัติตนอยูในทาง ที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม..."

ทศพล สุวรรณรังษี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาบริบูรณดวยสัจจธรรมที่เปนสาระ  และเปนประโยชนในทุกระดับ  แตจะตองศึกษาใหมี

ความรูเขาใจและปฏิบัติใหเหมาะสมแกภาวะปจจุบันดวยศรัทธาและปญญาที่ถูกตองจึงจะตองเกิดเปน

ประโยชนเกิดขึ้นได     บัดนี้  ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดาน  และตองการความสามัคคี  ความสงบ

เรียบรอย  ผลดีทั้งปวงดังกลาวจะเกิดขึ้นไดดวยประชาชนมีหลักของใจอันม่ันคง  มีศรัทธาและปญญาอัน

ถูกตอง  และปฏิบัติตนอยูในทางที่เปนประโยชนแกสวนรวม  กรณียกิจอันสําคัญของทานทั้งหลาย  คือ  

การสงเสริมประชาชนใหมีพระรัตนตรัยและธรรมในพระพุทธศาสนาเปนหลักของใจและความประพฤติ  

ดวยศรัทธาและปญญาที่ถูกตอง  แตทั้งนี้ทานทั้งหลายจะตองเจริญศรัทธาและปญญาที่ถูกตอง  คือ  

ความเช่ือในเหตุที่แทในผลที่แท  ไมสับปลับและปญญาสามารถรูตามความเปนจริงอันเกิดจากความสงบ

แนวแนของจิตต  ใหเกิดขึ้นในตนเองกอน  จึงจะสามารถพิจารณาใหเห็นวิธีปฏิบัติเพื่อรักษาสงเสริม

พระพุทธศาสนาใหเปนประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติได..."

ทศพาณี ทศิธร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ทสพล เผื่อนอุดม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งสวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้นจึง

จําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

ทองคํา ตางใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญา และทางจิตใจซ่ึง

เปนทั้งตนเหตุ ทั้งองคประกอบที่ขาดไมได ของความเจริญดานอื่นๆ ทั้งหมดและเปนปจจัยที่จะชวยใหเรา

รักษาและดํารงความเปนไทยไวสืบไป..."

ทองคํา ทากัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การวิ่ง ก็นับวาเปนประโยชน เปนการออกกําลังถูกหลักวิชา และถูกตองที่สุดที่จะทําใหรางกายแข็งแรง

สมบูรณ ถาไดลองคนควาและเผยแพรวิธีสําหรับใหความเจริญทางดานอนามัย ของประชาชนทั้วไปก็จะ

เปนประโยชนมากขอหใทกคนสามารถที่จะบริหารรางกายใหแข็งแรงอยูตลอดไป แนะนําใหผูอ่ืนมีกําลัง

และชักชวนใหทุกคนรักษาตัวใหมีกําลัง ถาประชาชนทั่วไป แข็งแรงก็ยอมจะเปนประโยชนตอสวนรวม ที่

จะทําใหประเทศชาติเราไดมีสวนรวมที่เจริญ..."

ทองเครือ ปานพรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจโดยไมจําตองต้ังขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวาง

 คนที่ทํางานจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความขยันและซื่อสัตย

สุจริต ก็ย่ิงจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว..."

ทองเจือ สุขประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆ ทุกอยาง ตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

ทองดี มงคลทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

ทองใบ คณารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จ ไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งาน และประโยชนสวนตัว ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชน เพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จแตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ทองใบ บุญคํากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัส 

พระราชทานเพื่อเชิญไปอานใน

การเปดประชุมใหญของสมาคมพุทธศาสนา

ทั่วราชอาณาจักร ณ วิทยาลัยครูจันทบุรี 6 ธันวาคม 2518

...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

ทองพูน แกวบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและให ดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่ง จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูงไม บิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบือนจุดประสงคที่ แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมาย ของคําวา ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะ

หลีกเลี่ยงละเลยไมได..."

ทองพูล ผาระสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...1. ขอบคุณขาวทุกเม็ด น้ําทุกหยด อาหารทุกจานอยางจริงใจ

2. อยาสวดมนตเพื่อขอสิ่งใด นอกจาก ปญญา และความกลาหาญ

3. เพื่อนใหม คือของขวัญที่ใหกับตัวเอง สวนเพื่อนเกา หรือ มิตร คืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณคา

4. อานหนังสือธรรมะปละเลม

5. ปฏิบัติตอคนอื่น เชนเดียวกับที่ตองการใหผูอ่ืนปฏิบัติตอเรา

6. พูดคําวา ขอบคุณใหมากๆ

7. รักษา ความลับ ใหเปน

8. ประเมินคุณคาของการให อภัย ใหสูง

9. ฟงใหมาก แลวจะไดคูสนทนาที่ดี

10. ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตําหนิ และรูแกใจวา เปนจริง

11.หากลมลง จงอยากลัวกับการลุกขึ้นใหม

12. เมื่อเผชิญหนากับงานหนัก คิดเสมอวา เปนไปไมไดที่จะลมเหลว

13. อยาถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต

14. ใชบัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อยาใชเพื่อกอหนี้สิน

15. อยาหยิ่งหากจะกลาววา ขอโทษ

16. อยาอายหากจะบอกใครวา ไมรู

17 ระยะทางนับพันกิดลเมตร แนนอนมันไมราบร่ืนตลอดทาง

18. เมื่อไมมีใครเกิดมาแลววิ่งได จึงควรทําสิ่งตางๆอยางคอยเปนคอยไป

19 การประหยัดเปนบอเกิดแหงความร่ํารวย เปนตนทางแหงความไมประมาท

20. คนไมรักเงิน คือคนไมรักชีวิต ไมรักอนาคต

21. ยามทะเลาะกัน ผูที่เงียบกอน คือผูที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี

22. ชีวิตนี้ฉันไมเคยไดทํางานเลยสักวัน ทุกวันเปนวันสนุกหมด

23. จงใชจุดแข็ง อยาเอาชนะจุดออน

24. เปนหนาที่ของเราที่จะพูดใหคนอื่นเขาใจ ไมใชหนาที่ของคนอื่นที่จะทําความเขาใจสิ่งที่เราพูด

25. เหรีญเดียวมีสองหนา ความสําเร็จกับลมเหลว

26. อยาตามใจตัวเอง เร่ืองยุงๆเกิดขึ้นลวนตามใจตัวเองทั้งสิ้น

27. ฟนรวงเพราะมันแข็ง สวนลิ้นยังอยูเพราะมันออน

28. อยาดึงตนกลาใหโตไวๆ ( อยาใจรอน)

29. ระลึกถึงความตายวันละ 3 คร้ัง ชีวิตจะมีสุข มีอภัย มีให

ทองพูล มะธุผา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



30. ถาติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดตอๆไปก็ผิดหมด

31. ทุกชิ้นงานจะตองกําหนดวันเวลาแลวเสร็จ

32. จงเปนน้ําครึ่งแกวตลอดชีวิต เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมไดตลอด

33. ดาวและเดือนที่อยูสูง อยากไดตองปน บันไดสูง

34. มนุษยทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต จงทําชิ้นงานที่สําคัญที่สุดกอนเสมอ

35. หนังสือเปนศูนยรวมปญญาของโลก จงอานหนังสือเดือนละเลม

36. ระเบียบวินัย คือคุณสมบัติ ที่สําคัญในการดําเนินชีวิต..."

ทองพูล มะธุผา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไม

สุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

ทองพูล ราชวัดอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอยํ้าพอสมควร พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมา

แยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณคาตลอดกาล..."

ทองพูล ใสแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

ทองเพียร มุขยประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและ

เปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น.

 ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุ

ประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตน

เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง. คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงให

เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แลว จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะ

ปรับปรุงพัฒนาใหม่ันคงกาวหนาตอไปไดดังประสงค..."

ทองเพียร อินทนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนและความเจริญมั่นคงของสวนรวมยอมขึ้นอยูกับประโยชนและความเจริญมั่นคงของแตละ

บุคคลเปนสําคัญ เพราะสวนรวมนั้นประกอบขึ้นดวยบุคคลที่รวมกันอยูเปนสําคัญ เปนชาติบานเมือง. ดังนี้

 ผูใดก็ตามที่มุงหวังใหสวนรวมเจริญ มั่นคง จะตองพยายามสรางความมั่นคงใหแกการงาน แกอาชีพ และ

แกฐานะของตนเองใหไดเปนขอแรกและขอใหญ. แตในการสรางประโยชนสรางความเจริญใหแกตนเองนั้น

 จําเปนอยางยิ่งที่จะตองถือหลักปฏิบัติสองขออยางเครงครัด. ขอแรก จะตองมุงหมายกระทําแตเฉพาะ

กิจการงานที่สุจริต ที่เปนประโยชนสรางสรรค และที่ถูกตองเปนธรรม พรอมกับจะตองระมัดระวังควบคุม

ตนเองอยูเสมอ มิใหประพฤติปฏิบัติการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดําเนินทวนกระแสความถูกตองเปนธรรม และที่

เบียดเบียนบอนทําลายผูอ่ืน อยางเด็ดขาด. ครั้นเมื่อทําดีมีผลแลว ขอตอไป จะตองพยายามขวนขวาย

ประสานประโยชนของแตละคนเขาดวยกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญและจริงใจตอกัน โดยไมเพงเล็งถึง

ผลประโยชนเฉพาะตัวจนเ*พอดี หรือจนทําใหเกิดความโลภเห็นแกตัวขึ้นมาปดบังความสําคัญและ

ประโยชนของคนอื่นเสียหมด. การปฏิบัติตามหลักการดังนี้ แมจะยากลําบากอยูบางสําหรับบางคน แต

เมื่อฝกหัดตั้งตัวตั้งใจใหประพฤติปฏิบัติม่ันคงเหนียวแนนอยูไดจนเปนปรกติ ก็จะประคับประคองสงเสริม

ใหสามารถสรางความเจริญมั่นคงใหแกตัวแตสวนรวมไดสําเร็จอยางงดงามและแนนอนที่สุด. จึงขอให

บัณฑิตทั้งหลาย ไดนําไปคิดวินิจฉัยใหไดประโยชนสําหรับตัว สําหรับชาติบานเมืองตอไปในวัน ขางหนา..."

ทองรัตน สิงหแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น 

และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจักละ

วางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง. 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

ทองรัตน สิงหแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ทองเลื่อน บุญสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ทองศิลป อนุพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเพื่อชวยเหลือกันฉันญาติพั้นอง สอง

ประการนี้คือ  คนลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ทองสอน เผางาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

ทองไสย ทาวบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราสามารถที่จะสรางความสัมพันธระหวางศาสตนากับการศึกษา และชีวิตของคนที่มีมากขึ้น ให

กลับมาเปนอยางเดิมเหมือนอยางของเกาโบราณของเรา คือใหรูสึกวาโรงเรียนก็คือวัด วัดคือโรงเรียน ก็

จะทําใหบานเมืองมีอนุชนที่มีความสามารถในทางวิชาการและมีจิตใจสูง มีจิตใจดีเปนพลเมืองดีตอไป จะ

ชวยใหสวนรวมสามารถที่จะดําเนินตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

ทองหอ คํายอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาขอใครขอใหทานทั้งหลายพยายามรักษาสุขภาพรางกายใหสมบูรณแข็งแรง เพื่อใหสามารถ 

ประกอบกิจการงานอันเปนสัมมาชีพ ไดเศษกําลัง ทั้งพยายามระมัดระวังรักษาจิตใจของคนใหหนักแนน 

เพื่อใหมีสติสมบูรณ มีปญญาแจมใส สามารถคิดพินิจฉัยเรื่องราว ตางๆไดไมผิดพลาด ผูใดมีภาระหนาที่

อันใด อยูกระทําใหสําเร็จลุลวง ดวยความรูความสามารถ ดวยความจริงใจพรอมใจ และความเมตตา 

ปรารถนาด.ี.."

ทองอยู แหลมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยนี้ ความจริง "รูรักสามัคคี"ถึงอยูไดจนทุกวันนี้ ถาไมรู "รูรักสามัคคี"อยูไมได

   แตกอนนี้เมื่อ 40 หรือ 50 ปกอน ประชากรของประเทศไทย มีประมาณ 18 ลาน เดี๋ยวนี้มีมากขึ้นสามเทา

 มีมากกวา 54 ลาน จวนจะ 60 ลานการที่จะ"รูรักสามัคคี"ก็ลําบากเพราะคนมากๆรูจักกันทั่วถึงไมคอยได 

แต"รูรักสามัคคี"ควรจะใชได เพราะหมายความวาทุกคนถือวาตนเปนคนไทย มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามทุกคนรู

วาตองมีความสามัคคี "รู" ก็คือ "ทราบ" ทราบความหมายของ "สามัคคี "รัก" คือ "นิยม" นิยมความสามัคคี 

เพราะเหตุใดคนไทยจึง "รูรักสามัคค"ีก็เพราะคนไทยนี่ฉลาด ไมใชไมแลด คนไทยนี่ฉลาดรูวาถาหาก

เมืองไทยไมใชความสามัคคี ไมเห็นอกเห็นใจกัน ไมใชอะไรที่จะพอรับกันได พอที่จะใชได ก็คงจะไมไดทํา

อะไร หมายความวา ทํามาหากินก็ไมไดทํามาหากิน เพราะวาไมมีอุปกรณ ไมมีความสงบ จะตอง "รูรัก

สามัคค"ี หมายความวารูจักการอะลุมอะหลวยกัน แมจะไมใชถูกตองเต็มที่ คือหมายความวาไมถูกหลัก

วิชาเต็มที่ ก็จะตองใช เพราะวาถาไมใช ก็ไมมีอะไรใช อาจมีสิ่งที่มีแลวที่จะใชไปไดช่ัวคราว คุณภาพอาจ

ไมคอยดีนัก ทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรที่ดีรอยเปอรเซ็นต แตวาตองใชอะไรที่พอใชไดไป ไมอยางนั้นไมมี

วันที่จะมีชีวิตรอดได..."

ทักษิณ สระมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวงนั้น เราบัญญัติขึ้นเพื่อใชเปนปจจัยสําหรับรักษาความยุติธรรม กลาวโดยสรุปคือ ใช

เปนแบบแผนแหงความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสวนหนึ่ง กับใชเปนแมบทในการพิจารณาตัดสินความ

ประพฤติปฏิบัตินั้น ๆ ใหเปนไปโดยถูกตองเที่ยงตรงอีกสถานหนึ่ง..."

ทักษิณ อารารม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

ทักษิณา ดํารงพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

ทัณฑิกา สุขจันทรื
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชนไมแยง

ความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญย่ิงกวา

สิ่งอื่น..."

ทัตเทพ ออนเกตุพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

ทันใจ สุริยะโวหาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันดีวาทหารมีหนาที่ปองกันประเทศและปกปองคุมครองประชาชน ใหมีชีวิตอยูดวยความ

รมเย็นเปนปรกติสุข หนาที่ทั้งนี้ถือวาสําคัญมาก โดยเฉพาะในระยะปจจุบันสถานการณบานเมืองเราอาจ

กลาวไดวาไมนาไววางใจนัก เหตุเพราะภัยอันตรายและความไมเปนปรกตินานาประการ ทหารจึงตอง

สํานึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีและทําหนาที่ของตนใหเขมแข็งหนักแนนยิ่งขึ้น ซึ่งหากสามารถ

กระทําไดครบถวนแทจริง ก็จะเปนความสําเร็จเปนความดี เปนเกียรติเปนศักดิ์ศรีของทหารและกองทัพ

ไทย ประชาชนก็จะอยูเย็นเปนสุข บานเมืองไทยก็จะอยูรอดปลอดภัยและดํารงอยูไดดวยความมั่นคงสวัสดี

..."

ทันตา อิ่มวงศทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยงในการคปฏิบัติ 

หนาที่ของขาราชการเพราะการยึดมั่นดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเด่ียวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติ

หนาที่ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยาง

แทจริง..."

ทับทิม จากุญชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทุกขอขาพเจาประทับใจและพยายามทองและ 

พยายามอยางที่สุดจะถือปฏิบัติใหจงได  และพระบรมราโชวาทขอที่ขาพเจายึดถือปฏิบัติ จนทําให

ขาพเจาประสบผลสําเร็จ ในหนาที่การงาน คือ หากลมลงจงอยากลัวกับการลุกขึ้นมาใหม..."

ทับทิม วรรณสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น เบื้องตน แตละคนจะตองมีปณิธานที่เที่ยงตร ในอันที่

จะทํางาน ทําหนาที่ดวยความอุตสาหพยายาม และความหนักแนนอดทน ใหบรรลุผลสําเร็จ เมื่อจะเริ่ม

งานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย เห็นสาระประโยชนที่แทของงานนั้นอยางแจมแจง

แลวจึงลงมือกระทําดวยต้ังใจ ม่ันใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินงานลุลวงตลอดไป

อยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย ขอสําคัญตลอดเวลาที่ปฎิบัติงานตองพยายามควบคุมกายใจ

และความคิด ใหสงบ ตั้งมั่นและหนักแนน อยาใหคลายจากความเพียรและอยาใหหวั่นไหว งซานไปกับ

ความพอใจ ไมพอใจ หรืออุปสรรคและปญหาตางๆนอกจากนั้น ยังตองมีความสุจริตใจและจริงใจตอ

ผูเก่ียวของ รวมงานทุกายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฎิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม ดวยความเมตตา

อารีและความไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานประโยชนกันไดอยางสอดคลองและมี

ประสทิธิภาพ..."

ทัศนพัฒน สุริยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯ

ถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541..."

ทัศนะ ประทุมวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

ทัศนัย กล่ินกําพูน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

ทัศนัย ซื่อตรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ทัศนัย รอดทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นที่เปนอยูแกเราในวันนี้ ยอมมีตนเรื่องมากอน ตนนั้นคือเหตุ สิ่งที่ไดรืบคือผล  

และผลที่ทานมีความรูอยูขณะนี้  จะเปนเหตุใหเกิดอยางอื่นตอไปอีก  ดังนั้นที่พูดกันวาใหพิจารณาเหตุผล

ใหดีนั้น  กลาวอีกนัยหนึ่งคือใหพิจารณาการกระทําหรือกรรมของตนใหดีนั่นเอง..."

ทัศนัย สุดเอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กูเงินนั้น เงินจะตองใหเกิดประโยชน มิใชกูสําหรับไปเลนไปทําอะไรที่ไมเกิดประโยชน..."

ทัศนา จันทบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ทัศนา ชูติวิศุทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..." 

พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคมงานพระราชพีธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2530..."

ทัศนา เทพี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การเสียสละทํางานทําดีเพื่อการสรางสรรค ดวยความรับผิดชอบเต็มที่นั้นชวยใหผูปฏิบัติไดรับผลดี

อยางหนึ่ง คือมีผูศรัทธาเชื่อถือ และนิยมยกยองอยางกวางขวาง บุคคลเหลานั้นเมื่อศรัทธาเชื่อถือในตัวผู

ปฏิบัติดีแลว ยอมจะรับเอาความคิดจิตใจของผูปฏิบัติดี ที่นิยมยึดมั่นในความดี เขาไวดวยแลวนอมนํามา

ปฏิบัติชอบปฏิบัติดีดวยตนเอง ดังนี้ ก็จะมีผูที่ศรทัธาในความดีเพิ่มขึ้นเปนลําดับ เมื่อคนสวนใหญมี

ศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณความดีรวมกันและเสมอกันแลว ก็จะเกิดเปนความสามัคคีปรองดองเปน

ปกแผนขึ้น ความสามัคคีเปนปกแผนนี้คือกําลังอันแข็งกลาที่สุดในแผนดิน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวจะบันดาล

ใหคนในชาติมีสมานฉันท มุงมั่นที่จะรวมกําลังกันสรางสรรคความเจริญมั่นคงของบานเมือง ใหสมบูรณ

บริบูรณขึ้นทุกสถาน..."

ทัศนาวลัย แสงนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสํานึกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฎิบัติงานของตัวรวมกับงาน

ของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไปถึง

ความเจริญมั่นคง ซึ่งเปนจุดประสงคแทจริง..."

ทัศนี พรหมนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมายขอบเขต และหลักการไวแนนอนเพราะ

จะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกันและขจัด

ความลาชาความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง..."

ทัศนีย แกวสนิท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

ทัศนีย งามโสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาสามารถที่จะเปลี่ยนใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ไมตองทั้งหมด 

แมจะไมถึงครึ่ง อาจจะเศษหนึ่งสวนสี่  ก็จะสามารถที่จะอยูได     การแกไขจะตอง

การแกไขจะตองใชเวลา ไมใชงาย ๆ โดยมากคนก็ใจรอนเพราะเดือดรอนแตวาถา

ทําตั้งแตเดี๋ยวนี้ก็จะสามารถที่จะแกไขได 

การจะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ สําคัญอยูที่เราพออยู  พอกิน และมีเศรษฐกิจ

การเปนอยูแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความวา อุมชูตัวเองไดใหมพีอเพียง

กับตัวเอง

 อันนี้เคยบอกวา     ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตอง

ผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใสใหตัวเองสําหรับครอบครัวอยางนั้นมันเกินไปแตวา

ในหมูบานหรือในอําเภอ  จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่ง บางอยางที่ผลิตได

มากกวาความตองการก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

ทัศนีย จีระออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ทัศนีย ชนะวรรโณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การคนควาพระพุทธศาสนาเปนสิ่งที่สมควรอยางยิ่งที่จะใฝหาเพราะวาเปนหลักของพุทธศาสนา และ

ศาสนานี้เปนหลักที่พวกเราทุกคนโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนจะตองยึดถือ  ศาสนานี้เปนสิ่งที่ประเสริฐทีทํา

ใหคนเราจะบรรลุถึงความสุขสําเร็จได และอยางที่ไดอางประกาศพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาฯวาสําคัญอยูที่ปฏิบัติ และการปฏิบัตินี้ตองอาศัยความรูก็เปนความจริงอยางยิ่ง..."

ทัศนีย ตันม่ิง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มหาวิทยาลัย มุงสั่งสอนนักศึกษาใหเปนคนเกง ซึ่งเปนการดี แตนอกจากจะสอนใหเกงแลวจําเปน

อยางยิ่ง ที่จะอบรมใหดีพรอมกันไปดวย ประเทศเราจึงจะไดคนที่มีคุณภาพพรอมคือ ทั้งเกงและทั้งดีมา

เปนกําลัง ของบานเมือง..."

ทัศนีย นิโกบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฎิบัติงานและการปฎิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฎิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฎิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ทัศนีย นิยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทยคือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมมามมากกวา 700 ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสสนองคุณชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดยการวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

ทัศนีย บัวศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลแนนอนและสมบูรณ ตามเปาหมายนั้นจะตองใชความรูความสามารถ พรอมทั้ง

คุณสมบัติที่สําคัญ ๆ ในตัวบุคคลหลายประการ ทั้งความตั้งใจที่ม่ันคง ความคิดสรางสรรค ความ 

อุตสาหะพยายาม ความรับผิดชอบ ตลอดจนความสุจริต เปน ธรรมนํามาปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

19 กรกฎาคม 2528..."

ทัศนีย บุญทวีสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี  คือ  ตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร  ตองเอื้อเฟอเผื่อแผ

และ   เสียสละ  ตองหนักแนน  อดทนและอดกลั้น  สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบ

แบบแผนที่ดีงาม  รวมทั้งตองซ่ือสัตย  รักษาความจริงใจ  วางใจเปนกลาง  ไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

ทัศนีย ปนโตนด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือตองหม่ันขยันและอุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเผื่อและเสียสละ

 ตองหนักแนน อดทนและอดกลั้น สํารวมระวังความประเพฤติปฎิบัติตนใหอยูในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม 

รวมทั้งตองซื่อสัตย รักาความจริงใจ วางใจเปนกลางไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

ทัศนีย ไผเอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ณ อาคารใหม สวนอัมพร 28 ตุลาคม 2521..."

ทัศนีย พงศไพบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคลทั้งในดานวิชาการ ตองเห็น ใจ

วาแตละคนมีหนาที่ มีความรูในวิชาการของ แตละคน ถาดําเนินวิชาการนั้นๆไปตามลําพัง หรือตามแนว

เดียว เทานั้นเอง ก็จะไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะกรรมการจัดงานสุรสีหรําลึก 

ณ พระตําหนักจิตรดารโหฐาน 21 มีนาคม 2522..."

ทัศนีย พัฒนสีทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะกรรมการสมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทย

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 25 กรกฎาคม 2515..."

ทัศนีย พิพัฒนวรสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่

จะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

ทัศนีย พูลเกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ทัศนีย เพ็ชรหืด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน สวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกประการใหบริสุทธ์ิบริบูรณ

โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามาถเพื่อผลการปฎิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุแกตนอยางสูง

 และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตนแกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ทัศนีย รุงนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ทัศนีย รูปสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หิริโอตตัปปะ หากบุคคลใดมีความรูสูงแตขาดหิริโอตตัปปะ คือไมมีความละอายตอบาปนําความรูนั้น

ไปใชในทางมิชอบ ก็จะทําใหสังคมเดือดรอน..."

ทัศนีย รูปสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการ ความสามัคคีความเรียบรอย ผลดีทั้งปวงดังกลาวจะ 

เกิดขึ้นได ดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปญญาอันถูกตอง ปฏิบัติตนอยูในทาง ที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม..."

ทัศนีย สิริวัตถานันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวา เล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลวยากที่จะทําใหสําเร็จ

เรียบรอยทันเวลาได การฝกฝนความเพียร ถึงหากแรกๆจะรูสึกเหน็จเหนื่อยลําบาก แตพอไดเพียรจนเปน

นิสัยแลว ก็จะกลับเปนพลังอยางสําคัญ ที่คอยกระตุนเตือนใหทํางานอยางจริงจัง ดวยใจราเริง และ

เมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้น การงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดยงายและรวดเร็ว..."

ทัศนีย หนูสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหการศึกษานั้น คือ การแนะนําสงเสริมบุคคลใหมีความเจริญงอกงามในการเรียนรู การคิดอาน

การกระทําตามอัตภาพของตน โดยมีจุดมุงหมายในที่สุดใหสามารถนําคุณสมบัติทั้งปวงที่มีในตัวออกมา

ใชใหเปนประโยชนเกื้อกูลตน เก้ือกูลผูอ่ืนไดโดยสอดคลอง ไมขัดแยงเบียดเบียนกัน เพื่อที่จะอยูรวมกัน

เปนสังคมเปนประเทศได"

   พระบรมราโชวาทนี้ ขาพเจาไดนํามาปกิบัติในหนาที่การงานของตน คือ การใหการศึกษากับนักเรียน 

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรู คิดเปน ทําเปน อานออกเขียนได และปฏิบัติตนเปนคนดี เปนเยาวชนที่มี

คุณภาพ เพื่อะไดพัมนาประเทศตอไป..."

ทัศนีย หวายฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักของคุณธรรมคือการคิดดวยจิตใจที่เปนกลาง กอนจะพูดจะทําสิ่งไรจําเปนตองหยุดคิดเสียกอน 

เพื่อรวบรวมสติใหตั้งมั่น และใหจิตสวางแจมใส ซ่ึงเม่ือฝกหัดจนคุนเคยจนชํานาญแลว จะกระทําได

คลองแคลว ชวยใหสามารถแสดงแสดงความรูความคิดในเรื่องตางๆใหผูฟงเขาใจไดงาย ไดชัด ไมผิดทั้ง

หลักวิชาหลักคุณธรรม

       ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นไดดวยอาศัยปจจัยประกอบพรอมกัน 4 อยาง อยางที่หนึ่ง ตองมีคนดี มี

ปญญา มีความรับผิดชอบ เปนผูประกอบการ อยางที่สอง ตองมีวิทยาการที่ดีเปนเครื่องใชประกอบการ 

อยางที่สาม ผูประกอบการตองมีความวิริยะอุตสาหะและความเพงพินิจอยางละเอียดรอบคอบในหาร

ทํางาน อยางที่สี่ ตองรูจักทํางานใหพอเหมาะพอดี และพอควรแกงานและแกประโยชนที่พึงประสงค 

ปจจัยแหงความเจริญดังกลาวนี้ จะประกอบพรอมกันขึ้นมิได หากบุคลไมพยายามศึกษาอบรมตนเองดวย

เองอยูเปนนิตย..."

ทัศนียา แกวคงขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาขอฝากคติไวเปนเครื่องกํากับใจ มีคุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญ ซึ่งทานตองปฏิบัติอยางเครงครัดอยู

เสมอ คือ ความสัตยสุจริต ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูได ก็ยอมอาศัยความสัตยสุจริตเปนพื้นฐาน

 ทานทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี ขอใหมั่นอยูในคุณธรรมทั้ง ๓ 

ประการคือ สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาที่ ทานจึงจะเปนผูที่ควรแกการ

สรรเสริญของมวลชนทั่วไป..."

ทัศนียา คงสถิตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

ทัศวรรณ ทะสะระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะ เพงพินิจใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณเปรับปรุงตัว ปรับปรุง

งาน ใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่จะทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงคเปน

ความเจริญมั่นคง ทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ทานตะวัน ศรีปญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว 

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร  ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก  ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

ทาริส ฮิแต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

ทํานอง จํานงรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

ทิชากร ศศิธร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

ทิฑัมทร หอมกระโทก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามกชนมีจิตสํานึกมั่นคง อยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ เห็นวา

ศาสนาทั้งปวง ยอมสั่งสอนความดีให บุคคลประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ชอบ จึง มิไดดูแคลน

เบียดเบียนผู ถือศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นไดในประเทศไทย..."

ทิตตาภา พรหมเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น เบื้องตน แตละคนจะตองมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอัน

ที่จะทํางานทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความหนักแนนอดทน ใหบรรลุผลสําเร็จ. เมื่อจะเริ่ม

งานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชนที่แทของงานนั้นอยาง

แจมแจง แลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย. ขอสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตองพยายาม

ควบคุมกายใจและความคิด ใหสงบตั้งมั่นและหนักแนน อยาใหคลายจากความเพียร และอยาใหหวั่นไหว

ฟุงซานไปกับความพอใจไมพอใจหรืออุปสรรคและปญหาตาง ๆ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความสุจริตใจ

และจริงใจตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม 

ดวยความเมตตาอารีและความไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานประโยชนกันได อยางสอดคลอง

และมีประสิทธิภาพ..."

ทิตยา ชอทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจความตองการ ก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

ทิติยา บัวไพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ทินกร เกื้อกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหนาที่ในฐานะของแตละคนทีจะตองทําใหทําอยางดีๆ ทําเรื่อยๆไปไมใชทําอยางที่จะ

อยากดีเดนทําดีเดนไมใชอยากดีเดนทําใหดีแลวก็จะเดนเอง ไมใชวาจถดประสงคที่จะทําเพื่อใหดีเดน ทํา

เพื่อใหดีเรื่อยๆ ทําใหหนาที่ที่มีใหสําเร็จ แตไมใชจุดประสงคที่จะดีเดน ก็อยางที่วาไมใชทําเพื่อดัง แตวา

ถาตองการจะดังเมื่อไหรกจะดังเอง แลวดังดีดวยดังไพเราะไมใชดังอยางนารําคาญ หรือนาเกลียด" นี่คือ

พระราชดํารัสของพอหลวงของปวงชนชาวไทยเราพระองคไดพระราชทานใหลูกๆทุกคนที่เปนคนไทยไมวา

จะอยู ณ ที่แหงหนตําบลใดไดยึดถือปฏิบัติ ขาพเจากนเปฯคนหนึ่งที่ไดยึดถือเอาพราราชดํารัสนี้ปฏิบัติมา

ตั้งแตเร่ิมรับราชการเปฯขาราชการครุใหมๆ จนถึงปจจุบันนี้ก็ครึ่คอนคนเขาไปแลว ผูบังคับบัญชาสั่งให

ทําอไรกทําอยางดี ทําใหสําเรจไมใหบกพรอง เมื่อทําแลวงานก็ไมลาชาเราก็ไดรับคําชมจากผูบังคับบัญชา

หรือเพื่อนรวมงานที่อยูในที่ทํางานเดียวกัน หรือเครือขายใกลเคียง..."

ทินกร เจียมเมืองปกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

ทินกร ธรรมวิบูลชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ไดเลื่อนยศนี้ก็เปนเกียรติประวัติของแตละบุคคลเปนสิ่งที่ทุกคนปราถนาและในเวลาเดียวกันที่มี

อีกอยางหนึ่งคือความรับผิดชอบที่มากขึ้นเพราะวามียศสูงขึ้นไปก็ตองมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นมากตาม

เทานั้น ฉะนั้นก็ตองมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นดวย ขอสําคัญผูมียศสูงขึ้นไปจะตองเปนเหมือนสัญญา

ลักษณหรือธงไชยแกผูที่อยูใตบังคับบัญชายิ่งๆ ขึ้น ทําใหเปนกําลังใจหรือเปนตัวอยางที่ดีสําหรับ

ผูใตบังคับบัญชาสําหรับทหารของแบบนี้เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะทหารยอมตองมีเกียรติ ยอมตองมี

ความรับผิดชอบและยอมจะตองเปนผูที่นําสวนรวมไปในทางที่ดี..."

ทินกร นพคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนไมใชอยูที่ธงที่จะปลิวสะพัดอยูขางหนา อยูที่ใจที่เปนไทยที่รูวาประเทศไทยนี้มี

ความสําคัญอยางไร ไดอยูเปนเอกราชมาเปนเวลานับรอยๆ ป และไดอํานวยใหเรามีความสุข มีเกียรติได 

และจะมีเกียรติไดอีกตอไป ฉะนั้นก็ขอใหทุกคนจะลึกถึงวา ทุกคนมีหนาที่ทั้งนั้นที่จะรักษาความเปนไทยนี้

ไว ทั้งในใจ และทั้งในหมูคณะ ทั้งชาต.ิ.."

ทินกร ศรีชมภู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

ทินกร ศรีวิชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

ทินกร สืบคําเปยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ทินกร หม่ืนเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

       พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน 

ภายนอก ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอนัตราย หรือความยุงยากเดือดรอน

 เชน น้ําทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

       ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้

สําคัญมาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่

จะอํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

       ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจ

อันดีในกันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรัก

ความหวังดี ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนิน

กาวหนาไปโดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

       ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน

 ใหปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน

..."

ทินกร เหมอดู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

ทินกฤต อินทแพทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปลูกปา ไมควรนําเอาพื้นที่ที่ราษฏรอาศัยอยูกอนแลว มาปลูกปาและปาที่ปลูกขึ้นก็ควรจะมีสภาพที่

เปนปาอยาง แทจริงจึงควรปลูกไมหลายประเภทคละกันโดยเฉพาะไมพื้นเมืองที่เหมาะสม กับทองถิ่นและ

กลาไมที่จะนําไปปลูกจะตองมีความทนทานพอ สมควร..."

ทินากร เกิดพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

ทินาภรณื สายชนะพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ทิพพิมล แ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

ทิพย มุณีรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภัยอันใหญหลวงอาจมาถึงตัวเราไดไมวันใดก็วันหนึ่ง ทานทั้งหลายอยาไดมีความประมาท ขอใหทาน

ตอตานการรุกรานนี้ดวยความรวมมือกันทั้งฝายเจาหนาที่และฝายประชาชน และดวยความเสียสละ 

พรอมทั้งตั้งใจประกอบการงานดวยความขยันขันแข็ง โดยมุงถึงความปลอดภัยและความวัฒนาถาวรของ

ประเทศชาติโดยสวนรวมเปนสําคัญ..."

ทิพยปราณี สุระสาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ทิพยวดี พันธภาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง 

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริ ญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ทิพยวรรณ รัตนกุสุมภ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนตองมีความตั้งใจจริงและขยันหม่ันเพียร ตองรูจักพิจารณา

ดวยปญญาและความรอบรู ยึดมั่นในความสามัคคีและความซื่อสัตยสุตริต ถือเอาประโยชนสวนรวมเปน

จุดประสงคสําคัญ จึงจะสามารถปฏิบัติงานตางๆใหสําเร็จผลโดยสมบูรณ..."

ทิพยวรรณ เทศบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

ทิพยวรรณ ศิลอุตตมะบูชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว  จะทําใหมีจิตใจม่ันคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ  และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดโดยแทจริง..."

ทิพยวรรณ ทิพยเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเรา

ก็อยูเปนสุข..."

ทิพยวัลย กาญจนศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

ทิพยสุคนธ แสงเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

ทิพยาภรณ ปลอดใจดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา ศิลปและวัฒนธรรมนั้น คือ งานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซึ่ง

เปนทั้งตนเหตุ ทั้งองคประกอบ ที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่น ๆ  ทั้งหมก และเปนปจจัยที่จะชวยให

เรารักษาและดํารงความเปนไทยไดสืบไป..."

ทิพวรรณ วรรณธนากูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

ทิพวรรณ คุณาปกรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจายึดถือคุณธรรมสี่ประการ

"ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูดทํา ดวยเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกันประสานประโยชนกันใหงานที่ทําสําเร็จผลทั้งแก

ตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฎิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคงอยูใน

เหตุในผล..."

ทิพวรรณ เถาทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฏีใหมตามแนวพระราชดําริ

เสรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติ ทฤษฏีใหมเปนแนวทางในการพัฒนาที่นําไปสูความสามารถในการ

พึ่งตนเอง อยางเปนขั้นตอนโดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกัยความผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลง

จากปจจัยตางๆโดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสรางหนทางที่ดี มีความรูความเพียร

และอดทน สติปญญาการชวยเหลือและความสามัคคี

ทฤษฏีใหมตามแนวพระราชดําริอาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงมีอยู 2 แบบ คือแบบพื้นฐาน

 กับแบบกาวหนา

ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกรเปนเศรษกิจพอเพียงแบบพื้นฐานเทียบได

กับทฤษฏีใหมที่มุงแกปญหาของเกษตรกรที่ยอูหางไกลและลาชา ตองกักน้ําฝนและประสบความเสี่ยง

จากการที่พักไมพอเพียงแมกระทําสําหรับการปลูกขาวเพื่อบริโภคและมีขอสมมติวามีนโยบายพอเพียงใน

การขุดบอเพื่อการแกปญหา..."

ทิพวรรณ บุญมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวา คนดีทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย  ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก  แตเปนไปได  ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวยาก  สําคัญอยูที่

ความเขมแข็งของคนดี                                                                                                                        

                            A Good person can make another person good  it means  that goodness will 

elicite goodness  in society , other person will also be good. Evil will make a steadfast good 

person bad only will great difficulty,honever,it is not impossible  If good people hold on 

tenaciously to their goodness, it well be difficult for evil people to influence them. The  important

 thing is the strong will of the good person.                                                                                     

                                                          (พระราชดํารัสพระราชทานแดคณะบคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวาย

ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ.ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  เม่ือ

วันพุธที่  4 ธันวาคม 2539)..."

ทิพวรรณ อินนันทนานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุก ๆ คนใหมีความสุข ความ

เจริญ และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา 

ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือปรารถนาสุขกายสบายใจ ความสมบูรณดวย

พลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบรมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปน 2 สวน คือความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก

ไดแกความเปนอยูและสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตรายหรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยง มุงรายทําลายกัน 

ภายในไดแกจิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาดและสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลายพยายามทําความคิดจิตใจใหสงบ แจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกันก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคนทุกฝายจะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไปโดย

ราบร่ืนและมั่นคง บรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคนให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

ทิพวัลย กาลรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความ คิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวน รวม

..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญราชรุจิ

ณ พระตําหนักจิตรดารโหฐาน 23 มกราคม 2513

 

"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุก วันนี้ดวยความสามัคคี ผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ 

บรรเทาความเดือดรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแตโบราณกาล..." 

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะกรรมการบริหารและอาสาสมัคร มูลนิธิราชประจํานุเคราะหฯ

ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร 30 ตุลาคม 2508..."

ทิพวัลย กุลชุมภู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทุกประเทศมีความคิดวาทําอไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไม

โลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

ทิพวัลย สุภายุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางงานศิลปทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่

ดีอยางเหมาะสมแลว ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวย จึงจะไดผลงานที่มี

คาควรแกการยอมรับนับถือ..."

ทิพวัลย หลานไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําหนาที่เพื่อหนาที่ เม่ือตองทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชน

ครบถวน ทั้งประโยชนของงานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดหมายอื่นนๆ เชน เพื่อประโยชน

สวนตัว แมจะไดผลมากมายเพียงใด งานก็ไมสําเร็จแตทําใหเสียทั้งงาน เสียทั้งคน..."

ทิพวัลย อานุภาพสโมสร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผ ชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ทิพสุดา บุญประภาวัฒ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอใชสําหรับใชของตัวเอง มี

ความหมายวาพอมีพอกิน...พอมีพอกินนี้ ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง...?

?...ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยูไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยางอาจจะดู

ฟุมเฟอย แตก็ทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทําสมควรที่จะปฏิบัต.ิ..?

?...Self-sufficiency นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอยืมคนอื่น อยูไดดวยตนเอง...?

?...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถา

ประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ซ่ือตรง ไมโลภ

อยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

ทิพาภรณ ลาภรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาและพระราชีนี  มีความยินดี ที่ไดมารวมพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ในโอกาสนี้ 

และพอใจที่ไดทราบตามรายงานของผูบังคับการคายชุมนุมวา งานชุมนุมลูกสือนี้ จะใหประโยชนแก

ลูกเสือทั้งโดยทางตรง และโดยทางออม เปนอยางมาก 

            ขาพเจาไดเคยกลาวแกคณะลูกเสือในโอกาสอื่นมาแลาวา การลูกเสือนั้นเปนกิจการที่ผูใหญจัด

ขึ้นสําหรับเด็ก เพื่อซักจูงและฝกฝนใหเติบโตเปนคนดีมคีวามซื่อสัตย และเปนผูสามารถเหมาะสมที่จะอยู

ในสังคม ดังนั้นจึงเปนที่เขาใจและเปนที่หวังวา ตอไปขางหนาลูกเสือจะเปนคนสําคัญของชาติ คือจะเปน

ผูบริหารปกครองบานเมืองได ขอใหลูกเสือทราบถึงสิ่งสําคัญในการปกครองไววา  ในบานเมืองนั้น  มีทั้ง

คนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุข

เรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคนดีไดปกครองบานเมือง 

และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได  ลูกเสือทุกคนจงหมั่นฝกฝนตนเอง

ใหมาก เพื่อใหพรอมและใหเหมาะแกการภาระหนาที่อันจะมีมาขางหนานั้น 

            ในการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งนี้ ลูกเสือทั่วราชอาณาจักรไดมาอยูดวยกัน นอกจากนั้นยังมีแขก

จากตางประเทศมาอยูรวมกับเราดวย เปนโอกาสอันประเสริฐที่จะผูกไมตรีระหวางกันและกัน ขอใหแตละ

คนทําความรูจักคุนเคย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดกัน ผูกพันกันไวดวยน้ําใจ ลูกเสือจะรูสึกวา การที่

ไดมาอยูรวมกันเพียงชั่วเวลาเล็กนอยนี้ อาจกอใหเกิดประโยชนแกชีวิตอนาคตไดมากมาย 

            ไดเวลาอันเปนมงคลแลว  ขาพเจาขอเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ณ บัดนี้ ขออวยพร

ใหงานดําเนินลุลวงไปดวยดี  สําเร็จประโยชนตามวัตถุประสงคทุกประการ และขอใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ

 ลูกเสือทุกคน  พรอมทั้งผูมีสวนรวมในงาน มีความสุขความสวัสดีโดยทั่วกัน..."

ทิพาวรรณ เฟองเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

ทิยาณรรณ นิ่มมะโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําใหบานเมืองคงอยุนี้เปนงานที่ยากลําบาก เพระวาคนที่อยูในประเทศยอมตองมีการขัดแยงกัน

บาง เหมือนในครอบครัว อยุใกลชิดกันก็อาจขัดแยงกันได แตวาเมื่ออยุในครอบครัวเดียวกันคือ

ประเทศชาติ ก็เปนครอบครัวใหญ ตองรูจักอภัยกัน ปรองดองกันใหด.ี.."

ทิวทัศน ศรีละครเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

ทิวา ถมยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน     สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ  ไมวาจะทําการสิ่งใดบานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย    และมีความสุข  ความสมบูรณ  ทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

ทิวา อินทรจนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ทิวากร บีบกลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเครงครัดหมายถึงความระมัดระวังมั่นคงที่จะปฏิบัติการใหเที่ยงตรงครบถวนตามแบบแผนและ

หลักเกณฑที่ไดวางไว แบบแผนและหลักเกณฑนั้นยอมตองมีเหตุผลเปนพื้นฐาน และเหตุผลที่จําทําให

พื้นฐานมั่นคงไมสั่นสะเทือนได ก็ตองเปนเหตุผลตามความจริงแทที่ไดพิสูจนเห็นจริงแลวดวยความ

ละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลําเอียง และความหลงผิดตามอารมณ..."

ทิวารัตน ครุฑมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

ทีปวัฑฒ มีแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติ ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถา แตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่ สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน แลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น..." 

พระบรมราโชวาท ในพีธีถวายสัตยปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2504..."

ทีปวัฑฒ มีแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

ทุงตะวัน ชูมาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

ทูล คุมสวัสิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

เทพกร ออนลมูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาแลว  ถือวามีความรับผิดชอบอยางยิ่ง  ที่จะตองใฝวิชาความรู  

ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน  ความรูที่ใชไดผลนั้น  ตองเปนความรูที่ถูกตอง  แนนหนา  แมนยํา ชํานาญ 

นํามาใชการไดทันที  และนอกจากความรูดานลึก  คือ  วิชาเฉพาะสาขาที่ศึกษามาโดยตรงจาก

มหาวิทยาลัยแลว  ความรูดานกวางคือ  วิชาอยางอื่น ๆ  ทั่วไป  ยอมเปนปจจัยประกอบสงเสริมอีกสวน

หนึ่งดวย..."

เทพพงศ แยมวงษโต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง  ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา  การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป  เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน  ถาหากทําสิ่งใด  โดย

มิไดพิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น  อันจะเปนผลเสียหายแก

กิจการนั้น ๆ  ได..."

เทพพงศ แยมวงษโต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา  ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง  ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ  ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม  ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมายอีกประการหนึ่ง  เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน  ผูปฏิบัติราชการ  โดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้ โดยครบถวนสม่ําเสมอจะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน  ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

เทพพิทักษ เมตตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

 ..."  

    

พระบรมราโชวาท ในพีธีตรวจพลสวนสนาม

เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2504..."

เทพรัตน คงเหลือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

เทพฤทธิ์ สายน้ําใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมู ชนผูอยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษา 

และตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ เนื่องดวยสรรพกิจการงานที่เปนสวนรวมทุกดาน ทุกระดับ ตองอาศัย

บุคคลหลายฝายรวมกันทํากิจกรรม..."

เทพศักดิ์ บุญพุทธรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปใหมนี้ สถานการณของประเทศโดยสวนรวมยังไมแจมใสนักซึ่งหมายความวา เราทุกคนตองขับ

เคี่ยวกับปญหาตางๆ ดวยความสงย อดทนและดวยความมีสติรูเทากันสถานการณ ทําใหผานสภาวการณ

ไมปรกติตางๆมาไดเรียบรอยพอสมควร และหวังไดวาจะประคับประคองตัวใหอยูรอดและกาวตอไปได

โดยสวัสดี..."

เทพี นพพลกรัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาและพระราชีนี  มีความยินดี ที่ไดมารวมพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ในโอกาสนี้ 

และพอใจที่ไดทราบตามรายงานของผูบังคับการคายชุมนุมวา งานชุมนุมลูกสือนี้ จะใหประโยชนแก

ลูกเสือทั้งโดยทางตรง และโดยทางออม เปนอยางมาก 

            ขาพเจาไดเคยกลาวแกคณะลูกเสือในโอกาสอื่นมาแลาวา การลูกเสือนั้นเปนกิจการที่ผูใหญจัด

ขึ้นสําหรับเด็ก เพื่อซักจูงและฝกฝนใหเติบโตเปนคนดีมคีวามซื่อสัตย และเปนผูสามารถเหมาะสมที่จะอยู

ในสังคม ดังนั้นจึงเปนที่เขาใจและเปนที่หวังวา ตอไปขางหนาลูกเสือจะเปนคนสําคัญของชาติ คือจะเปน

ผูบริหารปกครองบานเมืองได ขอใหลูกเสือทราบถึงสิ่งสําคัญในการปกครองไววา  ในบานเมืองนั้น  มีทั้ง

คนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุข

เรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคนดีไดปกครองบานเมือง 

และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได  ลูกเสือทุกคนจงหมั่นฝกฝนตนเอง

ใหมาก เพื่อใหพรอมและใหเหมาะแกการภาระหนาที่อันจะมีมาขางหนานั้น 

            ในการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งนี้ ลูกเสือทั่วราชอาณาจักรไดมาอยูดวยกัน นอกจากนั้นยังมีแขก

จากตางประเทศมาอยูรวมกับเราดวย เปนโอกาสอันประเสริฐที่จะผูกไมตรีระหวางกันและกัน ขอใหแตละ

คนทําความรูจักคุนเคย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดกัน ผูกพันกันไวดวยน้ําใจ ลูกเสือจะรูสึกวา การที่

ไดมาอยูรวมกันเพียงชั่วเวลาเล็กนอยนี้ อาจกอใหเกิดประโยชนแกชีวิตอนาคตไดมากมาย 

            ไดเวลาอันเปนมงคลแลว  ขาพเจาขอเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ณ บัดนี้ ขออวยพร

ใหงานดําเนินลุลวงไปดวยดี  สําเร็จประโยชนตามวัตถุประสงคทุกประการ และขอใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ

 ลูกเสือทุกคน  พรอมทั้งผูมีสวนรวมในงาน มีความสุขความสวัสดีโดยทั่วกัน..."

เทริดวรพงษ ผลบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมที่ประกอบดวยคนที่มีความเขมแข็ง มีความเพียร มีความแนวแน ยอมเปนสังคมที่กาวหนาและ

เปนสังคมที่ผาสุข..."

เทวฤทธิ์ แสนอาสะวะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

เทวา จันทรแสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

เทอดธรรม ตาวารัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติ เปนความเจริญสวนรวมพึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถึอได

วาทุกคนแบงหนาที่ทําประโยชน  ใหแกชาติตามความถนัด และความสามารถ และเกื้อกูลกัน และกัน ไม

มีผูใดที่อยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

เทอดธรรม อดิสังเดชรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

เทอดศักดิ์ ประสมทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน

27 กุมภาพันธ 2537..."

เทอดศักดิ์ ประสมทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่ เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองของเรา

อยูเย็นเปนสุข และม่ันคง..."

เทอดศักดิ์ รัญจวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

เทิดเกรียรติ แกวโสตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

เทิดทูน ดํารงฤทธามาตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกีฬานั้น ยอมเปนที่ทราบกันอยูโดยทั่ว ไปแลววา เปนปจจัยในการบริหารรางกายให แข็งแรง และ

ฝกอบรมจิตใจใหผองแผวราเริง รูจักแพ และชนะไมเอารัดเอาเปรียบกัน มีการให อภัยซึ่งกันและกัน 

สามัคคีกลมเกลียวกัน อยางที่เรียกกันวามี น้ําใจเปนนักกีฬา..."

เทิดพงศ ธรรมประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชน

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

เทิดศักดิ์ ทั่งศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

เทิดศักดิ์ หีบขุนทด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

เที่ยง ชองก่ิง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

เที่ยงธรรม อินแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

เทียนชัย สุคงคารัตนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง. ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตาง ๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาด

แจมใสในเหตุในผล . หนาที่นี้เปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ. ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความ

ดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบ ได

เขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญ

และความเสื่อมทั้งปวง . 

      โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสาย. ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

เทียนทอง หยีหวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็น จะไม

นาจะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทาง ความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมา แต

โบราณกาล จากปู ยา ตา ยาย ของเรา แตเปนระเบียบการ หรือวิธีการก็ดีจะไมทันสมัย..."

เทียมจันทร ทองพิมพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น เบื้องตน แตละคนจะตองมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอัน

ที่จะทํางานทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความหนักแนนอดทน ใหบรรลุผลสําเร็จ. เมื่อจะเริ่ม

งานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชนที่แทของงานนั้นอยาง

แจมแจง แลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย. ขอสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตองพยายาม

ควบคุมกายใจและความคิด ใหสงบตั้งมั่นและหนักแนน อยาใหคลายจากความเพียร และอยาใหหวั่นไหว

ฟุงซานไปกับความพอใจไมพอใจหรืออุปสรรคและปญหาตาง ๆ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความสุจริตใจ

และจริงใจตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม 

ดวยความเมตตาอารีและความไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานประโยชนกันได อยางสอดคลอง

และมีประสิทธิภาพ..."

เทียมใจ พัสระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

ไทยบุญ จงจิตสถิตมั่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ไทยรุง จันทรแจม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."

ธงชัย กูลวิริยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานทั้งหลาย แตละคนกระทําสัตยสัญญาแกตนเอง วาจะตั้งใจปฏิบัติงานใหดีที่สุดตามหนาที่ 

และความสามารถของตนๆ จะทําความคิดเห็นใหเที่ยงตรงและกระจางแจมใส จะเอื้เฟอ ชวยเหลือกัน

ดวยความหวังดีและบริสุทธิ์ใจ เพื่อใหเกิดความรัก ความสามัคคีที่แทจริง ในชาติไทยขึ้น เปนกําลังอันกลา

แข็งและมั่นคง สําหรับสรางสรรค ความดี ความเจริญ ทุกประการใหเต็มบริบูรณ เพื่อทําใหชาตปิระเทศ

ของเรายืนยงอยูไดตลอดไปดวย ความวัฒนาผาสุก..."

ธงชัย จันแย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

ธงชัย ทวีกาญจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี

ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด

การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุข  เรียบรอย

จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี

หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี 

ใหคนดีไดปกครองบานเมือง

และควบคุมคนไมดี

ไมใหมีอํานาจ

ไมใหกอความเดือดรอน  วุนวายได..."

ธงชัย เบ็ญจลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ธงชัย ปราณตพลกรัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาสามัคคีคืออะไร ไมใชวาเพียงแตพบหนาก็ช้ีหนาวาตองสามัคคีกันนะ อันนี้จะเปนคํากลางแตวา

ความสามัคคีนี้ตองมีความเขาใจกันดี ถาเขาใจกันดีๆ แลวก็เชื่อไดวาทุกคนรูหนาที่วาควรจะปฏิบัติอยางไร

 และจะทํางานอยางสอดคลองกัน ประเทศชาติก็จะรอดพนอันตาย ทุกคนก็มีแผนดินที่จะตองอาศัยดวย

ความสุขและความมั่นคง..."

ธงชัย ปทมานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ธงชัย ปนทะราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

 

 

คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๖..."

ธงชัย ปาละกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ธงชัย พิทักษจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ธงชัย ลือขุนทด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารไดรับเกียรติและเปนที่เคารพเกรงขามของ หมูชนทั่วไปทหารจึงตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับ ที่

ไดรับความไววางใจไมควรไปทําหรือเก่ียวของ ในกิจการที่ไมอยูในหนาที่โดยเฉพาะของตนเชน ไปเลน

การเมืองดังนี้เปนตนการกระทําเชนนั้นจะทําให บุคคลเสื่อมความเชื่อถือในทหารโดยเขาใจวาเอา อิทธิพล

ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว..."

ธงชัย ลือขุนทด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคม พรอมพร่ังดวยบุคคลทุกสถาบัน 

ในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอําอวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ  ที่ทุกคนตั้งใจ 

จัดใหขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาลไดจัดงาน  ครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนไทยที่

รวมกันแสดงออกทั่วประเทศ ทั้งที่พรอมเพียงกันมาในวันนี้นาปลาบปลื้มใจมาก เพราะแตละคนได

แสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบคุณทุก ๆ คน  ทาํใหขาพเจามีกําลังใจมากขึ้น

ที่ทําใหคนไทยสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมือง ใหเจริญตอไป

     ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี ประการที่สอง คือการที่แตละคนตาง

ชวยเหลือเกื้อกูลกันประสานงานกัน ใหงานที่ทําสําเร็จ ประการที่สาม คือ การปฏิบัติคนอยูในความสุจริต  

ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของ

ตนใหถูกตอง และประพฤติปฏิบัติที่ลงเอย เดียวกันในทางที่ดี  ที่เจริญนี้ยังมีพรอมมูลในกาย ในใจของคน

ไทย ก็มั่นใจไดวา ประเทศชาติไทย จะดํารงชีวิตอยูตลอดไปได  จึงขอใหทานทั้งหลาย ทั้งในประชาชนชาว

ไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหมือนกัน และถายทอดความคิดจิตใจนี้ตอไปอยาให

ขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงอยูดวยความรมเย็นเย็นเปนสุข  ทั้งในปจจุบันและในภายหนา 

    ขออํานาจคุณพระศรัรัตนตรัย แลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงคุมครองประเทศชาติไทย ใหปลอดพนจากภัย

อันตรายทุกสิ่ง และอํานวยความสุข ความเจริญ สวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วกัน..."

ธงชัย วชิรพินพง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ธงชัย วิเศษศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

ธงชัย ศิริวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตเร่ืองสําคัญ ก็คือ  การทํามาหากินของประชาชนคนไทย  ย่ิงตองใหมีความสะดวกสบายมีความ

ปลอดภัยมีการปกครองที่มีความเปนธรรม..."

ธงชัย แสงอรุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง

                  ในการดํารงคชีวิตประจําวันเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนําเอาพระราชดํารัส

ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มาใชเพื่อใหรูจักการประมาณตน ในการจับจายใช

สอยตางๆ ซ่ึงในโอกาสซึ่งขาวอยากหมากแพง ทําใหการลดตนทุนในการผลิตจากการซื้อของผลิตจาก

ตางประเทศ ลดการใชพลังงานตางๆ เพื่อเปนการลดตนทุนทําใหเกิดการประหยัดคาใชจายลงมาก ฯลฯ..."

ธงชัย อุทา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่มีจิตใจปรารถนาความสุขหรือความสําเร็จ แตการหาความสุขหรือความสําเร็จ ยอมตองเหนื่อย

แน ไมมีใครทที่มีความสุขหรือความสําเร็จไดโดยที่ไมเหนื่อยถาไมอยากที่จะเหนื่อยก็ตองฝกฝนกําลัง 

กําลังกายก็ตองฝก คนที่นอนอยูเฉยๆ แมจะสมมติวานอนอยูเฉยๆไมไดเดิน ไมไดไปไหนเปนเวลาสัก 10วัน

 รับรองไดวาเวลาลุก ขึ้นไมมีกําลัง คือกําลังไมไดมาจากการพักผอน กําลังมาจากความเพียร การฝก เชน 

คนที่ไดออกกําลังลุกขึ้นเดินทุกววัน ขยับกาย ใหได เปนการฝกกาย ยอมมีกําลังกาย ผูเปนนักกีฬาเขาตอง

ฝก การฝกนั้นเหนื่อย เหนื่อยแตวาเมื่อเหนื่อยแลวสรกําลังขึ้นมา มันคอยๆหายเหนื่อย ถาสมมติวาเรา

ไมไดสรางกําลัง เราไมไดฝกกายใหมีกําลัง เดินเพียง 50เมตร ก็เหนื่อยแลว แตถาฝกรางกายใหดี เดิน

หลายกิโลเมตรก็ไมสูจะเหนื่อย จิตใจใหดี ถาฝกจิตใจใหดี ไมขี้เกียจ ใหรูจักวา งานเปนอยางไร แลวก็เชื่อ

วาถาทํางาน อยางนั้นจะไดผลดี เปนตน ก็จะไดทําใหมีความ รางกายและจิตใจจะแข็งแรงพรอมกัน..."

ธงพล ศรีสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวา "ศาสนา"  ตามที่ใชทุกวันนี้เปนที่เขาใจกันวาใชตรวกับคําวา  Religion  ในภาษาอังกฤษ  ซึ่ง

หมายถึงคําสั่งสอนที่มาจากเบื้องบน  สวนวิธีการสั่งสอน คือ "สั่ง"  และ  "สอน"  ใหปฏิบัติ  โดยถือวาคําสั่ง

สอนนั้นมาจากเบื้องบน  ยุติไดวาถูกตองเที่ยงแทแลว  จึงทําตามไดทีเดียว  ถาวาตามนี้ พระพุทธศาสนา 

ก็ไมเขาหลักเปนศาสนา  เพราะเนื้อหาสาระและกฎเกณฑของพระพุทธศาสนา  เกิดขึ้นจากการคนควาหา

ความจริงของชีวิตดวยปญญามนุษย  พระพุทธศาสนาแสดงความจริงของชีวิต  แสดงทางปฏิบัติที่ใหบรรลุ

 ความสุขสูงสุดของชีวิตมีวิธีการสั่งสอน  ที่ยึดหลักเหตุและผลวาทุกสิ่งเกิดจากเหต.ุ.."

ธงรบ กําจร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ธงรบ ประสานจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการจะทําสิ่งไรก็ตาม ประการแรกจําเปนตองรักษาแรงผลักดันในการทํางานที่เคยมีอยูนั้นไวใหมั่นคง

เสมอ เพื่อเปนเครื่องกระตุนเตือน แลวจึงนําความละเอียดรอบคอบ ความระมัดระวังกันทั้งเหตุผลอันถูก

แทที่เกิดมีขึ้นภายหลังมาประกอบเขาดวย เพื่อชวยใหสามารถตัดสินการกระทําทั้งปวงไดอยางถูกตอง

เที่ยงตรง และวองไว ก็จะทําใหการกระทําทุกอยางไดผลสมบูรณเต็มเปยม..."

ธณพล สุริยวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

ธนกร พูลศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําที่เคยพูดทุกครั้ง คือตองสามัคคีกัน ตองไมปดขามากเกินไป แตไมไดความหมายวา จะตองทําแบบ

ที่บางคนนึกจะทํา จะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางาน ทํางานตามหนาที่ เมื่อทํางานตามหนาที่แลว ก็ตอง

หวังดีตอผูอ่ืน นี้เปนหลักสําคัญ ตองทํางานดวยการเห็นอกเห็นใจกันและทําดวยความขยันหมั่นเพียร..."

ธนกร อนุสราภรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารทุกคนควรสังวรระวังตั้งใจปฏิบัติหนาที่ของตน ดวยความเอาใจใส ดวยความกลาหาญและดวย

ความสามัคคี ให เปนคุณแกประเทศชาติอยางแทจริงพรอมทั้งเตรียมกายเตรียมใจ ใหแข็งแกรงในอันที่จะ

เผชิญเหตุการณทุกอยางไดเสมอ ดวยความไมประมาท..."

ธนกฤต ชัยมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานในเกิดประโยชนแกสวนรวมยอมเปนคุณแกตนดวย..."

ธนกฤต วรินทรเวช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

ธนกฤษ เจริญคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น แตมีความหมายวา พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

ธนกฤษ พัชนี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

ธนชัย มุงชัยสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ธนชาติ แสงประชุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศของเรารักษาอิสรภาพและผืนแผนดินใหม่ันคงเปนปกแผนตลอดมาไดทุกวันนี้ เพราะคนไทย

ทุกหมูเหลามีความสามัคคี และรูจักทําหนาที่ของตนใหประสานสงเสริมกัน ทหารนั้นในฐานะที่เปนทหาร

ของชาติ จึงมีหนาที่อยางสําคัญในดานการตอสูปองกัน ดวยแสนยานุภาพ และฐานะที่เปนคนไทย จึงมี

หนาที่ที่จะตองรวมมือกันกับทุกคนทุกฝาย พัฒนาสรางสรรคใหเกิดความเจริญรมเย็นแกแผนดิน         

   ดังนั้น ไมวาจะประพฤติปฏิบัติการใด ทหารจะตองระมัดระวังกายใจใหมั่นคง เที่ยงตรงในความสัตย

สุจริต และความสมัครสมานสามัคคี มีความกลาหาญ เขมแข็งอดทนและอดกลั้น มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่

ของตนใหสมบูรณครบถวน ทั้งในฐานะที่เปนทหาร ทั้งในฐานะที่เปนคนไทย โดยปรารภประโยชนอัน

ยิ่งใหญของชาติของแผนดิน เปนเปาหมายสูงสุด..."

ธนโชติ ปุริญญาวาณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

ธนดล สุขคงเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ธนทัต ปานสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ  ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น  จะตอง

เปนผุหนักแนน  ในสัจจะ  คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา  ทั้งในบุคคลอื่นและใน

ตนเองสิ่งใด  ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได  โดยเครงครัดครบถวน..."

ธนบัตร พละชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกัน อุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา 

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศ และความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

ธนพ ปญญาพัฒนากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขณะนี้ รูสึกกันทั่วไปวา มีปญหาเยาวชนในบานเมืองมากขึ้นเนื่องจาก เหตุหลายกระแสความจริง

เยาวชนมิไดตองการที่จะทําตัวใหยุงยากแตอยางใด แตโดยเหตุที่ไมไดรับความเอาใจใสดูแลเทาที่ควร 

และขาดที่พึ่งขาดผูที่จะใหความรู ใหคําแนะนําที่ถูกตอง เหมาะสม เขาจึงตองกลายไปเปนบุคคลที่เปน

ปญหาแกสังคม

    เปนหนาที่ของทานทั้งหลาย ผูเปนครู เปนอาจารย เปนผูบริหารการศึกษา ที่จะตองชวยเหลือเขา

เหลานั้นดวยหลักวิชาการและความสามารถ ทุกคนไดเรียนวิชาการแนะแนวมาแลว ควรจะไดนําหลักการ

มาปฏิบัติเพื่อใหเยาวชนไดรับประโยชนอันแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการแนะแนวทางความประพฤติและ

จิตใจซึ่งสําคัญมาก ขอใหเพียรพยายามปลูกฝงความรูความคิดที่ปราศจากโทษใหแกเขาโดยเสมอหนา 

แนะนําอบรมดวยเหตุผลและดวยความจริงใจ ประกอบดวยความเมตตาปรานี สงเคราะห อนุเคราะห 

และนําพาไปสูทางที่ถูกที่เจริญ เยาวชนก็จะเกิดมีความมั่นใจ และมีกําลังใจที่จะทําความดี เพื่อจักไดมี

อนาคตที่มั่นคง แจมใส ในวนัขางหนา..."

ธนพร กระตายทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมของมนุษย..."

ธนพร คําแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดที่เปนอยูแกเราทุกวันนี้ยอมมีตนเรื่องมากอน ตอนเรื่องนั้นคือเหตุสงที่ไดรับคือผล 

และผลทีทานมีความรูอยูขณะนี้จะเปนเหตุใหเกิดผลอยางอื่นตอไปอีก คือทําใหสามารถใชความรูที่มีอยู 

ทําการงานที่ตองการใหด แลวการทํางานของทานก็เปฯเหตุใหเกิดผลอนๆเนืองกันไปอีกไมหยุดยั้ง ดังนน

ที่พูดกันวาใหพิจารณาเหตุผลใหดีนั้นกลาวอีกนัยหนึ่งก็คอืใหพิจารณาการกระทําหรือกรรมของตนใหดี

นั้นเอง คนเราโดยมากมักนึกวาอนาคตจะเปฯอยางไรเราทราบไมไดแตที่จริงเรายอมจะทราบไดบางเมือน

กันเพราะอนาคตกคือผลของการกระทําใหปจจุบันถาปจจุบันทําดีอนาคตกไมควรตกต่ํา ฉะนั้นเมือกระทํา

กรใดๆควรจะนึกไดวาการนั้นจะมีผลสือไปในอนาคตจักไดมีสติกรทําสิ่งตางๆดวยความรูตวและระมัดระวัง

 ทั้งควรจะสํานึกตระหนักดวยวา การพิจารณทาการกระทําของตนเองในปจจุบันนั้นับวาสําคัญที่สุด 

จะตองคิดพิจารณาใหรอบคอบและถองแททุกครั้งไป มฉิะนั้น ผลที่เกิดขึ้นอาจทําใหตองผิดหวังอยางมาก

ที่สุดก็เปนได..."

ธนพร จุลธุระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ

ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและ

เปนธรรม

ประการที่สอง คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดี

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้นและอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุผล

ใด

ประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริตและรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเองเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง?

คุณธรรม 4 ประการนี้  ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นดดยทั่วกันแลว จะชวย

ใหประเทศชาติบังเกิดความสุขความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

ธนพร ทิพยสัมฤทธิ์กุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

ธนพร เผือกขาวผอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ธนพรรณ ทองสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในชีวิตการงานนั้น ทุกคนมีภาระอันหนักที่จะตองกระทํามากมาย ประการแรกคือหนาที่ในงานอาชีพ 

ซึ่งควรจะตองปฏิบัติใหสําเร็จลุลวง ไปดวยดีทุกๆอยาง ประการตอไป ไดแกหนาที่ที่จะตองทําประโยชน 

ใหแกสังคมในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม และเปนผูที่ไดรับความ เกื้อกูลจากสังคมโดยทางตรงและ

ทางออมอยูตลอดเวลา นอกจากนั้น ยังมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติรับใชชาติบานเมืองในฐานะที่เปนพล

เมืองไทย อีกประการหนึ่งดวย..."

ธนพรรณ วรณวณิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เรามักไดยินคํากลาวอางของคนบางคนวา  ไมพอใจทํางานอยางนั้น  อยางนี้  เพราะเปนงานที่ไมตรง

กับวุฒิ  หรือต่ําตอยกวาวิทยฐานะของตน  ทั้ง ๆ  ที่บางทีก็กําลังวางงานอยู  การประพฤติอยางนี้เรียกวา  

เลือกงานหรือไมสูงาน  ซึ่งเปนการถวงตัวเองไวไมใหดีขึ้นได  ไมใหกาวหนาตอไปได  จึงอยากจะเตือน

บัณฑิตทุกคนวาอยาทําตัวเปนคนเลือกงานเมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา  ก็ควรเต็มใจทํา  โดยไมจําตองตั้ง

ขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวาง  ขอใหคิดกันเสียใหมวา   คนที่ทํางานไดจริง ๆ  นั้น ไมวา

จะจับงานสิ่งใด  ยอมทําไดเสมอ  ถายิ่งมีความเอาใจใส  มีความขยันมีความสังเกตจดจําดี  ก็ยิ่งจะชวย

ใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้นทั้งนี้  เพราะประสบการณที่ไดรับจากการทํางาน  แตละครั้งแตละวัน

จะคอย ๆ  เพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับ  สงเสริมใหมีความสามารถชัดเจน  มีความเจริญกาวหนาสมวิทยฐานะ  

หรือเจริญขึ้นเกินกวาที่คาดหวัง  บุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแลว  ยอมสามารถจะพัฒนางาน  สวนรวม

ของชาติใหเจริญกาวหนาไดดังประสงค..."

ธนพรรณ วรณวณิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

ธนพล แขงขัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ธนพล ทองคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

ธนพล ทองสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี

ความสามัคคีตองสรางตองขัดเกลาและตองรักษาความสามัคคีมีประโยชนอะไรดูเปนคําที่พูดกันบอยนัก 

ขอใหมีควาสามัคคีกัน มีความปรองดองกันแตขอใหพิจารณาวามีเพื่ออะไรแตละคนมีชีวิตอยูและมี

อุปสรรคมีปญหากันทุกคน ถาปรับทุกขปรึกษาผูอ่ืนในความทุกขนั้นกจะทําใหสบายใจขึ้น ถา

ปรึกษาหารือกันเปนกลุมเปนกอน เปนรุน ลูกเสือชาวบาน หรือเปนกลุมลูกเสือชาวบาน จะทําอยางไรจะ

ทําใหจิตใจสบายก็ยิ่งมีกภลังใจมากขึ้นถึงระดับชาตบานเมืองไทยมีคยวมยุงยากมาตลอดเพราะวาชาติใด

ก็ตองรักษาชาติใหอยูรอดมีภารกิจหนักใครจะเปนคนทํา ผูที่ทําก็คือประชาชน ประชากรเปนจํานวนมาก

จํานวนคนมากยอมมีปญหามีความคิดที่แตกตางกันแตกหากมาพูดกันมาพิจารณากันและปรองดองกัน

พยายามที่จหาคําตอบหาวิธีกแขโดยปรองดองประนีประนอมกัน ยอมทําใหประเทศชาตินั้นอยูได ถาแต

ละคนเพียงแตจะเอาใจตนเองและไมฟงคนอื่นนึกแตจะใหตัวเองชนะก็มมีทางที่จะใหชาติบานเมืองชนะ 

หนาที่ของประชาชนทุกคนที่ถือวาเปนคนไทยตองรักษาไทยไวคงอยู..."

ธนพล บุญสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือ  ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวย

วิถีทางที่สุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม  ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู  

การทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและม่ันคง

ถาวร เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

ธนพล วันหวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

ธนพล สิงหโต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน อุมชูตนเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเอง ความพอเพียงนี้

ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว

อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจัตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิต

ไดมากกวาความตองการก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

ธนพล สืบแทน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับ ขั้นตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช ของ

ประชาชนสวน ใหญเปนเบื้องตนกอน เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติ ไดแลว จึงคอยสราง

คอย เสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดย ลําดับตอไป..."

ธนพันธุ พลทัศฐาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ธนเพียร ดวงสุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

ธนภรณ แซตั้น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

ธนภรณ บุญเรืองขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ธนภัทร นวมแหวว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปน ครู จะตองนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะวาถาเปนครูแลวลูกศิษยจะตองนับถือ ได ตองวางตัวให

เหมาะสมกับที่เปนครู ไมใชวางตัวอยางหนึ่งแลวมาสอนอีกอยางหนึ่ง..."

ธนภัทร สิริวาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

ธนภูมิ เพิ่มพูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ธนยา ศรีมาฆะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ศาสนาอิสลามนี้ มีความดีเปนพื้นฐาน เพราะวาศาสนาอิสลาม สอนใหทุกคนเปนพลเมืองดี ทุกคนมี

ความเขมแข็ง มีวินัย และมีความปรารถนาดีตอกันเปนหลักที่สําคัญประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามจึงมี

สวนสําคัญในการสรางบานเมืองใหเจริญและมั่นคง..."

ธนรัชต อัคราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมู ชนผูอยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษา 

และตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ เนื่องดวยสรรพกิจการงานที่เปนสวนรวมทุกดาน ทุกระดับ ตองอาศัย

บุคคลหลายฝายรวมกันทํากิจกรรม..."

ธนรัตน เกิดทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพองกันโดยไมแยงกัน ความจริงงานทุกอยางหรือการอยุ

เปนสังคมยอมตองมีความแยงกัน ความคิดตางกันจึงไมเสียหาย แตอยูทีจิตใจของเรา ถาเราใชหลักวิชา

และความปรองดองดวยการใชปญญา การแยงตางๆยอมเปนประโยชน ถามีรากฐานของความคิดอยาง

เดียวกัน รากฐานของความคิดนั้น คือแตละคนจะตองทําใหบานเมืองมีความสุขมีความเปนปกแผน..."

ธนรัตน จันทรเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนหลายยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสําคัญ ผูที่

จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้นยอมจะตองมีทั้งวิชาความรูทั้งหลักธรรมทาง

ศาสนา เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติและการปฏิบัติการงานใหชอบคือใหถูกตอง

และเปนธรรม วิชาการกับหลักธรรมนี้มีประกอบกันพรอมในผูใด ผูนั้นจะไดประสบความสุขและ

ความสําเร็จในชีวิตโดยสมบูรณ..."

ธนฤมล สุทธิพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

ธนวดี วรรณบริบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ธนวรรณ กันคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท  ที่ดิฉันยึดถือปฏิบัติ  ในการปฏิบัติงาน    เปนพระบรมราโชวาทที่พระราชทานเนื่อง

ใน โอกาสวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533     คือ     "...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ

 หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัล

และประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของเราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..." 

                ดิฉันปฏิบัติงานดานทะเบียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง   งานทะเบียนนักศึกษา  เปน

งานปดทองหลังพระ   มีภาระงานที่คอนขางหนักทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ   ในเชิงปริมาณ   คือ    

ตองใหบริการแกนักศึกษาทุกคน  คณาจารย  บุคลากร  และหนวยงานตาง ๆ    สวนในเชิงคุณภาพ   คือ  

ภาระงานที่ดําเนินการตองแลวเสร็จทันเวลา  มีความถูกตอง   ครบถวน   และมีความแมนยํา  ชํานาญใน

หนาที่รับผิดชอบ  เพราะเมื่อเกิดความผิดพลาด จะมีผลกระทบกับหลายฝายที่เก่ียวของ  

               การปฏิบัติงานในลักษณะที่มีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เขมงวด  และเปนงานที่ตองสราง

ความพึงพอใจใหแกผูบริการซึ่งมีหลายหลายระดับ  ซ่ึงผูรับบริการมีความคาดหวังวาจะตองไดทุกสิ่งที่

ตองการ  แตหนวยงานมีขอจํากัดมากมายในการใหบริการ  จึงเปนการสรางความกดดันใหแกดิฉัน จน

รูสึกทอแท  หมดกําลังใจในการปฏิบัติงาน  เพราะในการปฏิบัติงาน  แมจะอาศัยความระมัดระวัง  ความ

ละเอียดรอบคอบอยางดียิ่ง  ก็อาจมีความผิดพลาดได  ประกอบกับ  การปฏิบัติงานในระบบราชการ     จะ

ไดรับผลตอบแทนซึ่งเปนระบบกลางของประเทศ    ไมสอดคลองกับภารกิจที่ตองมีรับผิดชอบมาก  และ

ความกาวหนาในหนาที่มีนอย    อีกทั้ง  การปฏิบัติงานในหนวยงาน  ตองเจอกับบุคคลที่ตองการ

ผลประโยชนของตนเองเปนสําคัญ  ไมไดคิดถึงผลประโยชนสวนรวม  สามารถกระทําทุกอยางเพื่อให

ไดมาซึ่งผลประโยชนของตัวเอง  โดยคนกลุมนี้  มีความเจรญิกาวหนาในหนาที่โดยไมไดใชความสามารถ

ของตนเอง   หรือการมีผูบริหารที่ไมมีภาวะผูนํา  ไมรับรูวาบุคลากรที่ตนดูแลอยูมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะไม

ควรอยางไร  สงเสริมคนโดยมองวาเปนการสรางฐานอํานาจใหตัวเองโดยใชเงินภาษีราษฎร  แตไมได

พิจารณาถึงความเหมาะสม ความสามารถในภาระหนาที่นั้น  จึงทําใหดิฉันรูสึกทอแท  ในการที่จะปฏิบัติ

ราชการตอไป   

                เมื่อดิฉันไดยินขอความพระบรมราโชวาทที่พระราชทานเนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน 1 

เมษายน 2533  ทางสถานีวิทยุ  นั้น  ทําใหดิฉันรูสึกเขมแข็ง  มีกําลังใจในการปฎิบัติงาน    และตองการที่

จะปฏิบัติงานราชการในหนาที่รับผิดชอบตอไป    เพื่อพัฒนางานใหเปนที่ยอมรับแกทุกฝาย   ถึงแมงานที่

เปนปฏิบัติ  ไมไดเปนงานที่สรางชื่อเสียง  ไมมีผลตอบแทนที่สูง  สรางรายไดเปนกอบเปนกํา  หรือสามารถ

ธนวรรณ ขนอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ใชในการหารายไดเสริม  เหมือนเชนงานอื่น ๆ  แตดิฉันเห็นวาเปนงานที่สําคัญอยางยิ่งในการจัดการเรียน

การสอนในทุกระดับการศึกษา..."

ธนวรรณ ขนอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

ธนวรรณ อุมาศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

ธนวรรธน ฟองศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ธนวรรษ สุวรรณแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

ธนววณ จิตวิมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

ธนวัฒน ชมตะคุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ธนวัฒน พรมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศของเราตองประสบกับวิกฤตการณตาง ๆ ติดตอกันเปนเวลาหลายป แตดวยความรูเทาทันและ

ความรวมมือรวมใจของคนไทยทุกคน ที่ชวยกันประคับประคองแกไข บานเมืองของเราจึงยังมั่นคงเปน

ปรกติอยู ใครจะไปไหนมาไหนก็ยังทําไดสะดวก การทํามาหากินก็ยังไมถึงกับฝดเคืองนัก ทําใหมั่นใจไดวา

 หากจะมีอุปสรรค ปญหา หรือเหตุไมปรกติใด ๆ เกิดขึ้น คนไทยเราจะรวมกันคิดอาน และชวยกันปฏิบัติ 

แกไขใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไปไดอยางแนนอน..."

ธนวัฒน มังกรแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

ธนวัฒน ยิ้มดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไม

สุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

ธนวิทย อมรรัตนพิบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ธนวุฒิ ธานะวัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ธนศักดิ์ กาญจนากาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ธนศักดิ์ ปริปุญโญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอทานทั้งหลายซึ่งไดเขามาทําหนาที่เปนทหารของชาติอยูนี้ จงสํานึกในหนาที่ใหดี จงตระหนักใหมา

กวาทานเองก็ลวนเปนประชาชนพลเมืองของชาติเหมือนกับประชาชนพลเมืองทั่วไป หากเขามา

ประจําการสําหรับหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ฉะนั้น จงทําหนาที่และประพฤติตนใหดีใหไดรับความนิยม

เลื่อมใสจากเขาเหลานั้นดวย เพื่อประโยชนในการที่จะทําหนาที่ของทาน ทานไดผานการอบรมในการใช

อาวุธและวิธีรบตางๆตลอดจนระเบียบวินัยของทหารมาแลว แตในสมัยที่อาวุธยุทโธปกรณมีคณุภาพ

และอํานาจยิ่งขึ้นนี้ คุณภาพสวนบุคคลของทหารแตละคน ก็ยอมสําคัญยิ่งขึ้นเหมือนกัน ที่จะชวยนําชัย

ชนะมาสูกองทัพได ฉะนั้น นอกจากความกลาหาญอดทน และวินัยอันดี อยูในคําสั่งโดยชอบของ

ผูบังคับบัญชาแลว จงพยายามฝกฝนตนใหมีความไหวพริบ เพื่อสามารถปฎิบัติไดเหมาะสมแกเหตุการที่

จะเกิดขึ้นเฉพาะหนาทุกเมื่อดวย..."

ธนะชัย ถิระธนมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

     เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

     ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

ธนะวัฒน ยศขุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได  ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่  ๑๒ กรกฎาคม  

๒๕๔๐..."

ธนัชญา ทองนิมติร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

ธนัชญา พูลสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

ธนัชพร สุวรรณกาญจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..." 

พระบรมราโชวาท ในพีธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522..."

ธนัญชนก ธรรมรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชน

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

ธนัญชัย เกียรติเถลิงฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ธนัญชัย บุญประสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ธนัญญา เชยทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

ธนากร เกิดมนต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนเขาใจใหชัด วาการทําหนาที่ของทหารใหบรรลุประสิทธิผลทั้งดานยุทธการ ทั้งดานการ

ปฏิบัติพัฒนาใหเกิดความเจริญมั่นคงในชาตินั้น ขอแรก จะตองมีความจงรัก และยึดมั่นในชาติบานเมือง 

ตองมุงมั่นที่จะปกปองรักษาและธํารงอิสระภาพอธิปไตยไวทุกเมื่อดวยสติปญญา ความสามารถ และชีวิต

 ความยึดมั่นดังนี้จะเปนเครื่องปองกันตนใหพนอันตราย จากความชั่ว ทุจริตทั้งหมด และจะเปนพลังแรง

สงเสริมใหกาวหนาไปในหนาที่ราชการ ขอสอง เม่ือจะทําการใด ตองตั้งใจทําใหจริงดวยความรับผิดชอบ 

และความบริสุทธิ์ใจมุงถึงผลอันเปนประโยชนพึงประสงคของการนั้นเปนสําคัญ ขอสาม ตองใชหลักวิชาใช

เหตุผล ความถูกตอง และความคิดไตรตรองที่บริบูรณดวยสติ และปญญาเปนเครื่องวินิจฉัยตัดสินปญหา 

ขอสี่ ตองถือวางานทุกดาน ทุกสิ่งสัมพันธพึ่งพิงกันและกันอยู จึงจําเปนตองรวมมือประสานประโยชนกับ

ทุกฝาย ทุกคนดวยความเฉลียวฉลาดและเมตตาปรองดองกัน ทั้งสี่ขอนี้เปนสิ่งที่จะขอใหนําไปพิจารณา

ใหประจักษแกใจ แลวถือเปนวินัยประจําตัวควบคูกับวินัยทหาร..."

ธนากร คําภาทู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน นั้น หมายความวา

 อุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกวาความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัว

จะตองผลิตอาหารของตัว  จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมี

ความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกล

เทาไหร  ไมตองเสียคาขนสงมากนัก ( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 

2540)..."

ธนากร ดอนเหนือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

ธนากร โพธิ์จันทึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารนั้นอาจกลาวไดวาไดปฏิบัติตัวปฏิบัติงานมาดวยดี ทั้งในดานยุทธการอันเปนภารกิจโดยตรงของ

ทหาร และในดานการพัฒนาสรางสรรคใหประชาชนมีชีวิตที่รมเย็นเปนปกติสุข ตลอดจนชวยเหลือบําบัด

บรรเทาทุกขในยามที่เกิดภัยพิบัติเดือดรอน ผลงานที่ผานมาเปนที่นาพอใจ ไดรับความศรัทธาเชื่อถือ และ

รวมมือสนับสนุนจากประชาชนอยางกวางขวางควรเปนที่ประจักษวา แนวทางที่ทหารปฏิบัติตน

ปฏิบัติงานมานั้นเปนแนวทางที่ถูกตอง จึงสมควรอยางยิ่งที่ทหารทุกคนทุกตําแหนง จะไดถือเปนกรณีย

กิจสําคัญที่จะตองพยายามปฏิบัติใหตอเนื่องตลอดไป ทั้งตั้งใจพยายามปฏิบัติปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น..."

ธนากร ออนจงไกล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันอยูวาทหารไทยนั้น นอกจากจําทําหนาที่สูรบปองกันประเทศ และธํารงรักษาเอกราช

อธิปไตย กับทั้งอิสรภาพของชาติไวใหสมบูรณยืนยงมาแลวยังไดทําหนาที่พัฒนาบานเมือง และชีวิตความ

เปนอยูของประชาชน อันเปนหนาที่ที่ทุกคนจะตองปฏิบัติโดยเครงครัดอีกประการหนึ่ง หนาที่ประการหลัง

นี้ตองถือวาเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของทหาร เสมอเหมือนถึงการสูรบ เพราะการพัฒนาใหบานเมือง

เจริญม่ันคงใหประชาชนเปนคนดีมีวิชา มีสถานะความเปนอยูที่ดี มีกําลังเขมแข็งที่จะชวยตนเอง และ

รวมกันเปนปกแผนไดแข็งแกรงนั้น สามารถปองกันระงับเงื่อนไขสงครามและการตอสู เอาชนะความ

ยากไรและศึกศัตรูภายนอกภายในไดทั้งหมด..."

ธนากร ออนยืนยงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจของเราขึ้นอยูกับการเกษตรมาแตไหนแตไรแลว รายไดของประเทศที่ไดมาใชสรางความเจริญ

ดานตางๆ เปนรายไดจากการเกษตรเปนสวนใหญ จึงอาจกลาวไดวา ความเจริญของประเทศตองอาศัย

ความเจริญของการเกษตรเปนสําคัญ และงานทุกๆ ฝายจะดําเนินกาวหนาไปไดก็เพราะการเกษตรของเรา

เจริญ..."

ธนาทิพย เปรมเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ธนาเทพ เพลิงเทียน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ธนาธิป โกมลจิตรตระการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนแผนดิน และความถูกตองเปนธรรมเปนสิ่งสําคัญย่ิงในการปฏิบัติหนาที่ของ

ขาราชการ เพราะการยึดม่ันดังกลาวจะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียร ปฏิบัติหนาที่ให

จนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ธนาธิป มหาสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่อยูกับกฎหมายและใชกฎหมายมาก ๆ นั้น อาจทําใหติดในตัวบทกฎหมายมากไป และทําใหเห็น

วาลําพังตัวบทกฎหมายจะใหความยุติธรรมไดโดยสมบูรณ ความจริงกฎหมายเปนเพียงเครื่องมือสําหรับ

กําหนดความถูกผิด เพื่ออาศัยเปนหลักวินิจฉัยในการอํานวยความยุติธรรม หาใชปจจัยสําคัญสิ่งเดียวใน

การใหความยุติธรรมไม ดังนั้นจะอาศัยตัวบทกฎหมายกับคําใหการในศาลเทานั้นไมได ทั้งนี้เพราะตัวบท

ของกฎหมาย รวมทั้งขอเท็จจริงที่นํามากลาวแกศาล เปนสิ่งที่อาจนํามาพลิกแพลงใหผิดเพี้ยนไปไดตาง ๆ

 ดวยความหลง ดวยอคติ หรือดวยเจตนาอันไมสุจริต ทําใหความเที่ยงธรรมตองถูกริดรอนทําลายไป การ

อํานวยความยุติธรรมจึงตองอาศัยตัวผูใชกฎหมายเปนปจจัยสําคัญดวยเทา ๆ กันกับตัวบทกฎหมาย..."

ธนานพ พุฒพวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ธนานุช เมืองนาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนักแนนในสัจจะ พูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เช่ือถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญ ในการสงเสริม

เกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

ธนาพร ไชยโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติดี ทัศนคติ คานิยม และ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีที่มคุณภาพ และประสิทธิภาพ เม่ือบานเมืองประกอบไปดวย

พลเรือนที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศชาติก็ยอมทําใหไดโดยสะดวกราบรื่น ไดผลที่

แนนอน และรวดเร็ว..."

ธนายุทธ เลี้ยงรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

ธนาวิล กุซัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ธนาวุฒิ เนตยารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตัวของแตละคนที่สามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติตัวใหสุจริต  เที่ยงตรง  พอควร  พอดีแก

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ธนาวุฒิ ประโคม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีความสามารถตองมีความรูครบสามสวน  คือ  ความรูวิชาการ  ความรูปฏิบัติการ และ

ความรูคิดอานตามเหตุผลตามความเปนจริง  ตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงาน  ในผูรวมงาน  

ในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงาม  ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน  ตองมีความสงบและหนัก

แนนทั้งในกาย  ในใจ  ในคําพูด  ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอ  แลวปฏิบัติแกไขเสีย

โดยเร็ว  ไมปลอยใหเจริญงอกงามทําความเสียหายใหแกการกระทํา  ความคิด  และการงาน..."

ธนาวุฒิ ประโคม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

ธนาวุฒิ โพธิ์แกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุกสถาบัน

ในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญที่ทุกคนตั้งใจจัดให

ขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงามน้ําใจไมตรีประชาชนชาวไทยที่รวมกัน

แสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริงจึงขอขอบใจทุกๆคน จิตใจที่เปยมไปดวยความ

ปรารถนาดีและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝาย ทําใหเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึง

คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรักความสามัคคีที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและ

พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง

                       ประการแรกคือ การที่ทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน  )ระการที่

สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผล 

ทั้งแกตน แกผูอ่ืนและกับประเทศชาติ ประการที่สาม คือ การที่ตางคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต

 ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทํา

ความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรงและมั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิดจิตใจและการ

ประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยีงมีพรอมมูลอยูในกาย ในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวา

 ประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได

                       จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจ

และคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อให

ประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายหนา

                       ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย

ใหปลอดพนจากอันตรายทุกสิ่ง และอํานวยความสุข ความเจริญ สวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่ว

กัน..."

ธนาวุฒิ สุขสําราญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

ธนาวุธ บุญยัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ธนิต เครือณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ธนิต สมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ  หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง   ไมโลภอยางมาก   

คนเราก็อยูเปนสุข?

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว(พระราชทานแกบุคคลที่เขาเฝาฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 

ธันวาคม 2541)

 ขาพเจาขออันเชิญพระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ที่ไดยึดถือปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

และ การทํางาน  คือ  ? คนเราถาพอใจในความตองการ  ก็มีความโลภนอย   เมื่อมีความโลภนอยก็

เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ  หมายความวาพอประมาณไม

สุดโตง   ไมโลภอยางมาก   คนเราก็อยูเปนสุข?  ?

 ขาพเจาไดนําพระราชดํารัสดังกลาวไปใชในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง    พอใจในสิ่งที่ตัวเองเปนอยู  
ไมทุกข   ไมอิจฉาคนที่มีชีวิตที่ดีกวา  แตไมไดขี้เกียจที่จะไมทําอะไรใหชีวิตดีขึ้นกวานี้   เพราะถือวา ทุกคน

เกิดมาไมเหมือนกัน  เลือกเกิดไมได  แตเลือกที่จะเปนอยูได  แคเพียงเราดําเนินชีวิตอยางเปนสุข  ทําวันนี้

ใหดีที่สุด และ มีความสุขกับสิ่งที่เปนอยู  ขาพเจาก็มีความสุขในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง  แตก็ไมทิ้ง

โอกาสในการหาความเจริญกาวหนาใหกับชีวิตตนเอง เรียนรู ศึกษาคนควาอยูตลอดเวลา   ที่สําคัญ ตอง

ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 

 

 ทุกวันนี้ ขาพเจาดําเนินชีวิตแตพอเพียง  พอใจในสิ่งที่เปนอยู  ทําใหไมทุกข ไมรอน   ไมโลภ  มีสติในการ

ใชชีวิต  ไมมีหนี้สินมากมาย  ก็ไมเปนทุกข  มีความสุขตามอัตภาพ  และจะยึดถือการมีชีวิตที่พอเพียงตาม

กระแสพระราชดํารัสขององคพระเจาอยูหัวตลอดไป..."

ธนิสรา สิงหกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูด ทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควรหยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

ธนู ขวัญยืน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

ธนู อํามวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลายลักษณ

อักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ หากผูใด

ลวงละเมิด ก็อาจกอใหเกิดความเสียหาย ทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได..."

ธเนศ ชิตเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค น้ําใช น้ําเพื่อการเพาะปลูกเพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ํา คนอยูได ถาไม

มีน้ําคนอยูไมได..."

ธเนศ ดาวาสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

ธเนศ เนาวรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

ธเนศ บุณยรัตพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

ธเนศ สุขชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

ธเนศ สุทธหลาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ธเนศ หัวเมืองราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี  ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดี  ไดทั้งหมด  การทําใหบานเมือง

มีความปรกติสุขเรียบรอย        จึงไมใกรทําใหทุกคนเปนคนดี  หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคนดีได

ปกครองบานเมือง  และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมไหกอความเดือนรอนวุนวายได..."

ธพนล ถิรวัฒนวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอ่ืนเปนปจจัยที่ จะสรางสรรคความมุงดีมุงเจริญตอกัน ความรักใคร 

เผื่อแผในกันและกัน ซ่ึง ในที่สุดจะกอเกิดความมีสามัคคีเปนปกแผน ในชาติขึ้นจนเปนพลังอันใหญยิ่งที่

จะชวยให เราสามารถรักษาความเปนอิสระ ความมั่นคงของชาติบานเมืองของเราใหยืนยงอยูตลอดไป..."

ธรพล ไทยวานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภารกิจของตํารวจ คือการบําบัดทุกขบํารุงสุข ใหแกประชาชนขอใหสังวรระวังที่จะไมใหใชอํานาจ 

ในทางที่ไมสมควรหรือเกินกวาเหตุที่จําเปนตอง วางตัวในทางที่ดีปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป ตามกฎหมาย 

รักษาระเบียบวินัยใหเครงครัดมีความ ซื่อสัตยสุจริตและยุติธรรมพรอมที่จะเสียสละเพื่อประชาชน และ

ประเทศชาติอยูเสมอ..."

ธรพัฒน รูปงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ธรรครัฐ เทียนดํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน.

วังไกลกังวล วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙..."

ธรรมนูญ ผดุงพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ธรรมนูญ โพธพฤกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ธรรมนูญ สังโคมินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 พระองคก็ไดทรางปกครองอาณาประชา

ราษฏรดวยทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมประกอบดวยพระราชปณิธานอันมั่นคงที่จะครองแผนดินโดยธรรม

เพื่อประโยชนสุจขแหงมหาชนชาวสยามดังที่ไดทรางรับสั่งเกี่ยวกับหนาที่ของพระมหากษัตริยไทยวา ใน

หลายๆประทศสถาบันกษัตริยเปรียบเหมือนรูปปราดที่มีประชาชนเปนฐานสูงขึ้นไปก็มีบรรดาขาราชการ

ตางๆและกษัตริยอยูยอดปรามิดแตหนาที่ของพระมหากษัตริยไทยในปจจุบันกลับกัน เปนปรามิดคว่ําหัว

ลง คือประชาชนทั้งหลายอยูขางบนและมีสถาบันกษัตริยอยูที่จุดลางสุดทําหนาทบีริการสอนความ

ตองการของประชาชนที่อยุขางบน

   ขาพเจานายธรรมนูญ สิงหโต รับราชการอยูกับรามชลประทานมาก็หลายป เคยรับเสด็จพระองคทานก็

หลายครั้ง ขาพเจาซาบซื้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานจนหาที่สุดมิไดพระองคทานเหน็ด

เหนื่อยตรากตรําพระวรกายอยางมากเพื่อประชาชนชาวไทย ใหมีกินมีใชใหมีความทัดเทียมกับอารยะ

ประเทศ ขาพเจาภูมิใจทีไดเกิดมาเปนคนไทยไดนับถือศาสนาพุทธและไดอยูใตรมพระบารมีของพระองค

ทานที่เปนพระมหาราชผูยิ่งใหญ

   ขาพเจาคิดอยูเสมอวาพระองคทานเปนมหาบุรนุษที่ยิ่งใหญของโลกพระองคเดียวเทานั้นไมมีใครจะ

เสมอพระองคได พระองคเปนจุดศูนยรวมใจของคนไทยทั้งชาตทรงรับภาระหนักมากเหบือเกิน พระองค

ทานตองการใหคนไทยปรองดองกัน มีควาสามัคคีกัน เสมือนพอปกครองลุก

   พอมีลูกหลายคนหากลูกๆมัวแตทะเลาะเบาะแวงกัน ชิงดีชิงเนกันไมปรองดองกันสามัคคีกัน แลวพอจะ

เอาเวลาที่ไหนมาคิดอานสรางความเจริญมั่งคงใหกับครอบครัวและสังคมไดแลวลุกๆจะไมสงสารพอบาง

เลยหรือ

   พระองคทานคือพอของชาติมีลูกมากมาย เมื่อพวกเราเปนลูกของพระองคทาน ก็ตองทําคุณงามความดี

ถวายพระองคทานนั่นแหละถึงจะเหมาะและเปนลูกที่ดี ตอบแทนผืนแผนดินไทยใหสมกับคาวา ลูกกตัญ.ู

   ขาพเจารัก เตารพและเทิดทูลพระองคทานและสมเด็จพระนางเจาตลอดจนพระบรมวงศานุวงคทุก

พระองคยิ่งชีวิต..."

ธรรมนูญ สิงหโต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาความสัจ

 ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อด

กลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจัก

ละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง.

 คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

ธรรมนูญ สิงหลอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมที่ประกอบดวยคนที่มีความเขมแข็ง มีความเพียรมีความแนวแนยอมเปนสังคมที่นา อยูเปนสังคม

ที่กาวหนาและเปนสังคมที่ผาสุก..."

ธรรมนูญ สุวานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

ธรรมนูญ ออนเนียม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง  ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกัน

หมด  โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี  จึงจะ

สัมฤทธิ์ผล  ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได  ดังนั้น  ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงาน

ของแผนดินจึงตองพยายามปฏิบัติตนปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ธรรมภรณ ฉิมดอนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค น้ําใช นร้ําเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ําคนอยูได ถา

ไมมีน้ําคนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีน้ําคนอยูไมได..."

ธรรมรงค เถาลิ้ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ธรรมรัฐ พูลเขตกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หากบุคคลใดมีความรูสูงแตขาดหิริโอตตัปปะ คือ ไมมีความละอายตอบาป นําความรูนั้นไปใชในทางมิ

ชอบ ก็จะทําใหสังคมเดือดรอน..."

ธรรมรัฐ หรพรอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ธรรมรัตน บุญสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

ธรรมรัตน ล่ิมกุลพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ธรรมรัตน วงศแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง. ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตาง ๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาด

แจมใสในเหตุในผล . หนาที่นี้เปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ. ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความ

ดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบ ได

เขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญ

และความเสื่อมทั้งปวง . 

      โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสาย. ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

ธรรมรัตน หนูสอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติงานโดยตรงของทหารคือ การสูรบ และนอกจากนั้นก็มีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ งาน ซึ่งใน

ปจจุบันนี้มีความสําคัญยิ่งไดแกการปฏิบัติ ในดานชวยประชาชนในทองที่ ซ่ึงจะทําใหการงาน ของทหาร

โดยตรงนั้นมีความสะดวกและมี ความสําเร็จได..."

ธรรมรัตน อยูรอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเขาทํากินได เขาก็มีความสุข เขาก็ไมขโมย เขาก็ไมเปนผูราย เขาก็ชวยกันสรางสรรคก็ยิ่งเจริญใหญ 

ฉะนั้นที่เลาเรื่องโครงการเหลานี้ก็เพราะวา มันเปนสิ่งที่จะทําใหอนาคตมีความสุขไดมีความเจริญได 

โครงการเหลานี้ก็จะเปนประโยชนทันทีไดดวย แมแตทุกวันนี้ ถาหากวาเราลงมือทําก็จะเกิดมีงานทํา..."

ธรรมศักดิ์ แกวกัลยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญขึ้นนั้น จะตองสรางและ เสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น 

ถาพื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลน บกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้น ไปอีกนั้นยากนักที่จะทําได

 ดังนั้น นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว จะ ตองพยายามรักษาพื้นฐาน ใหม่ันคงไมบกพรองพรอม ๆ 

กันไปดวย..."

ธรรมศักดิ์ พรหมประสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

ธรรมสถิตย กิติกาญจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ธรรมะ ศรีโพธิ์เผือก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

ธราธิป บุญยะวันตัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

ธราธิป บุณยะวันตัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไม

สุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

ธราเนาว สัตยพานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

ธราศรัย ขวัญแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดี จะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียร และความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลว ไมมีทางที่จะ

มีชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

ธฤษวรรณ นนทพุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม เปนเวลาที่เราควรระลึกถึงกัน  และอวยพรแกกัน ใหมีความสุข ความสําเร็จ 

ในสิ่งพึงประสงค ขาพเจาของสงความปราถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คน ทั้งขอขอบใจทานเปนอยางมาก ที่

มีมิตรจิต รวมมือสนับสนุน ขาพเจาในภาระทั้งปวงดวยดีตลอดมา

  ในรอบปที่ลวงแลว มีเหตุไมปรกติเกิดขึ้นหลายครั้ง หลายอยาง รวมทั้งภาวะน้ําแลง และน้ําทวมที่

เกิดขึ้นพรอมๆกัน นั้นดวยเหตุไมปรกติดังกลาว บางเรืองก็กอใหเกิดความหวั่นวิตกรอนใจบางเรื่องก็

กระทบกระเทือนความเปนอยู อาชีพ และเศรษฐกิจ ทั้งของเอกชนและบานเมืองอยางมาก แตเพราะเหตุที่

ชาวไทยเราเปนสวนใหญยังมีสติรูตัว มีความเข็มแข็งอดทน และความคิดจิตใจที่ม่ันคงในความเมตา 

กรุณาอยู จึงสามารถรวมมือรวมใจกันแกไขใหผอนคลายไปได..."

ธวลิต เตาสงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อนาคตของชาติทุกชาติยอมขึ้นอยูแกเด็ก เพราะเด็กก็คือผูใหญในเวลาขางหนา ถาบุคคลไดรับการ

อบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดีอยูในศีลในธรรม เคารพตอบทกฎหมายของบานเมืองเสียตั้งแตยังเยาว เมื่อ

เติบโตขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแตคนดี และประเทศจะเจริญกาวหนาตอไปได ก็โดยตองมีพลเมืองดี

ดั่งวานี้ ขาพเจาจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของขาพเจาไดมีความสนใจในปญหาเกี่ยวกับการที่เด็ก และ

เยาวชนกระทําความผิด และพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหลานี้ใหกลับตนเปนพลเมืองดี..."

ธวัช บุญวัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

ธวัช พุมนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

ธวัช ไพรสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางคนดีนั้น คือการให ความรู ความคิด ความสามารถและความดีแกเขา ดวยการใหการศึกษา

อบรม วิชาความรูตาง ๆ ไมวาวิชาสามัญ วิชาชีพ วิชาศาสนา ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับเยาวชน สําหรับ

แตละคนจะนําไปสรางอนาคตที่มั่นคง แจมใส เขาโรงเรียนสอวิชาการไดดี ฝกหัดใหรูจักหนาที่และความ

เปนพลเมืองดีใชไดผลจริง ๆ พรอมทั้งอบรมใหเขาใจในศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแกเยาวชนอยาง

ครบถวน โดยเฉพาะความรูวิชาการนั้น นอกจากจะทําใหบุคคลเฉลี่ยวฉลาด มีโอกาสที่เปดกวางแลว ยัง

จะชวยใหศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง เกื้อกูลการประพฤติปฎิบัติตามศาสนาใชถูกตอง

มั่นคง และชวยใหอนุชน เติบโตเปนพลเมืองดีเปนศาสนิกชนที่สมบูรณแบบ..."

ธวัช หมื่นเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใชชีวิตมีพอเพียงแกฐานะ..."

ธวัช อุนเปนนิจย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัว เบียดเบียน

ประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยางดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ธวัชชัย ชินพาต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

ธวัชชัย เชยทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความมีใจจริงที่ขาดไมไดในการทํางานมีสองประการ  ประการที่หนึ่ง คือ ความจริงใจตอผูรวมงาน  ซึ่ง

มีลักษณะประกอบดวยความซื่อตรง เมตตา หวังดี พรอมเสมอที่จะรวมมือชวยเหลือและสงเสริมกันทุก

ขณะทั้งในฐานะผูมีจุดประสงคที่ดีรวมกัน  และในฐานะที่เปนเพื่อนมนุษยรวมชาติรวมโลกกัน  ประการที่

สอง ไดแก ความจริงใจตองาน  มีลักษณะเปนการต้ังสัตยอธิษฐานหรือการตั้งใจจริงที่จะทํางานใหเต็ม

กําลัง  กลาวคือ  เมื่อไดพิจารณาดวยปญญาเปนที่แนชัดแลว วางานที่จะทํานั้นเปนประโยชนจริงก็ตั้งสัตย

สัญญาแกตัวเอง  ผูกพันบังคับตัวเองใหกระทําจนเต็มกําลังความรูความสามารถใหไดผลดีที่สุด  ความ

จริงใจสองประการนี้ พิจารณาดูแลวจะเห็นวาเปนปจจัยสําคัญที่จะปองกันกําจัดปญหาขัดแยงและความ

ยอหยอนลาชาไดสิ้นเชิง  วงงานใดมีผูรวมงานที่รักษาความจริงใจไวไดมั่นคงก็เปนอันเช่ือไดวา จะไดรับ

ผลสําเร็จที่สมบูรณเต็มเปยมทุกเมื่อ..."

ธวัชชัย เต็งชัยภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

ธวัชชัย เทียนดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็ก ตองทําตัวใหสุภาพออนโยน หมั่นขยันเอา การเอางานเอื้อเฟอชวยเหลือผูอ่ืน ดวยความเต็มใจอยู

เสมอ ใหติดเปนนิสัย จักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมี ประโยชนและมีความเจริญมั่นคงในชีวิต..."

ธวัชชัย พละศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ธวัชชัย พันธุสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

ธวัชชัย ยาหิรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

ธวัชชัย ฤทธิรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ธวัชชัย วุฒิเทียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญญา" แปลตามพยัญชนะวาความรูทั่ว ตามอรรถะหมายความไดหลายอยาง อยางหนึ่ง คือความรู

ทุกอยาง ทั้งที่เลาเรียนจดจํามา ที่พิจารณาใครครวญคิดเห็นขึ้นมา และที่ไดฝกฝนอบรมใหคลองแคลว

ชํานาญขึ้นมาในตัวเอง อีกอยางหนึ่ง เมื่อมีความรูความจัดเจนชํานาญในวิชาตาง ๆ ดังวา จะยังผลใหเกิด

เปนความเฉลียวฉลาดขึ้นในตัวบุคคล แตประการสําคัญคือความรูที่ผนวกกับความเฉลียวฉลาดนั้น จะ

รวมกันเปนความสามารถพิเศษขึ้น คือความรูจริงรูแจงชัด รูตลอดในสิ่งที่ไดมีโอกาสศึกษา ซึ่งจะใหผล

ตอไปเปนความรูเทาทัน เปนตน วารูเทาทันความคิด จริต ทฤษฎี และเจตนาของคนทั้งปวงที่สมาคมดวย 

รูเทาทันเหตุการณ สภาพการณทั้งหลายที่ผานพบ เมื่อรูเทาทันแลว ก็จะรูจะเห็นแนวทางและวิธีการ ที่จะ

หลีกใหพนอุปสรรคปญหา และความเสื่อม ความลมเหลวทั้งปวงได แลวดําเนินไปตามทางที่ถูกตอง

เหมาะสม จนบรรลุความสําเร็จและความเจริญวฒันาที่มุงหมายไว..."

ธวัชชัย ศิริคําวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม..."

ธวัชชัย สวนสีดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดี

ไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมไดกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ธวัชชัย สิทธิรุงโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

ธวัชชัย สุขศิริผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ธวัชชัย แสนใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาลนั้น เปนสถาบันหนึ่งในสถาบันสําคัญของ ประเทศ จึง ตองปฏิบัติหนาที่โดยถือวาชาติ บานเมือง

เปน เปาหมายสําคัญ และความ อยูดีกินดีของประชาชนเปนสิ่งที่ปรารถนา ดวย การปฏิบัติหนาที่ดวย

ความ ต้ังใจจริง ดวยความซื่อสัตยสุจริต และขยันหมั่นเพียร..."

ธวัชชัย อุทัยแสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อกองทัพของชาติตั้งอยูในความไมประมาท คอยปรับปรุงสมรรถภาพใหสามารถเผชิญกับ เหตุการณ

ที่จะมีมาก็ยิ่งทําใหประชาชาติ มีความวางใจ ทํามาหากินไดดวยความสงบสุข หมดความหวังระแวงภัย

ตออิสรภาพและอธิปไตย..."

ธวัชวงศ ชูกิจคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ธวัฒน อนงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัสเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ  60  ป

ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกันไดนํามาปฏิบัติตนในการ

ดํารงชีวิต

                      และการปฏิบัติงานราชการโดยนําตัวเปนแบบอยางที่ดีตอครอบครัวและผูรวมงาน เชน

                      การคิด  คิดแตทางสรางสรรค มุงความดีสรางความเจริญตอครอบครัว ตอสังคม หนวยงาน

โดย

                                 ความซื่อสัตย สุจริต ทั้งตอหนาและลับหลัง

                      การพูด  พดูดวยวาจาไพเราะสุภาพ  ไมพูดคําหยาบ ไมพูดสอเสียด กลาวรายผูอ่ืน ทั้งตอ

หนาและ

                                 ลับหลัง  ตอคนในครอบครัวและผูอ่ืน

                      การทํา   ปฏิบัติการหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ชอบธรรม มีจิตใจเมตตา  โอบออมอารี

ตอผูรวม

                                 งาน ผูใกลชิด ไมอาฆาต พยาบาท มุงรายตอผูอ่ืน แมจะมีความผิดบางก็ควรอภัย..."

ธัชชัย โตเชื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

ธัชชัย ลวนสัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปองกันและทํานุบํารุงนี้ ในรายละเอียดยอมตองกระทํากันอยางจริงจังมากมายหลายอยางโดยรอบ

ทุกดาน ตามที่ผูรวมงานแตละฝายแตละทานจะประชุมปรึกษากันตอไป

     แตโดยหลักใหญไมวาจะเปนการปองกันหรือการทะนุบํารุง ควรจะมุงถึงวิธีการสําคัญขั้นพื้นฐาน

ประการหนึ่งวา ทุกคนที่ถือตัววาเปนพุทธศาสนิกชน จะตองศึกษาพุทธศาสนาตามภูมิปญญา ความสาม

รถ และโอกาสของตนๆที่มีอยู เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางถูกตองกระจางชัดขึ้นในหลักธรรม เมื่อ

ศึกษาเขาใจแลวเห็นประโยชนแลว ก็นอมนํามาปฏิบัติทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันและการงานของตน 

เพื่อใหเกิดความสุข ตามขีดความประพฤติปฏิบัติของแตละคน ถาชาวพุทธรูธรรมะ ปฏิบัติธรรมะอยาง

ถูกตองทั่วถึงกันมากขึ้น ปฏิบัติการบอนเบียนพระศาสนาใหเศราหมองก็จะลดนอยลง เพราะทุกวันนี้ ที่

เกิดความเสื่อมความเสียหายก็มิใชผูใดใครอื่นทําใหเปนเรื่องที่ชาวพุทธผูไมรู ไมเขาใจ และไมปฏิบัติตาม

ธรรมะ ทําขึ้นเกือบทั้งนั้น..."

ธัชนันท บุญวัฒนสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ธัญชิดา ทองยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

ธัญญธร จรัณยานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการจะทําสิ่งไรก็ตาม ประการแรกจําเปนตองรักษาแรงผลักดันในการทํางานที่เคยมีอยูนั้นไวใหมั่นคง

เสมอ เพื่อเปนเครื่องกระตุนเตือน แลวจึงนําความละเอียดรอบคอบ ความระมัดระวังกันทั้งเหตุผลอันถูก

แทที่เกิดมีขึ้นภายหลังมาประกอบเขาดวย เพื่อชวยใหสามารถตัดสินการกระทําทั้งปวงไดอยางถูกตอง

เที่ยงตรง และวองไว ก็จะทําใหการกระทําทุกอยางไดผลสมบูรณเต็มเปยม..."

ธัญญรัตน อสมพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

ธัญญลักษณ ศิลสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน  และความถูกตอง

เปนธรรมเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ

เพราะการยึดมั่นดังกลว  จะทําใหจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียร

ปฏิบัติหนาที่ใหจนบรรลุผลสําเร็จ  และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหาย

อันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ธัญญลักษม ไชยรงศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

ธัญญวัฒน ออนโยน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ธัญญะ ปญญานันทกิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตาง ๆ มาใชกัน

อยางกวางขวาง วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เมื่อนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือ 

ถาใชถูก ก็ทําใหไดประโยชนมากถาใชไมถูกก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาไมถูกก็ทําใหเสยีหายไดมากเทา ๆ

 กัน การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตอลดกอนทั้งโครงงาน

ที่จะทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ธัญญะวีร ปรุงประทิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ธัญญา ขวัญเอียด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

ธัญญา เตะหนิหมะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะสงเสริมใหกองทัพมีความเจริญกาวหนา ยิ่งขึ้นสมดังปรารถนานั้นนอกจากจะปรับปรุงใน เร่ือง

ปริมาณและอาวุธยุทโธปกรณแลวจําตองปรับปรุง ในเร่ืองคุณภาพและสมรรถภาพของทหารใหดียิ่งขึ้น 

ดวยทั้งในดานวินัยและความประพฤติเพื่อจักได เปนที่เคารพนิยมแกประชาชน..."

ธัญญา เสาวดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญ ๆ ทุกอยาง ตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงาน เปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

ธัญญาพิชา สังขทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชนไมแยง

ความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองในมุงมั่น ผลสําเร็จในการงานเปนใหญยิ่งกวาสิ่งนั้น..."

ธัญญาภรณ บุศบาบต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

ธัญญารัตน บุญประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวเอง  จะตองทอผาใสเอง  

อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ  จะตองมีความพอเพียงพอสมควร  บางสิ่งบางอยางที่

ผลิตไดมากกวาความตองการ  ก็ขายได  แตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร  ไมตองเสียคาขนสงมากนัก  

อยางนี้ทานนักเศรษฐกิจตาง ๆ ก็มาบอกวาลาสมัย จริงอาจจะลาสมัย  คนอื่นเขาตองมีการเศรษฐกิจ  ที่

ตองมีการแลกเปลี่ยน  เรียกวาเปนเศรษฐกิจการคา  ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง  เลยรูสึกวาไมหรูหรา  

แตเมืองไทยเปนประเทศที่มีบุญอยูวา  ผลิตใหพอเพียงได..."

ธัญญารัตน แสงสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความปลาบปลื้มใจยิ่งนักที่ทานทั้งหลายไดมีไมตรีจิตรมารวมชุมนุมกันแสดงความยินดีและ

อวยพรแกขาพระพุทธเจาในวาระนี้ รูสึกจับใจในถอยคําที่ทานไดกลาวคําอวยพรและแสดงปณิธานในอัน

ที่จะปฏิบัติงานใหบังเกิดผลดีแกประเทศชาติอันเปนที่รักของเรา ขอใหทานทั้งหลายจงรับความขอบใจอัน

จริงใจจากขาพเจาโดยทั่วกัน และใหบรรดาขาราชการทุกๆฝาย ทุกแผนก จงมีความสามัคคีสมานฉันท

รวมใจกันสงเสริม ทํานุบํารุงชาติ ศาสนา และใหอาณาประชาราษฎรไดอยูเย็นเปนสุขตลอดไป ดังที่ทาน

ไดแสดงปณิธานไวนั้นเถิด

   ในสวนตัวขาพเจาเองก็ไดตั้งใจไววาจะพยายามประกอบกรณียกิจตามหนาที่จนสุดความสามารถ และ

ก็หวังอยูวาในการนี้คงจะไดรับความรวมมือจากทานทั้งหลายโดยทั่วหนา..."

ธัญนภา อัคราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด

การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี

ใหคนดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ธัญนันท สินชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขึ้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช ของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองงตามวิชาการ เมื่อ

ไดพื้อนฐานที่มั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางเสริมความเจริญและฐานะ เศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

ธัญนุช ศรีวันดํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดย

ครบถวนแทจริง..."

ธัญพร นาคน้ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ธัญพิสิษฐ สุขขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต"

"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได  จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว 

สวนคุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัย  หรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนิน

ไปถูกทาง ดวยความสวัสดี คือ ปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงคดังนั้น ในการที่จะประกอบการ

งานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไว เปนนิตย โดยตระหนักวา การงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถา

ขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถางานใด และบานเมืองใดก็

ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

ธัญระดา สัมพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

ธัญลักษณ จุลิวรรณลีย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานกําลังมีความตั้งใจดีที่จะทํางานเพื่ออุดมคติพรอมแลว แตตอไป ในเมื่อตองตกอยูในสิ่งแวดลอม

หรือภาวะที่แปลกเปลี่ยนไป อาจคลายจากอุดมคติและความสุจริตใจไปไดไมยากนัก ฉะนั้น ทุกคน

จําเปนตองหมั่นใชปญญาพิจารณาการกระทําของตนใหรอบคอบอยูเสมอ ระมัดระวังทําการทุกอยางดวย

เหตุผล ดวยความมีสติ และดวยความรูตัว เพื่อเอาชนะความชั่วรายทั้งมวลใหไดโดยตลอด และสามารถ

กาวไปถึงความสําเร็จที่แทจริง ทั้งในการงานและการครองชีวิต..."

ธัญลักษณ จุลิวรรณลีย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ธัญลักษณ ไชยสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวาคนดีทําใหเกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปดวย ความเลวนั้นจะทํา

ใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได ถาคนดีเขมแข็งในความดี จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคนเลว

ยาก สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนด.ี.."

ธัญลักษณ สิริบรรสพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิชาการตาง ๆ และความเปนพลเมืองดี ที่สั่งสอนอบรมในโรงเรียนนั้น เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับ

นักเรียน ถาโรงเรียนฝกหัดสั่งสอนวิชาการไดดี ฝกหัดใหรูจักหนาที่และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริง ๆ 

พรอมทั้งอบรมใหเลื่อมใสเขาใจในศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแกเยาวชนอยางครบถวน ซึ่งจะไดผลดี

แกเยาวชนของเราอยางมาก ความรูวิชาการนั้น จะทําใหศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง และ

สนับสนุนการประพฤตปิฏิบัติตามศาสนาใหแนนแฟนม่ันคง สามารถทําใหอนุชนเปนพลเมืองที่ดีและศา

สนิกที่ดีไดโดยสมบูรณ..."

ธัญวรรณ ทุมแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

ธัญวรัตม รักแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกระทําหนาที่ในฐานะของแตละคนที่จะตองทํา ใหทําอยางดีๆ ไมใชทําอยากดีอยากเดน ทําดีไมใช

อยากเดน ทําเพื่อใหดีเร่ือยๆ ทําใหหนาที่ที่ไดรับสําเร็จ แตไมใช จุดประสงคที่จะเดน ก็อยางที่วาไมใชทํา

เพื่อดังแตเราทํางานจะดังเมื่อไหร ก็จะดัง แลวดังดีดวยไพเราะ ไมใชดังอยางนาเกลียด..."

ธัญวัลย เนียรศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบัน การศึกษาวิจัยดานพันธุศาสตรมีความเจริญกาวหนามาก และมีการนําผลที่ไดไปปรับใชใน

กิจการดานตางๆ อยางกวางขวาง. ในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงใครจะปรารภกับทุกทานวา ความรูตางๆ 

เหลานั้น แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทางโดยไมพิจารณาใหดีใหรอบคอบแลว ก็อาจ

กอใหเกิดผลกระทบเสียหายแกชีวิตความเปนอยูและสิ่งแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน. จึงเปนที่นายินดี

อยางยิ่ง ที่ไดเห็นผูเชี่ยวชาญจากประเทศตางๆ มาประชุมปรึกษาหารือกัน รวมกันนําเสนอผลงานการ

ศึกษาวิจัย เก่ียวกับเรื่องวิวัฒนาการของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ทําใหหวังไดวา การนําความรู

ดานพันธุศาสตรไปปรับใชในกิจการดานตางๆ จะเปนไปดวยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อใหเกิด

ประโยชนและความปลอดภัยสูงสุดแกมวลมนุษยชาติ..."

ธัญาลัษณ จิรายุกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายควมวาทําเฉพาะหนาที่นั้น เพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของตัว

โดยไมมองคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยงกัน 

ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

ธันยชนก สโมทัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ธันยพร เคี่ยมการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการทํางานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

ธันยลักษณ ธัญญภัทรนนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

ธันวา ตันตินาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทํา จึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควร หยุดย้ัง

การกระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

ธาชัย บุญสงแท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมจะเปนผูที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถาบกพรองตอการประมาณตนในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วิชา

ตาง ๆ ที่ไดเลาเรียนมาจนสําเร็จนั้นก็ไรประโยชน ไมสามารถจะนําความเจริญมาสูตน และประเทศชาติ

สมดังความปรารถนา..."

ธาดา ชาญปรีชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..." 

พระบรมราโชวาท ในพีธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2499..."

ธาดา ไพโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

ธาตรี เพงจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การแกปญหานั้น ถาไมทําใหถูกเหตุถูก ทาง ดวยความรอบคอบระมัดระวัง มักจะกลาย เปนการเพิ่ม

ปญหาใหมากและ ยุงยากขึ้น แตละฝายจึงควรจะตั้งใจ พยายามทํา ความคิดความเห็นใหกระจางและ 

เที่ยงตรงเพื่อ จักไดสามารถเขาใจปญหา และเขาใจกัน และกันอยาง ถูกตอง..."

ธาตรี ยีปนจอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคลทั้งในดานวิชาการ ตองเห็น ใจ

วาแตละคนมีหนาที่ มีความรูในวิชาการของ แตละคน ถาดําเนินวิชาการนั้นๆไปตามลําพัง หรือตามแนว

เดียว เทานั้นเอง ก็จะไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

ธานินท กาละพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

ธานินทร แทนผักแวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดํารงการงานภายหนานั้น ทานจะตองประพฤติใหดีใหเหมาะสมแกฐานะรูจักผิดและชอบ  

ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะไมเสเพลและไมปลอนตน  ใหเปนทาสแหงอบายมุขตาง ๆ ดังนี้แลว  ทาน

ก็จะสามารถเปนที่พึ่งแกตนเองและครอบครัวของทาน และจะเปนที่นับถือของบุคคลอื่น..."

ธานินทร นิลกําแหง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ธานินทร สาริยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

ธานิศ บินรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีชีวิตมนุษยนั้น จะใหมีแตความปกติสุขอยางเดียวไมได จะตองมีทุกข มีภัย มีอุปสรรค ผานเขามา

ดวยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพน ขอสําคัญอยูที่ทุกๆคนจะตองเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมการไวให

พรอมทุกเวลาเพื่อเผชิญและแกไข ความไมปรกติเดือดรอนทั้งนั้น ดวยความไมประมาท ดวยเหตุผลดวย

หลักวิชา และดวยสามัคคีธรรม จึงจะผอนหนักใหเปนเบาและกลับรายใหกลายเปนดีได..."

ธานี ฐิตะโภคา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวาง  ตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมากและการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน  ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใสพยายามสงเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ  

ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา  ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดียวกันกับเรา. 

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกันการรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก  และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ธานี พรมอยู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ธานี พิกุลทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ธานี สุวรรณวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หากบุคคลใดมีความหิริโอตัปปะ คือไมความละอายตอบาปนําความรูนั้นไปใชในทางมิชอบ ก็จะทําให

สังคมเดือดรอน..."

ธานุภาพ แกวสิทธิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จิตใจที่สะอาดปลอดโปรงจากสิ่งรบกวนนี้สําคัญมาก เพราะเนจิตใจที่สงบระงับแยอกเย็น ทําใหบุคลมี

สติรูตัว มีความคิดเที่ยงตรง เปนกลาง มีวิจารณญาณที่เกิดจากจิตใจที่สงบนี้มีศักยภาพสูง อาจนําไปใช

คิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะอํานวยประโยชนสุขความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียง เกียรติคุณ อันเปน

สิ่งปรารถนา ของแตละคนใหสัมฤทธิ์ผลงาย..."

ธารไชยยันต ตันติอํานวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือ สามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองทําดวยความนสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นเปนอิสระปราศจากอคติ และดวย

ความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะใหงานบรรลุจุดหมาย และประโยชนที่พึงประสงคดดยครบถวน

แทจริง..."

ธารา แสงสุเทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน  เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ

  เราควรยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

ธารารัตน วงศิรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

ธาริต เพ็งดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

ธารินทร สมประสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เปนหลักสําคัญ ผูที่

จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะมีทั้งวิชาความรู ทั้งหลักธรรมทางศาสนา 

เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการทํางาน สิ่งหลังเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และ

การปฏิบัติงานใหชอบ คือใหถูกตองและเปนธรรม..."

ธํารง เจริญพานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในวันนี้ และไดทราบ

วากิจการทุกดานของมหาวิทยาลัยดําเนินกาวหนามาดวยความมั่นคง. 

   ขอแสดงความชื่นชมกับผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน  ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา  ทั้ง

ขอขอบใจมหาวิทยาลัยเปนอยางมากที่ให ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    และยกยอง

การปฏิบัติงานพัฒนาของขาพเจาโดยประการตาง ๆ.

 การพัฒนานั้น ไดเปนภารกิจและนโยบายสําคัญของการปกครองบริหารประเทศของเรามานานพอสมควร

แลว  แตกระนั้นก็เปนที่ทราบกันวา เรายังตองพัฒนาตอไปอีกมาก.ในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงใครจะปรารภ

กับทุกทานวา  

 การพัฒนาประเทศจะบรรลุผลตามเปาหมายไดมากนอยเพียงใดนั้น  ยอมขึ้นอยูกับปจจัยประกอบการ

หลายอยาง.   

     อยางแรก    ตองมีคนดี  คือมีปญญา มีความรับผิดชอบ มีความวิริยะอุตสาหะ เปนผูปฏิบัติ.  

     อยางที่สอง  ตองมีวิทยาการที่ดี  เปนเครื่องใชประกอบการ.  

     อยางที่สาม  ตองมีการวางแผนที่ดี ใหพอเหมาะพอควรกับฐานะ เศรษฐกิจ และทรัพยากรที่มีอยูโดย

คํานึงถึงผล- 

                     ประโยชนอันพึงประสงคของประเทศและประชาชนเปนหลักปฏิบัต.ิ  

 บัณฑิตเปนผูมีปญญาความสามารถสูง   เพราะไดรับการศึกษาอบรมมามาก   ยอมเปนที่หวังของคน

ทั่วไปวาจะเปนกําลังสําคัญในการปฏิบัติบริหารงานของชาติ  ใหวิวัฒนาการไปดวยดีในทุก ๆ ดาน.  ดังนั้น

  ทุกคนจึงควรจะไดถือเปนภาระหนาที่  ที่จะตองใชปญญาความรู  ความสามารถของตนรับใชสังคม  

และพัฒนาชาติบานเมืองใหเกิดประโยชนสูงสุดเทาที่จะทําได.

  ขออวยพรใหใหบัณฑิตใหมมีความเขมแข็งสมบูรณดวยกําลังกาย  กําลังใจ  และกําลังปญญา  เพื่อ

สามารถปฏิบัติหนาที่การงานใหสัมฤทธิ์ผลตามที่มุงหมาย  และใหมีความสุขความเจริญกาวหนาในชีวิต

ทุกประการ

  ..."

ธํารง ทองจํารูญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

ธํารง เทศนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทําหนาที่ของตนโดยความ

ซื่อสัตยสุจริต อดทน ทําใหกิจกรรมตางๆ ทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาติ..."

ธํารง สมมะลวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเราเราตองขมใจไมกระทําสิ่งใดๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวาเสื่อม เราตองฝนตอง

ตานความคิดและความประพฤติทุกอยางที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทําสิ่งที่

เราทราบวาเปนความดีและถูกตองเปนธรรมถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริงๆใหผลของความดีบังเกิดมาก

ขึ้นๆกจะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ..."

ธํารงค สมบุญนนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

ธํารงคลักษณ สุขเสมอกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง หันไปหวงอํานาจหวงตําแหนงหวงสิทธิ์ และหวงรายไดกันมากเขาๆ

แลว จะเอาจิตใจที่ไหนมาหวงความรูความดี ความเจริญของเด็กความหวงในสิ่งเหลานั้นจะคอยๆบั่น

ทอนทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้น จะไมมีอะไรดีเหลือไวพอที่ตวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไวได 

ความเปฯครูกจะไมมีคาเหลืออยุใหเปนที่เคารพบูชาอีกตอไป..."

ธํารงศักดิ์ สีสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

ธิฌาณี อนุการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

ธิด ยามาเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

ธิดา กะลูแป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริต และความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนประโยชนแทจริงได

สําเร็จ..."

ธิดา กิจจาชาญชัยกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

ธิดา ขันดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

ธิดา พวงเพ็ชรสวัสดิ์
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"...ขอขอบใจทานทั้งหลายที่มาในวันนี้ และขอบใจนายกฯ ที่ไดกลาวคําอวยพร ทั้งไดสรุปการกระทําใน

ระยะ 50 กวาป ซ่ึงขอขอบใจที่ไมตองเลาใหทานฟงมาทําอะไร วาทานไดสรุปอยางดี 

อีกอยางที่ทานไมไดพูด ที่ฟงวงดนตรีดุริยางคกองทัพเรือไดบรรเลงสรรเสริญพระบารมี ทานไมไดพูดถึง 

ความจริงดนตรีของกองทัพเรือ ไดฟนฝาอุปสรรคมามาก จําไดวาเม่ือ 50 ป 40 กวาป ไดมีการแสดงดนตรี

ทุกวันพุธ ที่พระที่นั่งอัมพร และมีพวกดนตรีตางๆ ไดเลน 

ลองไปฟงทนไมไหว เพราะมีอะไรที่ขัดหูอยูเร่ือย ก็เลยลุกไปบอกกับผูที่อํานวยเพลง วาไดเทียบเสียงหรือ

เปลา ทานผูอํานวยเพลงบอกวา เทียบเสียงแลว จึงขอใหเทียบอีก เขาก็เทียบได เทียบไดดี ฟงไมขัดหู พอ

ใหเลนอีก เลนไปเลนมา เอะ ขัดหอีูก ก็เลยลุกไปเดินในวง ใหเขาเลนไป เลนไป ไปเจอซอยักษนั่น มันเพี้ยน

 แลวไมทราบทําไมเพี้ยนได 

เลยคิดวา มันเพี้ยนเพราะเลนบันไดเสียงไทย มิไดเลนบันไดเสียงสากล ก็เลยพยายามใหเขาเทียบเสียงให

ดีที่สุด ก็ดีขึ้น เพราะวาการเทียบเสียงนั้นมันยาก ยากที่ตองเทียบหูดวย ตองเทียบหูแบบไทย เพราะผูที่

เลนดนตรีในวงของทุกๆ วงในเวลานั้น มีเวลาวางก็ตองไปเลน โดยมากเปนวงเล็กๆ เขาเลนรําวง 

ซึ่งรําวง ฆองวง ตองเทียบเสียงแบบบันไดเสียงไทย เขาก็เคยชิน พอมาเลนเพลงสากลดวยบันไดเสียงไทย

เลยขัดหู ถาเลนดวยบันไดเสียงไทยลวนก็ยังไมเปนไร แตบางคนก็เลนบันไดเสียงสากล บางคนก็แบบไทย 

อันนี้เลยบอกวา พยายามเวลามาเลนเพลงสากลขอใหลืมรําวง เขาก็ทําไดดีขึ้นทุกที เลนรําวง และก็ไปเลน

เพลงสากล ก็ลดลงไป 

มาทีหลังในวงที่เราเลน พวกเพื่อนๆ เลน เขากเ็ลนรําวงเหมือนกัน ก็เลยบอกวา ถาเลนรําวง ขอใหเลนรํา

วงที่ถูกตอง ที่เปนบันไดเสียงไทย ไมสําเร็จ เขาเลนรําวง ดวยบันไดเสียงสากล แลววารําวงก็เพี้ยนผิด 

มาถึงเมื่อเดือนที่แลว มีนักดนตรีมาจากอเมริกา เปนดนตรีที่เขาเรียกวา แบบนูโอลิน เปนตนกําเนิดของ

เพลงแจสเขามา และเลนกับเรา 

เลนไป เราก็ตองเลนสําเนียงรําวงหนอย เราถามเขารูไหมวาเลนรําวง เขาบอกเขารูเขาบอกวาหูเขาดี เขารู

วาเปนเพลงรําวง เขาไมรูจักรําวง แตเขาบอกวา เมื่อเขาไปญ่ีปุน เขาก็ไปเลนเพลงแจสแบบญ่ีปุน แลว

ญี่ปุนเขามีนักเลนดนตรีที่เกงสําหรับแจส แตวาเราก็อดไมไดที่จะฟงเขา เขาเลนสักเดี๋ยว คอนขางจะญี่ปุน 
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ก็เลยบอกวา นี่ละไทย คนไทย เลนเพลงแจส ก็เปนเพลงแบบไทย แบบบันไดเสียงไทย เขาก็สนใจ ตอนนี้

เขากลับไป กลับบานแลว เขาใจวาเขาจะไปศึกษาแจสแบบรําวง แจสแบบไทย คราวหนาเขามา เขาบอก

เขาจะเลน เลนเพลงแจสแบบนูโอลินบางกอก ถาเขาเลนอยางนั้นแลว เราก็ภูมิใจไดวา ทําไมเขาฟงเพลง

ไทยเปน เขาเกง พวกนี้หูเขาดี เขาเลนดวยหู เขาไมไดเลนดวยตา เขาไมไดอานโนต เขาเลนดวยหู เวลาเรา

ไปเลนกับเขาเราก็ตองเลนดวยหู ไมไดเลนดวยตา ก็ดูเขาสนุกดี 

นี่เรามาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวของกับศิลปะ ซึ่งแจสนี่ก็เปนศิลปะอยางหนึ่ง บางคนเขาไมเห็นวาแจส 

โดยเฉพาะแจสแบบนูโอลิน ไมเปนศิลปะ แตเราก็เรียกไดวาเปนศิลปะ เพราะวาดนตรีนี่ เปน

ประวัติศาสตรของชาติบานเมือง ชาติบานเมืองใดมีดนตรี มีสําเนียงดนตรี เพลงดนตรี เครื่องดนตรีที่เปน

ของตนเอง นั่นละนาชื่นใจ 

อยางของไทยเรา เรามีเครื่องดนตรีของเรา ซึ่งคลายกับของจีนบาง คลายของอินเดียบาง คลายของฝรั่ง

บาง แตวาเปนเพลง และเปนเครื่องดนตรีไทยแทๆ ซึ่งเปนทรัพยสมบัติของชาติบานเมือง อยางเดียวกับ

เราพูดภาษาไทย เปนภาษาไทย ไมไดเปนฝร่ัง ไมใชเปนภาษาตางประเทศ แตวาเดี๋ยวนี้เราใช

ภาษาตางประเทศมาก ไมใชแซม มานําหนามากมาย จนกระทั่งบางทีฟงแลวไมรูเร่ือง 

แตวาถาใชภาษาตางประเทศมา ก็ควรจะแปลใหดวย ถาเราพูดภาษาไทย แบบใชคําภาษาฝรั่ง ก็ตองให

แปล เราโง ไมเขาใจ ไมเขาใจจริงๆ แตนานๆ ไปก็เขาใจ เดี๋ยวนี้การปกครอง ก็ใชแตคําตางประเทศ ทานก็

เปน ทานเปนซีอีโอ ถาความจํา เวลานี้อายุมากขึ้น ความจํามันลดลงไป ซีอีโอมาจากอะไรเลยไมรู วาทาน

จะปกครองยังไง แตเดี๋ยวนี้ชักเคยชินวาทานปกครองแบบซีอีโอ 

แตวาวันนั้นที่ซีอีโอมา ทานรองนายกฯ มา ทานมาบอกวา ถามวาพระเจาอยูหัวเปนอะไร ทานก็บอกวา

เปนซีอีโอ โอเราก็ตองเขาใจสิ เราเปนซีอีโอ ก็เลยเขาใจวา เราเปนนายใหญอีกคนหนึ่ง ก็ตองคัดคาน 

คัดคานวาไมใช เราไมใชเปนนายใหญ รัฐธรรมนูญยังบอกวา พระมหากษัตริยไมเปนนายใหญ เปนมหา 

ใหญโต กษัตริย นักรบใหญโต แตก็ไมไดเปน 

เปนจอมทัพ เปนมหากษัตริย เปนซีอีโอ ซีอีโอของกองทัพ เราก็เขาใจไปเลยเถิดไปเรื่อยๆ อยางนี้ ซึ่งก็ขอ

โทษดวย ตองลอทานรองนายกฯ วา ทานก็เปนซีอีโอใหญ ใหญที่สุด ก็เลยทานรับผิดชอบหมด ลงทายฟง

ไปฟงมา ตอนนั้นผูวาราชการจังหวัดซีอีโอมา บอกวา การทํางานทําการเปนยังไง ซีอีโอนี่ เขาบอกสบาย
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มาก ถามีอะไรก็ใหปลัดจังหวัด ปลัดจังหวัดเปนผูสั่งการ 

ทานนายกฯ วาอยางนั้น ก็เลยปลงเหมือนกันวา ซีอีโอนี่ดีเหมือนกัน ถาเราเปนซีอีโอ เราก็โยนใหทานรอง

นายกฯ ทานรองนายกฯ ทําอะไร คนก็วาทานรองนายกฯ ซ่ึงอยางนี้อะไรๆ ก็วาทานรองนายกฯ แตเวลาฟง

ขาว ทานรองนายกฯ ทําไอโนนไอนี่ แลวทีหลังก็รองนายกฯ ไหน เมื่อเขาพูดตาํแหนงกอน แลวเสร็จแลวถึง

 ออ ทานรองนายกฯ พล.อ.ชวลิต 

ตอนแรกก็รูกันแลวทานรองนายกฯ รองนายกฯ ทางขางหลังตกใจ ตกใจแลวก็สั่นสะทานวา นี่จะไปวาใคร 

แทจริงเราก็พูดถึงรองนายกฯ ชวลิต ถาเปนรองนายกฯ อ่ืนๆ ก็สบายใจ แตเด๋ียวนี้รองนายกฯ มันมีมาก 

เมื่อมีมากก็ ลงทายรับผิดชอบ แจกจายกัน ฟงขาวก็บอกวา รองนายกฯ นั้นๆ ทํา 

เดี๋ยวนี้ก็ฟงขาว ฟงวิทยุ มีรายการอันเดียวที่จะตองฟง คือนายกฯ พูดกับประชาชน คุยกับประชาชน 

คุยๆๆๆ เขาบอกวาคุย 1 ชั่วโมง เราก็ไดยิน โอ นายกฯ มาแลวเราตองฟง ฟงไปฟงมาเราหลับ หลับไปหลับ

มา เลยตองมาคอยตอนบายโมงถึงบายสองโมง ไดอีกช่ัวโมง ทีนี้ฟงไปฟงมา วันนี้ไดความรู เพราะวา 

ทานบอกวา ทานไมอานหนังสือมากนัก หนังสือดีตองอานหนังสือ เพื่อที่จะใหมีความรู 

แลวทานบอกวา ถึงจะดีตองไปพบกับคน คุยกับคน ไดความรู ก็จริง เราฟงเวลาทานนายกฯ มา ก็ฟง

นายกฯ ก็ไดความรูเยอะ วันนี้ก็ไดความรูวา ทานฟงคนที่มา ไดความรูในการปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้นเวลา

ทานนายกฯ มาก็ดีใจ ทานพูดมาก ทานก็พูด เลาเรื่องโนนเรื่องนี้ เราก็ไดความรู ที่เห็นดวยก็วา ถาเราฟง

คนที่มีความรู เราก็ไดความรู ไมใชความรูที่จะมาสอนคนโนนคนนี้ได แตไดความรูที่จะปฏิบัติได 

เมื่อปฏิบัติอยางนี้แลวก็ดี เราก็สามารถที่จะปฏิบัติงาน ถาฟงจากคนที่เกง ก็ฟง ทานก็พูดอะไรตางๆ พูดไป

เร่ือย เราก็ไดความรู ไมตองอานหนังสือ ถาฟงคนที่มีความรูแลวก็มายอย ทานก็บอกวา ฟงคนที่มีความรู

 ทําใหสามารถปฏิบัติงาน สามารถทําอะไรตออะไรได ทานก็พูดอะไรตางๆ พูดไปเรื่อย เราก็ไดความรู ไม

ตองอานหนังสอื 

ถาฟงคนที่มีความรูแลวก็มายอย ทานก็บอกวาฟงคนที่มีความรู ทําใหสามารถปฏิบัติงาน สามารถไปทํา

อะไรตออะไรได ซึ่งก็เห็นเปนความจริง ถาเราฟงคนแลวก็ฟงจริงๆ แตตองพิจารณา อันนี้เปนขอสําคัญ ถา

ฟง ฟงโนนคนโนนคนนี้คนไหน ที่มาจากอเมริกาใต พูดใหญวาตองปฏิบัติอยางนูนอยางนี้ ไมเห็นดวยสัก

อัน เราก็ตองคิดวาทาํไมเราเกิดไมเห็นดวย บางทีคนที่มีช่ือเสียงมาพูด เราฟงไมเขาเรื่อง ไมไดมีประโยชน 
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แตประโยชนมีวา ทานเกงที่ทําใหคนเช่ือ ถาคนมาพูดแลวเราฟง แลวก็เช่ือตามไปหมด ไมดีเพราะวาไมได

พิจารณา ตองพิจารณาวา ที่ทานพูดนั้นถูกตองหรือไม ถาพูดถูกตองปฏิบัติได เราก็ดี เราก็ไดประโยชน 

สวนรวมก็ไดประโยชน เพราะวาเราเอาความรูที่ทานพูดไปปฏิบัติตอ 

ดังนั้น ที่ฟงมานายกฯ พูดกับประชาชน ก็ฟงทานวา ทานพดูหลายอยางที่ทานพูด แลวพูดถึงวาเด็กๆ ตอง

ฟง เด็กๆ ตองเรียน ถาเรียนประเทศชาติจะดี เดี๋ยวนี้เขาวาเด็กๆ ไมเรียน เด็กๆ แมแตถึงขั้นมหาวิทยาลัย 

ใชคําวาไมไดความ เมื่อไมไดความ อนาคตของชาติอยูไหน คือเด็กไมฟง หรือฟง ฟงแตฟงไมเขาใจ ฟงไม

เขาใจ แทนที่จะปฏิบัติสรางสรรคตอไป กไ็ปเขาดิสโกเธค ไปฟงเพลง 

ไปฟงเพลงที่ ความจริงก็ไมใชเพลงอะไรดี ที่เปนเพลงที่ไมไดเรื่อง ทําใหหูเสีย หูเสียไมใชวาคนที่ฟงหูสูงหู

ต่ํา แตหูไมไดยิน หูตึง คนที่ไปฟงเพลงในดิสโกเธคหูตึงทั้งนั้น ถาใครเปนหมอที่นี่ หมอหู ไปตรวจก็ขอ

ยืนยันวาเด็กสมัยนี้ ถาไปตรวจหู หูเสียมากกวาเด็กสมัยกอน แมจะเด็กสมัยทานนายกฯ ก็หูตึงกวาเด็ก

สมัยพระเจาอยูหัวฯ 

นี่เรา 76 ป 364 วัน ก็เกือบจะ 77 แลว 77 เลนกับนักดนตรีนูโอลีน นักดนตรีนูโอลีนนั้น คนที่แกที่สุดก็ 66 

แลวก็หูตึง ฟงไมคอยได ตองเขาไปใกล เขาไปคุยกับเขา เราจะบอกวา ยูนะอายุ 66 ไออายุ 77 นะ เขาก็

โอๆๆ ฟงรูเร่ือง เขาฟงเราไมรูเรื่อง เพราะวาหูตึง อยางนี้ทานนายกรัฐมนตรีก็หูตึง ย้ิมหมายความวาไดยิน

ที่พูด เพราะวาคนที่หูตึง เวลานินทาทานไดยิน 

แตนี่เปนยังไงไมทราบ คนที่เปนผูใหญ เวลาพูดอะไร เร่ืองอะไรไมไดยิน แตเวลานินทา ทานไดยิน ไดยินนูน

 องคมนตรีขางหลังหูตึงๆ ไมรูไมเขาใจวารับสั่งวาอะไร ย้ิม รูเหรอวาพูดอะไร ก็แปลก แตนักดนตรีเขาหูตึง 

เขา 66 ป ยังเด็กกวาเรา ฝร่ังหูดีกวา แตวาขอสําคัญคนที่เด็กๆ อายุ 15 -16 ป ไปใหแพทย ไมตองเรียกเงิน

 30 บาท ไปหาคนอายุ 15-16 ป ใหมาตรวจหู หูตึงทั้งนั้น 

เราไปเมื่อไมกี่เดือน ไดตรวจ ตรวจตา ตรวจหู ตรวจอะไรตางๆ เขาบอกดีมาก ตรวจหัวใจบอกดีมาก เขาดี

มากทั้งนั้น แพทยมาจากเมืองนอกมาตรวจ ก็บอกดีมาก ก็เลยสบายใจวา เราสุขภาพดี แตแทจริงเราก็หู

ชักตึงเหมือนกัน แตไมตึงเทาเด็ก เพราะถึงอยากใหมีโครงการ นูนถาจะมี กระทรวงสาธารณสุขเปนหวง

สุขภาพเด็ก ก็นาจะลองไปตรวจวา หูของเด็ก เราอายุ 40 ก็เด็ก ลองดูคนอายุ 40 
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แตที่เปนหวงที่สุด อายุต่ํากวา 20 ซึ่งไมควรจะตึง ตึงมาก ถาหากวานายกฯ อยากใหเรียกวาเด็ก ถาอายุ 

20 แลวเขาบอก เขาไมเด็กแลว เขาผูใหญแลว ถา 15 ปฏิเสธไมไดวา เขาเปนเด็ก ใหเขาตรวจ เปนหวงถา

คนเราหูตึงตั้งแตอายุ 15 ตอไปจะเปนยังไง และหูไมมีการกาวหนาขึ้นมา นอกจากใสเครื่อง ใสเครื่องแลว

นารําคาญ แลวลงทายก็ไมใสเครื่อง 

แตถาใสเครื่อง ก็เปนการสิ้นเปลืองเงินสําหรับ 30 บาทไมได เครื่องมันเกิน 30 บาท ถาทุกคนที่นั่งอยูใสหู

กันหลายคน มันแพง งั้นก็ถาไมอยากใหงบประมาณแผนดินเสียไป ตองเสียทุกคน 30 บาท เนี้ยะ 22,000 

เศษๆ 30 บาท คูณ 30 บาทเทาไร 600,000 บาท ก็ไมเปนไร ทานมีงบพิเศษของทาน แตวา 600,000 ตอง

เปนกระเปาราษฎร แตวากระเปาทานนายกฯ เทาไร เครื่องเนี้ยะราคาเปนรอยเปนพัน 

งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขเปนเทาไร เหมือนกับวา เหมือนงบประมาณจะหามาจากไหน แตทาน

บอกวา ดีมาก เดี๋ยวนี้ รายไดประเทศขึ้นมากกวาเกา ถาใชเฉพาะสําหรับปญหาเรื่องเด็กหูตึง มันก็ตองเสีย

ของฝายรัฐบาล เสียเปนพันลาน จะหามาจากไหน แตทานบอกวาดีมาก เดี๋ยวนี้รายไดของประเทศพุงไป

ตั้งอีกเทาแลว ถาใชเฉพาะสําหรับปญหาเรื่องเด็ก เด็กหูตึง มันก็เปนทายวาตอง เสียเปนของฝายรัฐบาล 

ตองเสียเปนพันลานในที่สุด 

แตเมื่ออันนี่ชาง ถาเขาไดรับการเยียวยา มันก็ไมไดเปนการเยียวยา ไดความปลอดภัยของหูวาฟงได ทีหลัง

เมื่อไดเครื่องแลวตองใส พลังงานตองใชพลังงาน แพงนะแบตเตอรี่ ตองใชอยูตลอด อันนี้เปนความ

เสียหาย จะตองมีคาใชจายมาก แตคาใชจายที่มากที่สุดก็คือ คนที่หูตึงจะเรียนรู หรือปฏิบัติงานยาก ยาก

ที่สุด เพราะวาคนที่หูตึงแมจะไดเครื่อง มันไมเหมือนคนที่หูไมตึง แลวไมตองใชเครื่อง 

ประสิทธิภาพของคนที่หูดีเหนือประสิทธิภาพของคนที่หูตึง แมจะมีเครื่องชวยใหฟงได อันนี้ก็เปนขอหนึ่งที่

นาจะแกไข หรือนาจะระมัดระวังใหคนไทย อนาคตมีหูที่ดีขึ้น มีหูที่ฟงไดดี ไมใชวาเปนผูเฒาถึงจะฟงไมได

 แตวาเด็กๆ นะฟงไมได แตถาระมัดระวัง เดี๋ยวนี้ก็รูสึกวาจะยากในการที่รณรงคใหเด็กหูดีขึ้น 

ยาก เพราะวาเคยชิน เดี๋ยวนี้วิธีแกไขของรัฐบาลก็คือ หามไมใหเขาดิสโกเธค ไมใหไปฟงเพลง ไมใหสูบบุหรี่

 ไอไมสูบบุหรี่นี่จะทําใหหูดี หรือหูไมเสยี คนที่สูบบุหรี่มากๆ หูเสียมาก มีเหตุผล ทําไมคนที่สูบบุหรี่หูเสีย 

เพราะวาบุหรี่นี่ทําใหเสนเลือดมันตีบ เมื่อเสนเลือดตีบ หูก็เสีย เพราะวาหู ตา เสียไดงาย เพราะวาทําไม 

เสนเลือดที่ไปเลี้ยงหู ไปเลี้ยงตา เลี้ยงอวัยวะที่ออนไหวนั้น เสนเลือดมันเล็ก 
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ถาโดนบุหรี่ บุหรี่นี่ทําใหเสนเลือดตีบ ตีบเลือดก็ไปไมไดดี เลือดไปที่อวัยวะเหลานั้นยาก ถาไปไมดี ก็ทําให

อวัยวะเหลานั้นดอยสมรรถภาพ นั้นยากที่จะแกไขไมใหคนหูตึง ตองพยายามแกไข เดี๋ยวนี้ก็รองโวยวาย

วาหามสูบบุหรี่ ซ่ึงปจจุบันนี้บุหรี่ก็สูบกันนอยลง เพราะวาคนชักรูวาสูบบุหรี่ไมมีประโยชน แตเด๋ียวนี้เด็กๆ 

มีการสูบบุหรี่มากขึ้น มากกวากอนอีก แตกอนนี้เด็กๆ ยังไมสูบ และโดยเฉพาะผูหญิงสูบบุหรี่มาก 

แตกอนนี้ก็กลัววาสูบบุหรี่จะทําใหผิวเสีย ผิวเสียก็เพราะวาเสนเลือดมันไมดี อะไรก็ทําใหผิวไมดี แต

สมัยใหมนี่ เขาไมกลัวแลว เพราะวาผิวเสียก็ชาง ก็ทาหนา ทาหนาก็เจงเลย ตองหาทางแกไข จะหามไมให

ใชเครื่องสําอาง ถาหามไมใชเครื่องสําอาง ก็ประหยัดดีนะ ประหยัดกวาแปง 

สมัยกอนเขาประแปงก็สวยแลว ที่จริงก็สวยถาประแปงนิดเดียว ไมตองทาสีแดง แตสมัยใหมนี้เขาตอง

ทาสีแดง สีเขียวดวย และปนจมูก ปนแกม ตองทาสีตางๆ ถึงเรียกวาพวกนี้มาแตงหนาใหเปนพวกศิลปน 

แตก็ดีทําใหพวกศิลปนนี้มีอาชีพ 

ยังไงเรียกแขวะไปเรื่อยๆ ทานอยากแขวะ มันแขวะเปนทอดๆ ไปเร่ือย อยางนี้ทานหัวเราะ ผูหญิงกลับบาน

โดนเลนงาน ทําไมหัวเราะ แตยังไงก็ตาม เราพูดอยางนี้ เราตองสนุกสนานหนอย เดี๋ยวนี้คอนขางเครียด 

เราก็ตองยกตัวอยาง ทานนายกฯ นายกฯ ดูทีวี หาเสียง เสียงแหบ ตอหนานายกฯ แตออกทีวี 

อยางวันนี้คงตบแตงดี เพราะมีทีวี ทีวีเขาคงมาบอก ตองแตงนิดนึง นี่แหละพูดเฉพาะทานนายกฯ เพราะ

เปนนายกฯ เปนผูใหญ ก็ตองยกตัวอยางผูใหญ จะยกประธานองคมนตรี ประธานศาลฎีกา ศาลปกครอง 

ศาลมีมากเหลือเกิน นี่เปนประธาน ผูใหญทั้งนั้น มีผูใหญมาก ขางนอกไมมีโอกาสเขามา มีแตผูใหญ 

ยังไงก็แขวะผูใหญเปนแถว ก็รวมอยูที่นายกฯ เราก็แขวะคนเดียว ไมงั้นเหนื่อย หากแขวะทุกคน 

อยางไรก็ตาม พูดเปนอารัมภบทเทานั้นเองวา ไมตองแขวะใคร แขวะนายกฯ คนเดียว ก็แขวะทุกทานหมด

เลย มแีตวา จําไมไดวาจะพูดเรื่องอะไร จําไมไดแลว คงไมตองพูดอะไรมาก แตทานเขาใจวา คนเราตอง

พูด ตองแขวะ เพราะถาไมแขวะ จะไมไดอะไรเลย 

ถามาบอกทานเกง ทานดี ไมไดผล ตองใชกันลืม ลืมวา ทานทําอะไร ถาทานลืมวาทําอะไร อันตราย เดี๋ยว

ทานเกิดมี ไบรท ไอเดีย วาทําอยางนูน ทําอยางนี้ ก็เลยเสียหาย เมื่อเชาที่ฟงทานพูดถึงเด็กตองเรียนรู ก็มี

อัน เด็กเรียนรูได ไมเทากัน บางคนถาเราใหเด็กเรียนรู อายุ 8 ขวบเขาเกงเทาเด็ก 30 และเกงจริงๆ เราสูไม

ไหว 
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แตวาถาตรงขาม นึกวาเด็กเขาฟง เขาเรียน บางคนเรียนไมไหว เรียนไมได หรือเรียนบางวิชาได บางวิชา

เรียนไมได นั่นก็ตองแบงแยกออกไป เปนพวกที่เรียน จะเรียกวาเรียนเกง เรียนได หรือไมได เมื่อตอนเมื่อ

วันจันทร ไดพบพวกราชประชานุเคราะห และพวกสื่อสารทางดาวเทียม นั่นรัฐมนตรีศึกษาก็มานั่ง เมื่อทาน

เปนผูใหญในที่นั้น ก็ตองแขวะทานวา ศึกษามีอะไรแปลกๆ 

ทานวา ศึกษานี่มีอะไรแปลกๆ ไมไดบอกวามีอะไรแปลก เพราะวาเดี๋ยวโกรธ แตวาก็มีอะไรกันแปลกๆ ก็

มาฟองกับทานนายกฯ ฟองหรือเปลา ไมไดฟอง เพราะวาทานทําหนาชอบกล คือลําบากที่วา คนที่เปน

รัฐมนตรี บางทีมีความ มีความคิดแปลกๆ นั่นเอง แลวก็ที่เรียกเมื่อตะก้ีวาไบรทไอเดีย มีไบรทไอเดีย ทําไอ

โนนไอนี่ เพราะวาทานผูใหญที่ตองระวัง ทานมีไบรทไอเดีย ตองแปลไบรทไอเดีย ความคิดที่สวางไสว 

เรารูถึงคําวาไบรทไอเดียเพราะวา ในการตูน เราดูการตูน เวลาคนไหนมีไบรทไอเดีย เกิดมีไฟขึ้นมาบนหัว 

แตวาทานนายกฯ มีไบรทไอเดีย ตองมีดาวเทียมบนหัว ทานนายกฯ ไมมีไฟ ไมมีหลอดไฟ แตกอนนี้เรามี

หลอดไฟ สมัยนี้ตองมีดาวเทียมอยูบนหัว ทานนายกฯ มีไบรทไอเดียดวย แตตอนนี้ทานรัฐมนตรีศึกษา 

ทานก็มีไบรทไอเดีย แลวก็ทานไมใชหลอดไฟ ทานเปนดาวเทียมเหมือนกัน เพราะวาทานชอบการศึกษา

ผานทางดาวเทียม 

ก็เลยทําใหนึกถึงวา ไปแขวะทาน ทานก็หัวรอ เพราะวาผานดาวเทียมลงไป ก็เขาใจวาแขวะ แตก็แขวะผาน

 นึกวาเขา ขึ้นบนดาวเทียม แลวก็เขาดาวเทียมของนายกฯ ลงมา ก็รู เขาใจ นี่แหละ ถาคนที่มีไบรทไอเดีย 

หมายความวาเปนคนที่สวางไสวในสมอง ก็เกง ก็ดี แตบางคนดาวเทียมมันพัง อยางเรา อยางเราอยูที่หัว

หิน ทําไปทํามา ดูทีวี เราดูทีวี เราดูการตูน แลวการตูนก็ฉับๆๆๆ 

ดาวเทียม ดาวเทียมมันเสีย มันก็เลยแย ดาวเทียมของเราที่เขาเครื่อง ที่นี่ดูดาวเทียมที่สวนจิตรฯ นี่ก็

เหมือนกัน เดี๋ยวฉับๆๆๆๆ แตวา ตอไปไมควรจะมีเสีย นี่ถาเราดูโทรทัศน โทรทัศนตองอาศัยดาวเทียม 

กําลังดี เร่ืองกําลังสนุก มาฉับๆๆๆๆ เลยไมรูวาอะไร นี่แหละ ถาแตกอนนี้ไปเปนโทรทัศนแบบเกามันก็มา 

บางทีก็มีซูๆๆๆ นิดหนอย แตก็ยังรูเร่ือง เวลาดาวเทียมมันฉับๆๆๆ มันไมรูเร่ือง 

ถาหากวากาวหนามาก บางทีทําใหไมรูเร่ือง ฉะนั้นตองระวัง เด็กบางคนดาวเทยีมดี เด็กบางคนดาวเทียม

ไมดี แตวาสวนมากดาวเทียมไมดี ก็ตองพยายามที่จะชวยคนที่ดาวเทียมไมดี ใหเขาไดมีความรูพอควรกับ

สมองเขา คนที่มีสมองดีก็เข็นใหเขาไดดีขึ้น สําหรับเรื่องอยางนี้ สมเด็จกรมหลวงนราธิวาสฯ ทานสน
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พระทัยมาก เร่ืองสมองของเด็ก แลวก็ทานอยากที่จะใหเด็กไดมีโอกาสเรียน เรียนรูใหดี เต็มที่ 

ทั้งหมดนี่ก็เปนเรื่องที่จะตองสนับสนุนใหเขาไดเด็กๆ ไดไปแขงขัน แตกอนนี้เมืองไทยนี่ พวกที่เรียนเลข เมื่อ

 50 ป นับวาเรียนเกงมาก ตอมาคอยๆ ดอยลง แตเด๋ียวนี้เด็กก็ดีขึ้นแลว คือถาเราเอาใจใสเด็ก เพื่อใหได

ความรูที่สูง แลวก็ใหเขาสามารถที่จะเรียนสูงขึ้นไป ตอไปถึงขั้นมหาวิทยาลัย ถึงขั้นปริญญาโท ปริญญา

เอก ใหไดเรียนได แลวก็มีโอกาสมาปฏิบัติ แตโดยมากคนที่เรียนได มีตอนหนึ่งไดเปนปริญญาเอก กลับมา

ใจไมสบาย ไมมีที่ทํางาน เด๋ียวนี้ก็มีที่ทํางาน 

แตบางทีก็ไมเหมาะสมกับงาน กับความรูที่มี อันนี้ที่ตองปรับปรุง โดยเฉพาะนายกฯ ทักษิณนี่ มีความ

ตั้งใจที่จะใหมีการงาน ที่เด็กที่มีความรูดี มีความสามารถดี ไดทํางานได เพื่อที่จะใหมาชวยสวนรวม อันนี้

เปนสิ่งที่สําคัญ ที่พูดวาเมืองไทยนี่ตองมีคนที่สามารถคิด มี เขาเรียกวาวิสัยทัศน เดี๋ยวนี้คําวาวิสัยทัศน 

เขาแปลเปนคนละอยาง แตวิสัยทัศนนี่เรียกวา เมื่อ 2-3 ป ทราบวาคนมีวิสัยทัศน มีวีช่ัน ภาษาฝรั่งเขา

เรียกมีวีช่ัน วีชั่นก็มีสายตา เหมือนสายตาที่เห็นอะไร มีวีช่ัน 

แตวาทางโบราณอีก กอนสัก 20 ป มีวีช่ันก็หมายความวา คนที่เห็นอะไรแปลกๆ คือบองๆ เห็นอะไรที่ขึ้นมา

 แลวก็เวลาเห็นอะไรแลวก็หัวเราะ กั่กๆๆๆ เขาวาเปนมาที่หลังวิชั่น เขาวามีวิสัยทัศน วิทัศนที่เปนวิสัย ที่

เปนไปได รูวาอะไรเปนไปได วิสัยทัศนในความหมายนี้ ควรจะใชอยางมีวิสัยทัศน คือมีวิชั่นกาวหนา มี

ความรูกาวหนา ผูใหญตองมวีิสัยทัศน ถาไมมีวิสัยทัศนอยามาเปนผูใหญดีกวา เพราะวาเละไปหมด 

ถาหากวามีวิสัยทัศน ดูอะไรรูหมด ดูอะไรเปนความจริงไปหมด ขึ้นวาเปน เปนที่ใชได จําไดวาที่สะพาน

พระปนเกลา บอกวาอยูตรงนี้ตองตัดถนนใหมันคลองแคลว มิเชนนั้น ถาไมตัดถนนใหมันคลองแคลว รถ

ที่มาจากถนนราชดําเนินขึ้นสะพานก็ไมได ถนนราชดําเนินมี 6 เลน แตวาสะพานมี 3 เลนเอง แลวก็เปน

คอขวด ถาอยากทําตองทําใหมันแลนสะดวก จําไดวาวันนั้นทานบัญญัติ มาพูดถึงวาตองเขากรรมการ

จราจรอะไรนั่น บอกวาไมทัน 

จราจรเขาก็บอกวาตองทําอุโมงคมุดลงไป เจาะอุโมงคเนี่ยไปเจอะน้ํา เจอคลอง ก็ตองใชเงินเปนกี่รอยลาน

 รอยลานเวลานั้นรูสึกมาก ทําไมไดตองกินเวลากี่เดือนก็ไมรู กวาจะสรางได เราบอกไมตองไปตรงเลย ทํา

ใหมันไปโดยดี เล้ียวใหนิ่ม ลงทายความจริงหลอกทานรองนายกฯ ตอนนั้น หลอกทานวา ที่จริงรถที่จะมา

สรางมันอยูขางหลังกําแพง พอเสร็จแลวทานบอกวาตกลงจะไปเขากรรมการอะไร จราจร ก็สั่งเลย 2 เดือน

เสร็จ แลวก็รูสึกวาคนก็พอใจ 
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ขอโทษดวยมาพาดพิง แตวาเมื่อตองทําอะไรที่ไมงาย แลวจนทุกวันนี้มันแลนไปดี ถาตรงนั้นเปนคอขวด ที่

อ่ืนก็เปนคอขวดหมดแลว แตคอขวดอันนี้แลน 3 ชอง ไปใชสะพานพระราม 8 อีก 2 ชอง เปน 5 ชอง ก็

เดี๋ยวนี้ไมคอยแนน อยางที่นายกฯ บอกวา แกไขจราจร สะพานพระปนเกลา 3 ชอง สะพานพระราม 8 อีก 

2 ชอง เปน 5 ชอง ออกทางโนน ไปขึ้นลอยฟา 2 ชอง ขางลาง 3 ชอง ก็ 5 ตองคํานวณงายๆ อาจจะ

คํานวณงายๆ อยางนี้มันงายเกินไป เลยไมสนุก 

แตเรียกเพราะวาเอาสนุกเทานั้น คํานวณงาย 2+3 เปน 5 อันนี้เด็กๆ ก็คํานวณได 2+3 เปน 5 ก็แลนมา

ออก 5 ที่ถนนราชดําเนิน 6 แลวก็ถนนราชดําเนินก็ตองมีที่กวาง ใหญโตหนอย ก็มีคนมาถามวานี่แลนได

แลว มาถึงสะพานผานฟา ก็ขยาย 2 ชอง แลวก็ตอไปก็สะพานมัฆวานก็ขยาย 2 ชอง แลวก็มีคนวาแลว

ตอไป ก็ตอไปก็ไดไปถนนศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยาก็ขยาย ที่เปนคลองก็เบี้ยวหนอย แลวตอไปเขา อันนี่

พาดพิงแตทานไมอยู ไปพาดพิงทานนายกฯ ชวน 

ก็ไปแลนบานนายกฯ ทะลุไป ทานก็ไมเดือดรอนอะไร ขามไปอยางที่พูด ไปถึงมักกะสัน ผานมักกะสันทะลุ

ไปทางดวน ก็ไปทางดวนเลย จากธนบุรี มาทราบวาไปถึงทางดวน ไปดอนเมืองได ทะลุ ตองดูอะไรทะลุ 

ตองใชตาวา ทะลุไป นี่มันนานปแลวเทาไร ตอนนั้นไมกลาเลาใหฟง เพราะถาเลาใหฟงเดี๋ยวโกรธ ทําอะไร

ก็ตองคิดวา ทําได เมื่อทําไดแลวก็ตองแขวะทานนายกฯ ตอนนี้ เขามาทําการจราจรงาย ใหทานทํา 

ตอนนั้นเปนรองนายกฯ รองนายกฯ ฟดกับทานคุณสมัคร คุณสมัครทานเปนรัฐมนตรีคมนาคม รองนายกฯ 

เหมือนกัน รองกับรอง รองนายกฯ สมัครบอกไมเปนไร มาจากขางนอก มุดใตแมน้ํา แลวจะโผลที่ไหนไม

ทราบ โผลมา ทานรองนายกฯ ทักษิณ รออยูขางบน ไมพบกันเลย ขางบนขางลางไมพบกัน ก็เลยเปน

โครงการทานสมัครมุดลงไป หลับหูหลับตามุดไปออกทางนูน สนามกีฬา ทางตะวันออก 

ไปเจออะไร ขามแมน้ําไป แลวไปไหน แตของเราขามแมน้ํา ก็ขึ้นลอยฟา ก็เลยทําใหปรองดอง รองนายกฯ 

กับรองนายกฯ นี่ก็เลาใหฟงแปลกๆ เราก็ตองอวดและโมวา ทําใหรองนายกฯ ทั้งสอง ทําไปทํามานับวาดี

พอสมควร จราจรเรียบรอยแลว แตที่สําคัญเรื่องที่ฟง เห็นวา เด็กๆจะตองสามารถเรียนรู เรียนใหทํางาน 

เพื่อชวยบานเมือง ถาเด็กไมมีความรู ชวยบานเมืองไมได บานเมืองไปไมรอด เพราะเด็กมัวแตไปเสพ

ยาเสพติด สูบบุหรี่ ไมดี เสพยาไมตองบอกหรอกวาเสียหายยังไง แตบหุรี่นี่หูเสีย ตาเสีย สมองเสีย เสน

เลือดเสีย หัวใจ 
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เมื่อ 10 กวาปที่ตองเขาโรงพยาบาล มาเจาะหัวใจ 3 คร้ัง ถึงเดี๋ยวนี้ หัวใจสบายมาก เมื่อเลือดเดินดี ก็

แข็งแรง แตวามันมีอ่ืนๆ ที่มาจากวิธีเจาะหัวใจนี่ ไปเจาะหัวใจนี่สบายมาก จนกระทั่งทําใหมีความคิด 

ความรูเก่ียวของกับโรคหัวใจ แลวก็ไดไปชวยเพื่อนที่เปนโรคแบบเดียว เปนอยางนี้ ไปหาหมอเจาะหัวใจ ไป

เจาะหัวใจทันที เขาก็ไป เพื่อนเขาเปนกีตาร เลนกีตารหงอย เพราะวาหัวใจมันตัน ก็ไป เขาก็ไปทํา ไมกี่วัน

กลับมายิ้มแยมแจมใสเลนกีตารเลย สบายมาก 

คือที่ไปเจาะหัวใจ ไดความรูวาเจาะหัวใจนี่มันมีประโยชน เราก็ใหไปเลย ก็มีหมอที่ดีก็ชวย เมื่อชวยแลว 

กลับมาเขาตองไปทํา 2 คร้ัง หมอหลวง ก็บอกใหคุณนั่นนะ ที่พระเจาอยูหัวใหไปนะ ดี เคราะหดี 

ไมอยางนั้นตาย จริง แตก็ตองขอใหหยุดสูบบุหรี่ เขาสูบบุหรี่มาก พี่ชายเขาก็สูบ ตายแลว พอก็สูบ ตาย

แลว ก็เหลืออยูคนเดียว เขายังไมตาย แลวก็ปลอดโปรง ไปเขาเรียน เรียนขั้นความรูสูง ตอนแรกเขาไมมี

ความรู ไดเรียนได แลวกบ็ุหรี่นี่ไปทําใหหัวใจเขาเสีย ไมใชใจเสียนะ หัวใจเสีย แลวก็ไปทําครั้งแรก เรียนได

 ตอนนี้ก็กําลังเรียน เกือบจบแลว อายุมาก ก็ไมใชเด็กๆ เขาก็ไดมีชีวิตที่ดี 

ก็เลยเอามาเลาใหฟงวา คนที่สูบบุหรี่ สมองก็ทึบ ทําไปทํามาก็ทึบขึ้นทุกที เพราะวา ทึบเพราะวาเสนเลือด

ในสมองมันตีบ มันเล็ก คิดอะไรไมออก ตอนแรกนึกวาคิดออก แตทีหลังมันก็คิดไมออก ทีแรกนึกวาคนเรา

สูบบุหรี่ทําใหกระฉับกระเฉง ตรงขาม ไมกระฉับกระเฉง ทําใหรูสึกวาทึบ สมองมันทึบ สมองมันตัน ก็เลย

เห็นวาเลิกสูบบุหรี่ดีกวา เห็นมีการรณรงคใหเลิกสูบบุหรี่ แลวก็หามขายบุหรี่แกเด็กอายุต่ํากวา 18 ที่จริง

เด็กอายุ 50 ก็ควรจะหาม คนไหนที่อายุ 80 อยากสูบบุหรี่ก็สูบ 

แตวา อยางตอนนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนี ทาน 80 แลว ทานสูบบุหรี่ สมเด็จกรมหลวงฯ ทานก็สูบบุหรี่ 

แลวภายหลังทานเลิก แตสมเด็จพระบรมราชนนีทานบอก ทานไมเลิก แกแลว แกแลวจะไปเลิกไดยังไง ก็ 

แมจะเลิก 2 ป มันก็ทําใหดีขึ้น แตก็แกแลว แตในที่สุดทานตองเลิก เพราะวาไมสบาย ทานก็อายุ ทําไปทํา

มาทานอายุ 95 เราก็เลยนึกวา เราเลิกบุหรี่นี่ดี 

อายุ มีคนบอกอยากจะใหอายุ 120 120 นี่ ถาจะ.. แตมีคนเขามาบอกวา คนเราอายุที่ไดถึง 128 คนที่มา

บอกนี่ 128 คงไมนึกถึง 128 เพราะวา 128 นั่น ตองใหรางกายมันดี 100 เปอรเซ็นต แตถา 120 ก็ยอม เอา

 แค 120 แตวา 120 นี่ก็ไมเลว ถาได 120 ก็อีก 40 กวาป 40 กวาป ทานทั้งหลายนี่ งอกแงกๆ แตวาถาทํา

ใหรางกายดี อาจจะได ระมัดระวังใหดี เพราะวาบางคนเดี๋ยวนี้อายุ 70 ไมถึง 120 เรา 120 นะ เขาก็เทาไร

...เรา 120 เขา 110 ก็ เขาก็ทํางาน คงจะทํางานได ดูเหมือนผูพิพากษา โทษ 70 นะ 70 นี่ยังทํางานตอได

อีก 40 ป 
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ก็นับวา แตทานอาจจะงอกแงกๆ แตวา ผูพิพากษาอายุ 70 ถาไมงอกแงกก็ทํางานได ใหถึง 120 เลย แตก็

สงสัย เพราะวาเดี๋ยวนี้ใกลๆ 70 ก็ชักจะงอแง ย้ิมอยางงอแงนะ ก็ ยังไง 70 ก็ไมเลว แต 80 ก็นาจะได 

เดี๋ยวนี้ สมัยนี้ คนอายุ 70 ก็ดูกระฉับกระเฉง 77 หยอน 1 วัน ก็นับวาไมถึงวันก็ 77 แลว เราเกิด 8 โมงเชา 

ที่อเมริกา ยังไมทราบ 8 โมงเชา ที่นี่เทาไร สองทุม สองทุมวันรุงขึ้น ไมใชสองทุมวันนี้ พรุงนี้สองทุม ก็

หมายความวาอีก 24 ชั่วโมงกวาๆ เรา 77 ก็ระหวางนี้ก็คงยังแข็งแรงดี 

นี่มาพูดพื้นๆ เลอะๆ เทอะๆ อยางนี้ ก็ยิ่งอายุยืน ไมทราบทานจะอายุยืนไหม บางคนอาจจะตรอมใจ แต

วาอยางทานผูเฒาตางๆ ตองใหอายุยืน สวนเด็กเด็กก็ เขาไมเชื่อนายกฯ สูบบุหรี่ เลนเอาคาราโอเกะ 

อะไรๆ ไมเชื่อ ก็เรียนอะไรไมได นายกฯ ตองไปเจรจาใหเด็กๆ อายุ 10 ขวบ ถึง 20 ขวบ เรียกใหเขาตั้งอก

ตั้งใจเรียน แลวก็ตอไปอีก 80 ปขางหนา 70 ป เขาก็จะไดทํางานไดดี 

และถาเด็กไดทํางาน 70 ป เมืองไทยจะไปขนาดไหน ไปถึงดวงดาวได ทําใหเมืองไทยมีชื่อเสียงได ถาเรา

ไมระวังเด๋ียวนี้ ตอไป 80 ป พวกเด็กสมัยนี้ ที่ไมระวัง ไมถึง 80 ป สูบบุหรี่นี่ถอนอายุมากๆ แตเดี๋ยวนี้ไดยิน

วา บุหรี่ชักดีขึ้น แตเด็กไมดีขึ้น นี่ก็พูดอยางนี้เด็กๆ โกรธ ยังไงเมื่อเด็กๆ อยากสูบบุหรี่ ก็สูบนิดหนอยใหได

ชื่อวาสูบ เราเองก็เร่ิมสูบตอนเด็กๆ บุหรี่จริงไมมี สูบไมแหงๆ เด็กๆ เลนสูบ ตอมาอายุ 18 ไดสูบบุหรี่ 

เพราะทําไม 

ตอนนั้น สมเด็จพระบรมราชชนนี ทานบอกวาเด็กๆหามสูบบุหรี่ เด็กๆ หมายความวา ลูกทานตองอายุ 18 

กอน แตตอนนั้นอายุ 18 หลังสงครามพอดี พวกทหารฝรั่งเขามีกระปองสําหรับทหาร มีอาหารยังชีพ แลว

มีบุหรี่ มีบุหรี่กี่มวนละ 6 มวน ในนั้น คนก็ใหเราก็ลอง ตอนนั้นอายุ 18 นานๆ ไปก็เลยชิน แตก็บุหรี่อยาง

นั้นก็หมดไป เพราะหลังหมดสงคราม แตตอมามีเกี่ยวของกับเรื่องบุหรี่นี่ มีพี่เขยนองเขยเขาสูบบุหรี่ ก็เลย

สูบบุหรี่บาง 

ตั้งแตนั้นสูบบุหรี่มาจนที่หลังมีอาการหัวใจ หมอก็บอกเลิกสูบบุหรี่ก็ไมเชื่อหมอ ก็ยังมีอาการหัวใจตอ 

จนกระทั่งหลังมีบุหรี่อยูในหอง ไมไหว วางเอาไวบนโตะ ในซองบุหรี่มี 10 มวน วางเอาไว ไมแตะอีกเลย 

เขาบอกวาใหเลิก เราก็เลิกทีละมวน ทําไปทํามา เราก็เอาหนังสือราชการวางทับ บุหรี่ก็อยูใตหนังสือ

ราชการ ไมรู เด๋ียวนี้เขาคงเอาไปทิ้งหมดแลว แตวาอยูต้ังนาน อยูใตตั้งหนังสือเนี่ย เขาใจวาประมาณป

หนึ่งไมไดแตะ 

ธิดารัตน ชัยวงศคต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



เพราะวาถาไปแตะ ตองไปขุดหนังสือราชการ หมายความวาคงลึก หนังสือราชการนะ ไมใชทําราชการนะ 

หนังสือราชการมา ก็ทําๆ แลวก็ตั้งตอแลวก็ต้ังอยูสูง เดี๋ยวนี้หนังสือราชการดวนที่สุด ขึ้นมาถึงสูงเทานี้ ที

หลังก็ขุดๆๆๆๆ แตยังมีดวนมาก ดวนที่สุดไดทํา 3 ธ.ค. ทําเสร็จแลววันนี้ ชาไป 1 วันเทานั้นเอง แตดวน

มากเดือน พ.ย. 2 อาทิตย ตองไปขุด เดี๋ยวกลับไปตองไปขุด 

กลับออกไปตองไปหัวหิน นี่เดี๋ยวถาจะพอแลว เพราะไมงั้นเดี๋ยวไมไดนอน ถาไมนอนเด๋ียวพรุงนี้เชาตื่นไม

ไหว เปนอยางนี้เสมอ ถึงวันเกิดนี่ วันเกิดก็มีการพบปะอยางนี้ แลวก็จะตองไปนอน เดี๋ยวไมไดนอน ขึ้นไป

หาสมาคมจะรวงลงไปทุกคน เพราะวามันสูง ขานี่มันไมคอยดีเทาไหร ก็เลยตองเตรียมตัว แตอยางไรก็ตาม

 ไดมาพูดคอนขางจะยาว ออพอดีเวลา เหลือ 2 นาที เหลือ 2 นาที ใหดนตรีลุกขึ้นได 

ก็ขอใหทานมาที่นี่ไดมีความแจมใส วันนี้รูสึกวาทานจะแจมใสดี ตองแจมใส เพราะวาถาไมแจมใส ทํางาน

ไมได ตองใหทานทํางานไดดีๆ แลวก็คิดถึงงานที่มี ที่จะตองทํา ทําใหดีๆ ไมทําใหเละ ถาทําใหเละ 

ประเทศชาติก็เละ ก็ขอใหมีความสุข ความสําเร็จทุกประการ..."

ธิดารัตน ชัยวงศคต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

ธิดารัตน อยูกล่ัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ มีทั้งงานประจํา มีทั้งอุปสรรค มีทั้งปญหา มีทั้งการปรับปรุง ขอใหใชสมองพิจารณา 

เรามีสมองอยูในกรรมสิทธิ์ ของแตละคน และมีสิทธิ์ของเรา ที่จะใชสมอง ในทางที่ดีเพื่อตนเอง เพื่อสราง

ชีวิตใหกาวหนา เพื่อหาความดีใสตัว เพื่อสรางความดี และเพื่อเปนผูที่ไดชื่อวาเปนผูมีปญญา มีความคิดที่

รอบคอบ เพื่อสรางสังคม ที่นาอยู ที่มั่นคง ที่ปลอดภัย..."

ธิดาวัลย ปนนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาจะปฏิบัติหนาที่ผูพิพากษาศาลฎีกา ดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพื่อความปลอดภัยของประชาชน เมื่อ

ตะกี้พูดกับผูพิพากษาศาลปกครอง ก็ตองขอให เด๋ียวไป ไปปรึกษากับทาน เพราะวาสําคัญที่ผูพิพากษา

ทุกฝาย โดยเฉพาะฝายที่เปนผูพิพากษาในศาลฎีกา เพราะประธานศาลฏีกาเปนโดยเฉพาะ 

ในปจจุบันนี้มีปญหาทางดานกฏหมายที่สําคัญมาก คือวาถาไมไดปฏิบัติ จะปฏิบัติตามที่ทานไดปฏิญาณ

วาจะทําใหประเทศชาตปิกครองไดโดยแบบประชาธิปไตย คือ เวลานี้มีการเลือกตั้ง เพื่อใหมีการปกครอง

แบบประชาธิปไตยนั่นเอง แตถาไมมีสภาที่ครบถวน ก็ไมใชการปกครองแบบประชาธิปไตย ฉะนั้น ก็ขอให

ไปปรึกษากัน ผูที่มีหนาที่ในทางศาลปกครอง ในทางศาลอยางที่มาเมื่อตะกี้ เพื่อที่จะเปนครบ เปนสิ่งที่

ครบ 

แตกอนนี้มี มีอยางเดียว มีศาลฎีกา ศาลอุทธรณ ศาลอาญา ศาลแพง เดี๋ยวนี้มีศาลหลายอยางอันนับไม

ถูก ก็เมื่อมีก็ตองใหไปดําเนินการดวยดี ดังนั้น ก็ขอใหไปปรึกษากับศาลอื่นๆ ดวย จะทําใหบานเมือง

ปกครองแบบประชาธิปไตยได อยาไปคอยที่จะใหขอนายกฯ พระราชทาน เพราะขอนายกฯ พระราชทาน 

ไมไดเปนการปกครองแบบประชาธิปไตย 

ขาพเจามีความเดือดรอนมาก ที่เอะอะอะไรก็ขอพระราชทานนายกฯ พระราชทาน ซ่ึงไมใชการปกครอง

แบบประชาธิปไตย ถาไปอางมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ เปนการอางที่ผิด มันอางไมได มาตรา ๗ มี ๒ 

บรรทดัวา อะไรที่ไมมีในรัฐธรรมนูญ ก็ใหปฏิบัติตามประเพณี หรือตามที่เคยทํามา ไมมี เขาอยากจะได

นายกฯ พระราชทาน เปนตน จะขอนายกฯ พระราชทาน ไมใชเปนเรื่องการปกครองแบบประชาธิปไตย 

เปนการปกครองแบบ ขอโทษ พูดแบบมั่ว แบบไม ไม ไมมีเหตุมีผล สําคัญอยูที่ ทานเปนผูพิพากษาศาล

ฎีกา มีสมองที่ ที่แจมใส สามารถ ควรจะสามารถที่จะไปคิดวิธีที่จะปฏิบัติ คือ ปกครองตองมี ตองมีสภา 

สภาที่ครบถวน ถาไมครบถวน เขาวาไมได แตก็เขา แตอาจจะหาวิธีที่จะ ที่จะตั้งสภาที่ไมครบถวน และ

ทํางาน ทํางานได 

ก็รูสึกวามั่วอยางที่วา ตองขอโทษอีกทีนะ ใชคําวาม่ัว ไมถูก ไมทราบใครจะทํามั่ว แตวาปกครองประเทศ

มั่วไมได ที่จะคิดอะไรแบบ แบบวาทําปดๆ ไปใหเสร็จๆ ไป ถาไมได เขาก็โยนใหพระมหากษัตริยทํา ซ่ึงยิ่ง

รายกวาทํามั่วอยางอื่น เพราะพระมหากษัตริย ไม ไมมีหนาที่ ที่จะไปมั่ว ก็เลยตองขอรองฝายศาล ใหคิด 

ใหชวยกันคิด เด๋ียวนี้ประชาชน ประชาชนทั่วไปเขาหวังในศาล โดยเฉพาะศาลฎีกา ศาลอื่นๆ 

ธิดาสินี แววภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



เขายังบอกวาศาล ขึ้นช่ือวาศาล ดี ยังมีความซ่ือสัตย สุจริต มีเหตุมีผล และมีความรู เพราะทานไดเรียนรู

กฎหมายมา และพิจารณาเรื่องกฎหมายที่จะตองศึกษาดีๆ ประเทศชาติจึงจะรอดพนได ถาไมทําตามหลัก

กฎหมาย หลักของการปกครองที่ถูกตอง ประเทศชาติไปไมรอด อยางที่เปนอยูเดี๋ยวนี้ เพราะวาไมมี ไมมี

สมาชิกสภาถึง ๕๐๐ คน ทํางานไมได 

ก็ตองพิจารณาดูวา จะทํายังไง สําหรับใหทํางานได จะมาขอใหพระมหากษัตริยเปนผูตัดสิน เขาอาจจะวา

รัฐธรรมนูญนี้ พระมหากษัตริย เปนคนลงพระปรมาภิไธย จริง แตลงพระปรมาภิไธย ก็เดือดรอน แตวาใน

มาตรา ๗ นั้นไมไดบอกวา พระมหากษัตริยสั่งได ไมมี ลองไปดูมาตรา ๗ เขาเขียนวา ไมมีการบทบัญญัติ

แบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข ไมไดบอกวา มีพระมหากษัตริยที่จะมาสั่งการได 

แลวก็ขอยืนยันวา ไมเคยสั่งการอะไร ที่ไมมีกฎเกณฑของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย 

พระราชบัญญัติตางๆ ทําถูกตองตามรัฐธรรมนูญทุกอยาง อยางที่เขาขอ บอกวา ขอใหมี ใหพระราชทาน

นายกฯ พระราชทาน ไมเคย ไมเคยมีขอนี้ มีนายกฯ แบบมีการรับสนองพระบรมราชโองการ อยางที่

ถูกตองทุกครั้ง มีคนเขาก็อาจจะมา มาบอกวา พระมหากษัตริยรัชกาลที่ ๙ เนี่ยทําตามใจชอบ ไมเคยทํา

อะไรตามใจชอบ 

ตั้งแตเปนมา มีรัฐธรรมนูญหลายฉบับ แลวก็ทํามาหลายสิบป ไมเคยทําอะไรตามใจชอบ ถาทําไปตามใจ

ชอบ ก็เขาใจวา บานเมืองลมจมมานานแลว แตตอนนี้เขาขอใหทําตามใจชอบ แลวเวลาถาเขา ถาทํา

ตามที่เขาขอ เขาก็ตอง ตองดาวานินทาพระมหากษัตริย วาทําตามใจชอบ ซึ่งไมใชกลัว ถาตองทําก็ตองทํา

 แตวามันไมตองทํา 

ตองวันนี้นะอยูที่ผูพิพาษาศาลฎีกา (เปน) เปนสําคัญ ที่จะบอกได ศาลอื่นๆ ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ

 ศาลอะไร ไมมีขอที่จะอางไดมากกวาศาลฎีกา เพราะวาผูพิพากษาศาลฏีกา ที่จะมีสิทธิที่จะพูด ที่จะ

ตัดสิน ฉะนั้น ก็ขอใหทานไดพิจารณาดู กลับไปพิจารณา ไปปรึกษากับผูพิพากษาศาลอะไรอื่นๆ ศาล

ปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ วาควรจะทําอะไร แลวตองรีบทํา ไมงั้นบานเมืองลมจม พอดีตะกี้ดู ดูทวีี เรือ

หลายหมื่นตันโดนพายุ จมลงไปสี่พันเมตรในทะเล เขายังตองดูวาเรือนั้นลงไปอยางไร 

เมืองไทยจะจมลงไปลึกกวาสี่พันเมตร แลวก็กูไมได กูไมขึ้น ฉะนั้น ทานเองก็จะเทากับจมลงไป ประชาชน

ทั่วไป ที่ไมรูอีโหนอีเหน ก็จะ จะจมลงไปในมหาสมุทร เดี๋ยวนี้เปนเวลาที่วิกฤตที่สุด ที่สุดในโลก ฉะนั้นทาน

ก็มีหนาที่ ที่จะปฏิบัติ ปรึกษากับผูที่มีความรู เพื่อที่จะ เขาเรียกวา กูชาตินั้นแหละ เอะอะอะไรก็กูชาติ กู

ธิดาสินี แววภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ชาติ กูชาตินั่นนะ เดี๋ยวนี้ยังไมไดจม ทําไมคิดถึงจะที่ไปกูชาติ แตวาปองกันไมใหจมลงไป แลวเราจะตองกู

ชาติจริงๆ แตถาจมแลว กูชาติไมได จมไปแลว 

ฉะนั้นตองไปพิจารณาดูดีๆ วาควรจะทําอะไร ถาทําได ปรึกษาหารือกันไดจริงๆ ประชาชนทั้งประเทศ และ

ประชาชนทั่วโลก จะอนุโมทนา อาจจะเห็นวาผูพิพากษาศาลฎีกาในเมืองไทยยังมี เรียกวายังมีน้ํายา และ

เปนคนที่มีความรู และตั้งใจที่จะ ที่จะกูชาติจริงๆ ถาถึงเวลา 

ก็ขอขอบใจทาน ที่ตั้งอกตั้งใจที่จะทําหนาที่ แลวก็ทําหนาที่ดีๆ อยางนี้ บานเมืองก็รอดพน ไมตองกลัว ขอ

ขอบใจที่ทานพยายามปฏิบัติโดยดี แลวประชาชนจะอนุโมทนา ขอบใจแทนประชาชนทั่วทั้งประเทศ ที่มีผู

พิพากษาศาลฎีกา ที่เขมแข็ง ขอบใจ ขอใหทานสามารถที่จะปฏิบัติงานดวยดี มีพลานามัยแข็งแรง ตอสู 

ตอสูนะ ตอสูเพื่อความดี ตอสูเพื่อความยุติธรรมในประเทศ ขอขอบใจ..."

ธิดาสินี แววภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวง ดวยความอุตสาหะเพงพินิจ 

ใชความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.

งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชน ที่พึงประสงค เปนความเจริญม่ันคง ทั้งแกตน แก

งาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ธิติกร อินทรพาณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ธิติมา คงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง หรือ

ตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่จะตอง

เกิดขึ้นแนนอน..."

ธิติมา พันรอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ธิติมา โรจนวัชราภิบาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

ธิติยา พิริยะพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย  กลาวคือ  ผูไดก็มีความสุขมีความอิ่มเอมใจ  ผูรับก็มีความสุข

  มีกําลังใจ  สังคมสวนรวมตลอดถึงประเทศชาติ  ก็มีความผาสุขมีความรมเย็น..."

ธินยพร คงเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

ธิระพล ชัยสงคราม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

ธิรารัตน สุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ธิวา ศรีคชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน

27 กุมภาพันธ 2537..."

ธิวาสา ลีวัธนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายนั้น โดยหลักการแลวจะตองบัญญัติขึ้น ใชเปนอยาง เดียวกันและเสมอกันหมดสําหรับคนทั้ง

ประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูใช กฎหมายจะตองตระหนักในความรับผิดชอบของ ตนเองอยูตลอดเวลา 

ในอันที่จะใชกฎหมายเพื่อธํารงรักษาและผดุงความ ยุติธรรม..."

ธีรชัย จันพินิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ธีรชัย พันธไพศาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

ธีรชัย รีชีวะชีพกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

ธีรชาติ ปญญาเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

ธีรณา พูลสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติ ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถา แตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่ สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน แลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น..."

ธีรเดช ไชยสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น?..

(พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะประชาชน จ.ราชบุรี พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 26 พ.ย.2531)..."

ธีรเดช ธรรมโกศล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

ธีรเดช อัมพวา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ไดมีโอกาสมาเรียนในตางประเทศ นับวาเปนประโยชน เพราะหลายประเทศ มีความกาวหนาใน

ดานวิชาการ แตควรจะพิจารณา ดวยสติปญญาวา อะไรที่ควรจะรับมาเปน ประโยชนแกบานเมือง แลวนํา

 เอาวิชาความรูกลับไปชวยบานเมือง..."

ธีรนัน พิรุณสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดี จะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียร และความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลว ไมมีทางที่จะ

มีชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

ธีรนันท เดชหนู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

ธีรพงศ มวงมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองจะมีความเรียบรอย ความมั่นคงก็ตอเมื่อประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนถูกตอง

ตามระเบียบของบานเมืองตามกฎหมาย แตกฎหมายนี้ก็ยากที่จะปฏิบัติตาม เพราะวาตองมีความรูและ

จะตองมีความสามารถ ที่จะทําใหถูกตอง ซึ่งจําเปนตองไดรับคําแนะนํา เพื่อใหกฎหมายคุมครองไดเทาที่

ไดทราบแลว กฎหมายอาจไมเปนสิ่งที่คุมครองบุคคลได ตรงกันขามอาจเปนเครื่องมือที่กดขี่บุคคล..."

ธีรพงศื เพชรนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โครงการตาง ๆ  หรือเศรษฐกิจที่ใหญ  ตองมีความสอดคลองกันดี  ที่ไมใชเหมือนทฤษฏีใหม  ที่ใชที่ดิน

เพียง 15  ไร  และสามารถที่จะปลูกขาวพอกิน  กิจการนี้ใหญกวา  แตก็เปนเศรษฐกิจพอเพียง เหมือนกัน..."

ธีรพงษ จันทรคุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางานตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวนทั้งประโยชนของ

งาน และประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพอจดหมายอื่นๆ เชนทําเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จแตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ธีรพงษ ธรรมโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยู ก็จะไมมีอันอับจน ยอมหาทางสรางตัวสรางธานะให

กาวหนาไดเสมอ

ขอสําคัญในการสรางตัวสรางฐานะนั้น จะตองถือหลักคอยเปนคอยไป ดวยความรอบคอบระมัดระวัง 

และความพอ

เหมาะ พอดี ไมทําเกินฐานะและกําลังหรือดวยความรีบเรง..."

ธีรพงษ พงษเสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ธีรพงษ หมื่นไกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

ธีรพัฒน ชัยเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

ธีรพันธ พลับพลึง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

ธีรภพ บัวจีน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เปนหลักสําคัญ ผูที่

จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะมีทั้งวิชาความรู ทั้งหลักธรรมทางศาสนา 

เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการทํางาน สิ่งหลังเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และ

การปฏิบัติงานใหชอบ คือใหถูกตองและเปนธรรม..."

ธีรภัทร คงพานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สมาชิกทั้งหลายไดทําหนาที่เปนตัวแทนของปวงชนชาวไทยมีสวนสําคัญในการปกครองประเทศชาติ 

จึงขอใหพิจารณาดําเนินงานดวยความละเอียดรอบคอบและขอใหปฏิบัติตรงตามปรารถนาของประชาชน

เปนสวนรวมอยางแทจริง..."

ธีรภัทร มัชชิมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวเองโดยไมมองไมแลคนอื่นงานก็ดเนินไปไมไดเพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยว

โยงกันฉะนั้นแตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

ธีรวรรณ ทิมศรีกล่ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ธีรวัฒน กรศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารทั้งหลายทราบดีวาหนาที่ที่ตองปฏิบัติ มีอยูมากมายและกวางขวาง ทั้งในการปองกันประเทศ ทั้ง

ในการปกปองคุมครองและพัฒนาใหประชาชนมีชีวิต ที่เจริญรมเย็นเปนปรกติสุข ปลอดภัยจากภยันตราย

และ ความเดือดรอนยากเข็ญ หนาที่ ทั้งนี้หากสามารถกระทําได ครบถวนจะเปนความดีความเจริญอยาง

ยิ่งแกตัวทหาร เองตลอดจนกองทัพไทย..."

ธีรวิทย มะราชว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี... 

 

...A good person can make another person good; it means that goodness will elicit goodness in

 society; other person will also be good. Evil will make a steadfast good person bad only with 

great difficulty; however, it is not impossible. If good people hold on tenaciously to their 

goodness, it will be difficult for evil people to influence them.  The important thing is the strong 

will of the good person..."

ธีรวิทย มะราชว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยนี้อยูไดดวยความสามัคคี ดวยความเขม แข็ง ดวยความเสียสละ อาศัยความเห็นอกเห็นใจ ซึ่ง

กันและกัน และถารักษาความ เห็นอกเห็นใจนี้แลว ประเทศชาติของเราก็จะ เปนที่อาศัยที่อุดมสมบูรณ

และนาสบายตอไปชั่ว กาลนาน..."

ธีรวุฒิ ชํานาญนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําโครงการอะไรกจะตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวา อัตภาพ หรือกับสิ่งแวดลอม ฉะนั้นการที่

จะทําโครงการอะไร จะตองทําดวยความรอบคอบ และอยาใหญโตเกินไป..."

ธีรวุฒิ มุสิกพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ธีรวุฒิ เอียดทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกินอุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเองความพอเพียงนี้

ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว

อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอยางที่

ผิลตไดมากกวาความตองการก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไรไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

ธีรศักดิ์ ทองศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องอันสําคัญในการพัฒนา ความรูความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปน พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เม่ือบานเมืองประกอบ ไปดวย 

พลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ ชาติก็ยอม ทําใหไดโดยสะดวกราบรื่นไดผลที่

แนนอน และรวดเร็ว..."

ธีรศักดิ์ โอษฐเวช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองพัฒนาอาชีพความเปนอยูของประชาชนเปนอาชีพไมใชเพียง แตปลูกผัก ถ่ัว งาใหหลานเฝา แตเปน

เร่ืองของความอยูดีกินดี ความรูการศึกษาที่กลาววา ตองชวยใหการศึกษาดีขึ้น เพราะถาการศึกษาไมดี 

คนไมสามารถทํางาน การศึกษาตองไดทุกระดับ ถาพูดถึงระดับสูง หมายความวา นักวิทยาศาสตรขั้นสูง 

ถาไมมีการเรียนขั้นประถม อนุบาล ไมมีทางที่จะใหคนไทยขึ้นไปเรียนขั้นสูง หรือเรียนขั้นสูงไมดี ซึ่งเดี๋ยวนี้

ก็ยังไมดี เพราะขั้นสูงนั้นตองมีรากฐานจากขั้นต่ํา ถาไมมีก็เรียนขั้นสูงไมรูเร่ือง..."

ธีระ เกรียงไกรเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

ธีระ แกวใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขณะนี้รูสึกกันทั่วไปวา มีปญหาเยาวชนในบานเมืองมากขึ้น เนื่องจากเหตุหลายประการ ความจริง

เยาวชนมิไดตองการที่จะทําตัวใหยุงยากแตอยางใด แตโดยเหตุที่ไมไดรับการเอาใจใสดูแลเทาที่ควร และ

ขาดที่พึ่งขาดผูที่จะใหความรู ใหคําแนะนําใหถูกตอง เหมาะสม เขาจึงตองกลายไปเปนบุคคลที่เปน

ปญหาสังคม

     เปนหนาที่ของผูเปนครู เปนอาจารย ที่จะตองชวยเหลือเขาเหลานั้นดวยหลักวิชาการและความสามารถ

 ทุกคนไดเรียนวิชาการแนะแนวมาแลว ควรจะไดนําหลักการมาปฏิบัติเพื่อใหเยาวชนไดรับประโยชนอัน

แทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการแนะแนวทางความประพฤติ และจิตใจซ่ึงสําคัญมาก ขอใหเพียรพยายาม

ปลูกฝงความรูความคิดทีปราศจากโทษใหแกเขาโดยเสมอหนา แนะนําดวยเหตุผลและดวยความจริงใจ 

ประกอบดวยความเมตตาปราณี สงเคราะห อนุเคราะห และนําพอไปสูทางที่ถูกที่เจริญ เยาวชนก็จะเกิดมี

ความมั่นใจ และมีกําลังใจที่จะทําความดี เพื่อจักไดมีอนาคตที่มั่นคงแจมใสในวันขางหนา..."

ธีระ คลี่แกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ธีระ คําหอมชื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอ่ืนเปนปจจัยที่ จะสรางสรรคความมุงดีมุงเจริญตอกัน ความรักใคร 

เผื่อแผในกันและกัน ซ่ึง ในที่สุดจะกอเกิดความมีสามัคคีเปนปกแผน ในชาติขึ้นจนเปนพลังอันใหญยิ่งที่

จะชวยให เราสามารถรักษาความเปนอิสระ ความมั่นคงของชาติบานเมืองของเราใหยืนยงอยูตลอดไป..."

ธีระ จันทรอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา นั้น มีลักษณะพิเศษประเสริฐใน การที่อาศัยเหตุผลอันเที่ยงแทตามเปนจริง เปน

พื้นฐาน และหยิบยกขึ้นปฏิบัติเพื่อ ความสุขความเจริญ และความบริสุทธิ์ไดตาม วิสัยของตน จึงเปน

ศาสนาที่ เขากับหลักวิทยาศาสตร..."

ธีระ นววิภาพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งดันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูเปนอสิระ และเจริญมั่นคงมาตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน..."

ธีระ โรจนประดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ธีระ ศรีสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวา ทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่ เฉพาะของ

ตัว โดยไมมองดูคนอื่นงานก็ ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงาน จะตองพาดพิงกัน จะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองรูถึงงานของผูอ่ืนแลว ชวยกันทํา..."

ธีระ ศิริอาชาวัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ธีระ เสนีชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหงานเกิดผลอันยิ่งใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติ ดวยความ

 สุจริตและดวยความตั้งใจที่จะแผความรูความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน

ใดๆก็เปนการทําหนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที.่.."

ธีระกานณ แผกวิฉัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

ธีระชัย เกิดผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

ธีระชัย มูลขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..."

ธีระชัย สมรรคะบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวา มีสิ่งใดที่อาจขัดแยงซึ่งกันและกันก็ตองปรองดองกันเสีย และหาทางออก

โดยที่ไมทะเลาะเบาะแวงกัน เพราะความสามัคคีเปนกําลังสูงสุดหมูชน..."

ธีระธรรม สวาทธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทั่วโลกมีความเดือดรอนมาก คือความไมสามัคคีความแกงแยงกัน ความไมเปนผูเปนสุภาพบุรุษนั้น

อยางมาก ซึ่งจะนําโลกไปสูหายนะ ฉะนั้น ตองสงเสริมและตองฝกฝนตนเองใหมีความแข็งแกรงทั้งทาง

กายและจิตใจใหดี และแสดงออกมาใหเห็นวา ความดีคือ ความเปนสุภาพชน และเปนคนที่มีความกลา

หาญที่จะทําในสิ่งถูกตอง..."

ธีระพงศ จันทรดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

ธีระพงศ วงศเล็ก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก

หลายๆคน หลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักมิไดกลายเปนอุปสรรค

ขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญ และความสําเร็จของการงาน..."

ธีระพงศ ศรีนนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

ธีระพงษ ชายสมุทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่

จะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

ธีระพงษ ยะวิญชาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

ธีระพงษ วงศสุพรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การตั้งตนงานนี้สําคัญที่สุด. คําวา "ตั้ง" นั้นก็มีไว เพราะวาสําหรับทํางานใด ๆ ก็จะตองมีความตั้งใจ 

ตั้งใจนั้นก็คือเอาใจตั้งในงาน หรืออีกอยางเอางานมาตั้งไวขางหนาใจ เมื่อเอางานมาตั้งไวขางหนาใจ หรือ

เอาใจตั้งไวในงานนั้น เชื่อวางานก็คงจะสําเร็จลุลวงไปไดโดยดี ตั้งใจนั้นก็ประกอบดวยการตั้งทุกสิ่งทุก

อยางที่มีอยูในใจ คือ ความสามารถ ความรู และความดีของตัว ใหใสลงไปในงาน และงานนั้นก็จะมี

ความสําเร็จ มีคุณ และเปนเกียรติสําหรับตนเอง เปนเกียรติสําหรับหมูคณะสําหรับประเทศชาต.ิ.."

ธีระพล ปริปุญโญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ธีระพล เย็นวงศสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

ธีระพล วงศพิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ธีระภัทร โอวาทกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินและความถูกตองเปนธรรมเปนสิ่งที่สําคัญย่ิงในการปฏิบัติหนาที่

ของทางราชการ เพราะการยึดมั่นดังกลาวจะทําใหมีจิตใจม่ันคงเด็ดเยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จและสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันเกิดแกตน แกงานไดอยางแทจริง..."

ธีระยุทธ พูลพิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ธีระวรรณ สวัสดิเกียรติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงแหงหมูคณะ ที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นไดนั้น ยอมจะเนื่องจากความคิด ความเห็น และ

ใจจริงที่มุงหมายและยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกัน..."

ธีระวัช ดําขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

ธีระวัฒน จุฑาเทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ธีระวิทย กองแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๐๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖..."

ธีระวิทย กองแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทยเปนนักสูผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียงกันทุก

เมื่อไมวาจะทําการสิ่งใดบานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณืทุกอยางมาจน

กระที่งทุกวันนี.้.."

ธีระวิทย สิทธิดํารง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทําควรเต็มใจโดยไมจําตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวาง 

คนที่ทํางานจริง ๆ นั้นๆไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถวยิ่งมีความเอาใจใสมีความขยันและ

ซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

ธีระศักดิ์ ทองสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

ธีราพร ทองกอบสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

ธีราพร บัวสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกูเงินที่นํามาใชในสิ่งที่ไมทํารายไดนั้นไมดี   อันนี้เปนขอสําคัญ  เพราะวาการกูเงินและทําใหมีรายได

ก็เทากับจะใชหนี้ได  ไมตองติดหนี้  ไมตองเดือดรอนไมตองเสียเกียรต.ิ.."

นกดาว เดชกอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

นคร กาเหย็ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

นคร จันทคุปต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อนาคตของชาติทุกชาติยอมขึ้นอยูแกเด็ก เพราะเด็กก็คือผูใหญในเวลาขางหนา ถาบุคคลไดรับการ

อบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดีอยูในศีลในธรรม เคารพตอบทกฎหมายของบานเมืองเสียตั้งแตยังเยาว เมื่อ

เติบโตขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแตคนดี และประเทศจะเจริญกาวหนาตอไปได ก็โดยตองมีพลเมืองดี

ดั่งวานี้ ขาพเจาจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของขาพเจาไดมีความสนใจในปญหาเกี่ยวกับการที่เด็ก และ

เยาวชนกระทําความผิด และพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหลานี้ใหกลับตนเปนพลเมืองดี..."

นคร ดลมินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราคิดดี  ทําดีไมใชแตปากนะ ทําอยางดีจริงๆ คือ สรางสรรค ซ่ึงก็ดีดวย การปฎิบัติในสิ่งที่เรียกวาดี 

หมายความวาไมใช เบียดเบียนผูอ่ืน สรางสรรคทําใหมีความเจริญทั้งวัตถุทั้งจิตใจแลวไมตองกลัว..."

นคร ทรงสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔..."

นคร มาทัพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

นคร มาทัพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเปนบัณฑิต นอกจากจะหมายรูไดที่ความรูและความฉลาดสามารถของบุคคล ในการใชวิทยาการ

ใหเกิดประโยชนแลว ยังสักเกตทราบไดที่การกระทํา คําพูด และความคิด อีกทางหนึ่ง บัญฑิตนั้นเมื่อจะ

ทําจะพูดหรือจะคิด ยอมพยายามทําใหดี พูดใหดี คิดใหดีเสมอ ทําใหดี หทยถึงทําดวยความตั้งใจและ

จริงใจใหเปนการสรางสรรคแท ไมวาการเล็กการใหญ ก็พยายามทําอยางดีที่สุด เพื่อใหบรรลุ เปาหมาย

และประโยชนของการที่ทํานั้นโดยครบถวน ไมทําโดยเพทุบาย หรือมีเจตนาไมบริสุทธ์ิแอบแฝง การพูดใหดี

 หมายถึงการกลาววาจาชอบใหเกิดประโยชน เชน กลาวในสิ่งที่จะกอใหเกิดความรู ความฉลาด ความ

เจริญ ความดี ความสามัคคีปรองดอก ไมกลาวในสิ่งที่ไมรูจริง ที่กอใหเกิดความสับสน รหือที่ทําลายความ

ดีงาม ความเจริญมั่นคง การคิดใหดีนั้น หมายถึงการคิดดวยความมีสติต้ังม่ัน เปนกลาง ไมถูกเหนี่ยวนํา

ดวยอคติ หากอาศัยความถูกตองดวยหลักวิชา เหตุผลความเปนจริง และศีบธรรมจรินธรรม เปนพื้นฐาน

เครื่องวินิจฉัย เพื่อใหความคิดนั้นปราศจากพิษภัย เปนคุณเปนประโยชนแทจริง

บัณฑิตทั้งหลายจะทํา จะพูด จะคิดสิ่งใด ขอใหทําใหพูดใหคิดอยางมีหลักการ และความสังวรระวัง เพราะ

เชื่อวาถาสามารถฝกหัดปฏิบัติใหเคยชินเปนนิสัย จะชวยให สมัครสมานเขาใจกันไดเปนอยางดี รวมงาน

ประสานประโยชนกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะสงเสริมใหแตละคนประสบความสําเร็จรุงโรจนใน

หนาที่การงานไดเปน แนนอน..."

นคร สถิตรัมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

นครินทร ฉินตระกูลประดัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มีความเดือดรอนอยางยิ่งวาประชาชนในเมืองไทยจะใชที่ดินและถาใชที่ดินแลวก็จะทํางานเปนทาสเคา

ซึ่งเราก็ไมปรารถนาที่จะใหประชาชนเปนทาสคนอื่นแตถาเราสามารถที่จะขจัดปญหานี้โดยเอาที่ดิน

จําแนกจัดสรรอยางยุติธรรม อยางมีการจัดต้ังจะเรียกวานิคมหรือสหกรณก็ตามก็จะทําใหคนมีชีวิต

แรนแคนสามารถที่จะพัมนาตัวเองขึ้นมาได..."

นครินทร นาคพานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง?

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

นงคนุช กิติรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

นงคนุช ภูมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชแตวามีความรูในทางวิชาการและในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตองรูจัก

อบรมเด็กทั้งในดานศีลธรรม จรรยาและวัฒนธรรมรวมทั้งใหมีสํานึกรับผิดชอบในหนาที่และในฐานะเปน

พลเมืองที่ดีของชาติ ตอไปขางหนา การใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้น ตางกับการอบรม การสอน 

คือการใหความรูแกนักเรียน สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย ขอให

ทานทั้งหลายจงอยาสอนแตอยางเดียว ใหอบรมความรูดังกลาวมาแลวดวย..."

นงคราญ ศรีสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

นงคลักษณ ศรีใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อ 40 กวาป มีผูหนึ่งเปนขาราชการชั้นผูนอยมาขอเงินที่จริงเคยใหเงินเขาเล็กๆ นอยๆ เขาบอกวาไม

พอเขาก็ขอยืมเงิน ขอกูเงิน ก็บอกเอาให แตขอใหเขาทําบัญชี บัญชีรายรับ รายจาย 

    รายรับคือเงินเดือนของเขา และรายรับที่อุดหนุนเขา สวนรายายก็เปนของที่ใชในครอบครัวทีหลังเขาทํา

บัญชีมาเขาไมขาดทุนแลว เขาสามารถที่จะมีเงิน พอใชเพราะเขาบอกวาเรามีเงินเดือนเทาไร จะตองใช

ภายในเงนิเดือนของเรา..."

นงคลักษณ หงษคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ  ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา  ผูไมฝกระเบียบไวถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง  มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร  ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได  เพราะความคิดอานสับสนวาวุน 

ทําอะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน  มีแตความลังเลแลขัดแยง  ทั้งในความคิด  ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

นงคันธ สุนทราวิวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

นงนาฎ ศรีบุญเอียด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การตั้งตนงานนี้สําคัญที่สุด. คําวา "ตั้ง" นั้นก็มีไว เพราะวาสําหรับทํางานใด ๆ ก็จะตองมีความตั้งใจ 

ตั้งใจนั้นก็คือเอาใจตั้งในงาน หรืออีกอยางเอางานมาตั้งไวขางหนาใจ เมื่อเอางานมาตั้งไวขางหนาใจ หรือ

เอาใจตั้งไวในงานนั้น เชื่อวางานก็คงจะสําเร็จลุลวงไปไดโดยดี ตั้งใจนั้นก็ประกอบดวยการตั้งทุกสิ่งทุก

อยางที่มีอยูในใจ คือ ความสามารถ ความรู และความดีของตัว ใหใสลงไปในงาน และงานนั้นก็จะมี

ความสําเร็จ มีคุณ และเปนเกียรติสําหรับตนเอง เปนเกียรติสําหรับหมูคณะสําหรับประเทศชาต.ิ.."

นงนุช กฤชกระนัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึ่งปราถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจและความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย

  

 เพราะเหตุผลวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหบวดยานดเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือ ความปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค    ดังนั้นในการที่จะประกอบการงานเพื่อ
สวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวาการงาน สังคมและบานเมืองนั้นถาขาดผูมี

ความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถาขาดงานใด สังคมใดและบานเมือง

ใดก็ตาม ขาดบุคคล ผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

นงนุช โกษาพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารมีหนาที่หลักอยูที่การปองกันประเทศและ การธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไวดวย 

แสนยานุภาพนอกจากนั้นยังมีหนาที่ดานอื่นอีกซ่ึงมี ความสําคัญเทาเทียมกันคือการบําบัดบรรเทาความ

ทุกขยาก และการปฏิบัติพัฒนาใหบังเกิดความเจริญรมเย็น แกบานเมืองและประชาชน..."

นงนุช จงเรืองศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

นงนุช จิตตศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

นงนุช เจริญสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอยํ้าพอสมควร พออยูพอกิน

มีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยง คุณสมบัตินี้จากเราไปได ก็จะเปนของขวัญ

วันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล..."

นงนุช ตุมพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองจะมีความเรียบรอย ความมั่นคงก็ตอเมื่อประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนถูกตอง

ตามระเบียบของบานเมืองตามกฎหมาย แตกฎหมายนี้ก็ยากที่จะปฏิบัติตาม เพราะวาตองมีความรูและ

จะตองมีความสามารถ ที่จะทําใหถูกตอง ซึ่งจําเปนตองไดรับคําแนะนํา เพื่อใหกฎหมายคุมครองไดเทาที่

ไดทราบแลว กฎหมายอาจไมเปนสิ่งที่คุมครองบุคคลได ตรงกันขามอาจเปนเครื่องมือที่กดขี่บุคคล..."

นงนุช ทองนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

นงนุช เทพวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

นงนุช พิรพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถขอตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่งคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที่ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตางๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มีปญหา

ของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและ

กิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา ขอสําคัญเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา ผูใดมี

สติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง ถาเปนตรงกันขาม ก็ยาก

ที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

นงนุช แพงสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝายจึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัคร

สมาน รวมมือ รวมความคิดกันใหการปฏิบัติบริหารงานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพและไมผลที่

พึงประสงคสมบูรณพรอมทุกสวน..."

นงนุช มารอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

นงนุช สงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

นงนุช สองเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

นงเยาว ขวัญประดับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริต และความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชน

อันแทจริงไดสําเร็จ..."

นงเยาว จารุไพสิฐถาวร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได

ผุที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญย่ิงใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

นงเยาว ไชยแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานกําลังมีความตั้งใจดีที่จะทํางานเพื่ออุดมคติพรอมแลว แตตอไป ในเมื่อตองตกอยูในสิ่งแวดลอม

หรือภาวะที่แปลกเปลี่ยนไป อาจคลายจากอุดมคติและความสุจริตใจไปไดไมยากนัก ฉะนั้น ทุกคน

จําเปนตองหมั่นใชปญญาพิจารณาการกระทําของตนใหรอบคอบอยูเสมอ ระมัดระวังทําการทุกอยางดวย

เหตุผล ดวยความมีสติ และดวยความรูตัว เพื่อเอาชนะความชั่วรายทั้งมวลใหไดโดยตลอด และสามารถ

กาวไปถึงความสําเร็จที่แทจริง ทั้งในการงานและการครองชีวิต..."

นงเยาว เซงบุญเลง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

นงเยาว เซงบุญเลง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

นงเยาว พูลชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

นงเยาว เวชประสิทธิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจการใด ๆ ใหเจริญเปนผลดีนั้น  ยอมตองอาศัย

ความอุตสาหะ พากเพียร  ความซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ

และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

นงเยาว สวัฒนวณิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

นงเยาว สิทธิชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลถนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด วาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโดง ไมโลภ อยางมาก 

คนเราก็อยูเปนสุข..."

นงรัก คทากาญจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญญาชน" นี้แทจริงควรจะเปนคนที่มีความรอบรู และมีความฉลาดอันเกิดจากความรอบรูหรือการได

ศึกษามากนั้น. และโดยเหตุที่ปญญาชนเปนผูมีความรูดวยฉลาดดวย จึงควรจะเปนผูสามารถรูเทาทันสิ่ง

ทั้งปวง กลาวโดยเฉพาะที่สําคัญควรจะรูเทาทันคน และรูเทาทันเหตุการณ หมายความวา เมื่อไดพบปะ

พูดจากับใครก็สามารถมองตามความคิดและคําพูดของเขาเขาไปดวยปญญาใหแลเห็นทะลุปรุโปรงเขาไป

จนถึงความคิดและเจตนาที่แทของเขา. ทํานองเดียวกัน เมื่อเผชิญกับเหตุการณอันใดเขา ก็พิจารณา

เหตุการณนั้นดวยความรูความฉลาดและดวยจิตใจที่มั่นคงและหนักแนนเปนกลาง จนมองเห็นความจริง

อันแนชัด ไมตองแพรูใครและตกหลุมพรางใดๆ ทั้งสิ้น..."

นงราม ยาวิชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

นงลักษณ กิ่งเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

นงลักษณ เกิดทาไม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

นงลักษณ เขียวเล็ก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

นงลักษณ คะมาวิวัฒนานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

นงลักษณ จําปานคร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่

จะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

นงลักษณ ชีชาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียดหยาม

คนสมัยเกาก็มีสิทธิ์ แตถาพูดตามความจริงแลว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกา ไมควรจะมี ดวยเหตุวา

คนรุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

นงลักษณ ชูนาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

นงลักษณ ธูปะเตมีย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

นงลักษณ นิลตีบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประการแรกคือ ใหมีความคิดดี พูดดี ทําดี ดวยจิตเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน

   ประการที่สองคือ ใหชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน

   ประการที่สามคือ ใหมีความสุจริต อยูในกฎกติกา ระเบียบอยางเทาเทียมกัน

   ประการที่สี่คือ ใหดํารงอยูในความถูกตอง เที่ยงตรง มั่นคงในเหตุและผล..."

นงลักษณ พันสี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี พรอมเพียงแหงหมูคณะ ที่จะเกิดมีขึ้นไดนั้น ยอมจะเนื่องมาจาก ความคิด ความเห็น 

และใจจริงที่มุงมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกัน..."

นงลักษณ ภูทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับดวงประทีปเปรียบกันไดหลายทาง ดวงประทีปเปนไฟที่สองแสงเพื่อนําทางไปถาใชไฟนี้สอง

ทางไปทางที่ถูก ก็จะไปถึงจุดหมายทางไดโดยสะดวกเรียบรอย และถาไมระวังไฟนั้นอาจจะเผาพลาญให

บานชองพินาศลงได ความรูเปนแสงสวางที่จะนําเราไปสูความเจริญ ถาไมระมัดระวังในการใชความรูก็จะ

เปนอันตรายเชนเดียวกัน จะทําลายเผาพลาญบานเมืองใหลมจมได"

  "พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต"ิ 

   

   "การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอมทําได

สะดวกราบรื่น ไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว..."

นงลักษณ มีเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จิตใจที่จะเผื่อแผที่จะชวยเหลือซึ่งและกันนี้ก็ไมตองเสียสตางคใดๆ ก็ชวยกันได อันนี้จะเปนสิ่งที่ดีงาม

ที่สุดสําหรับบุคคล และดีงามที่สุดสําหรับสวนรวมเหมือนกัน ที่จะเพราะความเอ็นดูสงสารซึ่งกันและกัน

เมตตาซึ่งกันและกัน และชวยซึ่งและกัน อยางนี้ทําใหบานเมืองมีความเจริญ บานเมืองมีความสงบสุข

อยางดีที่สุด..."

นงลักษณ ยอยคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา ศิลปและวัฒนธรรมนั้น คือ งานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซึ่ง

เปนทั้งตนเหตุ ทั้งองคประกอบ ที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆ ทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรา

รักษาและดํารงความเปนไทยไดสืบไป..."

นงลักษณ วงษพานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดี จะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียร และความอดทน

เปนที่ตั้ง ถึงคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจทอใจไปโดยงายเพื่อทอใจไปแลว ไมมีทางที่จะมี

ชีวิตที่รุงเรืองแนๆ..."

นงลักษณ สงเสริม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

นงลักษณ สิริการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม ๔ ประการ                                                                      พระราชดํารัส

      ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา

                                                                 ณ ทองสนามหลวง

                                                  วันจันทร ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕

ประการแรก  คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและ

เปนธรรม

ประการที่สอง  คือ การรูจักขมตัวเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดีนั้น

ประการที่สาม    คือ  การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุ

ประการใด

ประการที่สี ่        คือ  การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง 
           คุณธรรม ๔ ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว 

จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรวมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนา

ตอไปไดดังประสงค..."

นงลักษณ แสงแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําบัญชีใหเห็นวาสมดุล ไมขาดทุน ถาทุกคนสามารถที่จะทําใหพอดีไมขาดทุน ประเทศชาติไมขาดทุน

แน และประเทศชาติขาดทุนอยางนี้ ไมขาดทุน อยูรอด ขอสําคัณเปนอยางนี้  ที่วาเศรษฐกิจพอเพียงไมใช

วาพอเพียงในการบริโภค แตใหพอเพียง ในการมีชีวิตอยุบางคนก็อาจจะรวยไดทีเดียว..."

นงลักษณ อุปการะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

นฎา โคตรจันทรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางคนดีนั้น ก็คือการใหความรู ความคิด ความสามารถ และความดีแกเขา ดวยการใหการศึกษา

อบรม วิชาความรูตาง ๆ ไมวาวิชาสามัญ วิชาชีพ หรือ วิชาศาสนา ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับเยาวชน 

สําหรับแตละคนจะนําไปสรางอนาคต ที่มั่นคงแจมใส. ถาโรงเรียนสอนวิชาการไดดี ฝกหัดใหรูจักหนาที่

และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริง ๆ พรอมทั้งอบรมใหเขาใจในศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแก

เยาวชนอยางครบถวน. โดยเฉพาะความรูวิชาการนั้น นอกจากจะทําใหบุคคลเฉลียวฉลาด มีโอกาสที่เปด

กวางแลว ยังจะชวยใหศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง เกื้อกูลการประพฤติปฏิบัติตามศาสนา

ใหถูกตองม่ันคง และชวยใหอนุชนเติบโตเปนพลเมืองดี เปนศาสนิกชนที่สมบูรณแบบ..."

นฐภรณ จันทรคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

นดล เนติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาคนเรามีความยุติธรรมในใจแลว สามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ทุกอยางเปนประโยชนแกสวนรวมและ

เปนประโยชนแกตนเองเพราะวาความยุติธรรมนี้ก็คือมีความคิดที่มีเหตุผลคนเรามีหนาที่ใด มีศาสนาใดก็

ตาม ถามีเหตุผลแลวสามารถที่จะปฏิบัติตาม ทําใหงานนั้นสําเร็จและเปนประโยชนไมเบียดเบียนผูอ่ืน..."

นที คชทิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางอนาคตนี้ นอกจากจะตอง ใชวิชาความรูที่จัดเจนเปนหลักแลว บุคคลยังจําเปนตอง

อาศัยคุณสมบัติพิเศษอีก หลายดานเปนเครื่องอุดหนุนและสงเสริม ความรูของตนเปนอยางมากอีกดวย..."

นที เจนประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติ ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถา แตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่ สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน แลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น..."

นที สะอาดนัก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

นธิรา แกวลองลอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตลอด เวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียร และความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจ ไดโดยงาย เมื่อทอใจไปแลว ไมมีทางที่จะ

มีชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

นธี วงษสนิท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรูความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คาของบุคคล 

เพื่อใหเปฯพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศก็ยอมทําไดสะดวกและรวดเร็ว..."

นนท ปราบงูเหลือม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถานใดทําหนาที่เฉพาะของตัว

โดยไมมองไมแลกคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมไดเพราะเหตุงางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเก่ียวโยง

กันฉะนั้นแตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

นนทกาญจน จิตนิยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

นนทยา ชวยบํารุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขณะนี้ รูสึกกันทั่ววามีปญหาเยาวชนในบานเมืองมากขึ้น เนื่องจากเหตุหลายกระแสความจริงมิได

ตองการที่จะทําตัวใหยุงยากแตอยางใด แตโดยเหตุที่ไมไดรับความเอาใจใสดูแลเทาที่ควรและขาดที่พึ่ง

ขาดผขาดผูที่จะใหความรูใหคําแนะนําที่ถูกตองเหมาะสมเขาจึงตองกลายเปนบุคคลที่เปนปญหาแกสังคม

..."

นนทวัฒน บุณยโรจนวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

..."

นนทิชา เอกจริยกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือเปนวิธีการที่ดี จะไมลาสมัย..."

นนทิยา โชติพรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สหกรณ แปลวาการทํางานรวมกัน การทํางานรวมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะวาตองรวมมือกันในทุกดาน 

ทั้งในดานงานที่ทําดวยรางกาย ทั้งในดานงานการที่ทําดวยสมอง และงานการที่ทําดวยใจ ทุกอยางนี้ขาด

ไมไดตองพรอม..."

นปตรี อินเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว 

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร  ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก  ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

นพเกา ประทีป ณ ถลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

นพเกียรติ อัตรนพหงส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

นพคุณ คลายพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ 

     ประการแรกไดแกการสรางศรัททธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซ่ึงเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความ

พอใจและความเยรพยายามอยางสําคัญในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ 

     ประการที่สองไดแกการไมประมาทปญญาความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึง

เปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล 

     ประการที่สามไดแกการตามรักาความจริงใจ ทั้งตอตัวเองซ่ึงเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น

    ประการที่สี่ไดแกการกําจัดจิตใจที่ตํ่าทราม รวมทั้งสรางเสริม ความคิดจิตใจที่สะอาดเขมแข็ง วึ่งจะชวย

ใหฝกใฝ แตในการที่จะปฏิบัติดีใหเกิดความกาวหนา 

    ประการที่หา ไดแกการรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหว

ฟุงซาน และสามารถพิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวน

รากฐาน ทั้งที่เปนสวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกันและเกื้อกูลสงเสริมกันทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอ

หนึ่งขอใด หรือเพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย 

    ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองพยายามออบรมสรางเสริมใหบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัว ชวยผูอ่ืนไดอยาง

แทจริง..."

นพดล เกิดสดศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

นพดล คงเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

นพดล คําเรียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลาย เปนของมีคุณคาและจําเปนแกการศึกษาคนควา

ในทางประวัติศาสตรศิลปโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทยที่มีมาแตอดีต ควร

สงวนรักษาไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติของชาติไวตลอดกาล..."

นพดล โชตินอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางคนดีนั้น ก็คือการใหความรู ความคิด ความสามารถ และความดีแกเขา ดวยการใหการศึกษา

อบรม วิชาความรูตาง ๆ ไมวาวิชาสามัญ วิชาชีพ หรือ วิชาศาสนา ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับเยาวชน 

สําหรับแตละคนจะนําไปสรางอนาคต ที่มั่นคงแจมใส. ถาโรงเรียนสอนวิชาการไดดี ฝกหัดใหรูจักหนาที่

และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริง ๆ พรอมทั้งอบรมใหเขาใจในศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแก

เยาวชนอยางครบถวน. โดยเฉพาะความรูวิชาการนั้น นอกจากจะทําใหบุคคลเฉลียวฉลาด มีโอกาสที่เปด

กวางแลว ยังจะชวยใหศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง เกื้อกูลการประพฤติปฏิบัติตามศาสนา

ใหถูกตองม่ันคง และชวยใหอนุชนเติบโตเปนพลเมืองดี เปนศาสนิกชนที่สมบูรณแบบ..."

นพดล เดือนสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

นพดล แดงแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

นพดล มีมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

นพดล ยอดมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

นพดล ยอดมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

นพดล รัตนเสถียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

นพดล วงศทองดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูประโยชนแทจริงของสิ่งทั้งหลาย เปนสิ่งที่ผูใหญตอง ปลูกฝงใหหย่ังลึกในตัวเด็ก เด็กจักไดเติบโต

เปนคน ฉลาดเที่ยงตรงและสามารถสรางสรรคประโยชนที่พึงประสงค ใหแกตนแกสวนรวมไดแนนอนมี

ประสิทธิภาพ..."

นพดล วรธงชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอขอบใจนายกรัฐมนตรีที่ไดกลาวอวยพร ในโอกาสที่จะถึงวันเกิดพรุงนี้ เขาใจวาจะทําใหทุกคนในที่นี้

และนอกที่นี้ มีกําลังใจ วา นายกฯ พูดดี ก็ไมทราบวา ที่ชมนายกฯ วาพูดดี อาจมีคนไมเห็นดวย ที่มาพูดนี้

เปนความเดือดรอนกับตัวเอง ถาชมนายกฯ คนอื่นอาจไมชม ไมชมขาพเจาวา ชมนายกฯทําไม แตนายกฯ

 มีอยูไวสําหรับใหชม คือถามีนายกฯ แลวไมชม นายกฯ ก็ไมคอยพอใจ และถานายกฯ ไมพอใจ งานการจะ

ไปไดอยางไร .....

คลิ๊กเพื่อฟงพระสุรเสียง..."

นพดล ศรประสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕๔๘

?ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการเสียสละ 

อันไดแก การสละสําคัญสองประการ

คือ สละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง 

กับสละความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง 

จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวง และสามารถดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมี

ความเจริญมั่นคงตลอดไป?

วังไกลกังวล

วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘..."

นพดล ศิริวัฒนากร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษานั้นเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม 

และคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ การพัฒนา ประเทศก็ยอมทํา

ไดสะดวกราบรื่น ไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว..."

นพดล สุวรรณบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนก็เหมือนกัน ถาหากวา คนหนึ่งมีหนาที่อยางหนึ่งอยางใด ไมไดหมายความวาทุกคนจะตองมีหนาที่

เหมือนกัน แตก็ตองสอดคลองกัน เพื่อใหงานสวนรวมนั้นดําเนินไปไดด.ี  ถาอยูในหมูคณะเดียวกัน หรือใน

คณะทํางานเดียวกัน ก็จะตองใหสอดคลองกัน เพื่อใหงานที่ทํานั้นมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเทาที่จะเปนไปได.

  แตถาหากวามาทะเลาะกัน มาเถียงกันโดยหลัก หรือพื้นฐาน หลักความคิดนั้น แตกตางกัน ก็คุยกันไมได

 พูดกันไมได.  อยามาพูดกันดีกวา เพราะวาถาทรรศนะของคนหนึ่งมีอยางหนึ่ง และทรรศนะของ อีกคน

หนึ่งมีอีกอยางหนึ่ง โดยไมพยายามปรองดองกัน โดยไมพยายามที่จะหาทางออกที่เหมาะสม.  ยิ่งพูดก็ยิ่ง

ยุง ยิ่งทําใหคนอื่นที่ไมรูอิโหนอิเหนดูแลวขวัญเสีย. เด๋ียวนี้พูดกัน เถียงกันอยาง ทําใหประชาชนทั่วไปขวัญ

เสีย.  ไมทราบวาเอาอะไรกันแน พื้นฐานของความคิดนั้น มันคนละอยางทีเดียว.  แลวมาเถียงกัน มันเขา

กันไมได มันคนละเรื่อง. พูดอยางที่เขาเรียกกันวา ?พูดคนละเรื่องเดียวกัน.? ไอคํา ?พูดคนละเรื่อง

เดียวกัน? นี้ เหมือนวาเปนเรื่องเดียวกัน แตพูดกันคนละเรื่อง มันไมมีทางออก ไมมีผล.

พูดอยางนี้ ก็คงพอเขาใจวาหมายถึงอะไร.  ไมใชหมายถึงเรื่องอะไร แตหมายถึงเหตุการณ ที่อาจจะ

เกิดขึ้นตามมาได.  ทานถึงหัวเราะ หมายความวาทานเองก็รู.  ทานเองก็รูวาการเถียงกันอยางขางๆ คูๆ 

อยางนี้ ไมด.ี  ฉะนั้น ก็คงพอเขาใจ ไมตองพูดใหยืดยาวเกินไป.  แตวาเพื่อความสามัคคี หรือความ

ปรองดองนั้น ก็ใหเห็นวาเรื่องไหนควรจะพูด เร่ืองไหนไมควรพูด.  หรือพูดไปแลว ใหยอมรับวาพูดอยางนั้น 

ไมถูกก็บอกวาไมถูก. ไมตองมาหัวชนฝาวา โอย ถูก ถูก ถูก ลงทาย ตัวเองก็รูวาไมถูก.  อันนี้เปนเรื่องที่

จะตองเอยขึ้นมา. เพราะวา ถาอยางนี้นานๆ ไป สังคมเราพัง.  สังคมเราพังแลว ประเทศก็พังคนที่รักชาติก็

ไมอยากใหประเทศชาติพัง  คนที่ไมรักชาติเขาก็ไมทุกข.  แตลงทายเขาก็ตองทุกขเอง เพราะวาไมมีชาติอยู.

  เม่ือไมมีชาติอยูแลว ไปที่เมืองอื่น เขาเหยียดหยามเรา..."

นพดล อัครธรรมวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

นพดล อัตรนพหงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

นพพร ขิมมากทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การตั้งตนงานนี้สําคัญที่สุด. คําวา "ตั้ง" นั้นก็มีไว เพราะวาสําหรับทํางานใด ๆ ก็จะตองมีความตั้งใจ 

ตั้งใจนั้นก็คือเอาใจตั้งในงาน หรืออีกอยางเอางานมาตั้งไวขางหนาใจ เมื่อเอางานมาตั้งไวขางหนาใจ หรือ

เอาใจตั้งไวในงานนั้น เชื่อวางานก็คงจะสําเร็จลุลวงไปไดโดยดี ตั้งใจนั้นก็ประกอบดวยการตั้งทุกสิ่งทุก

อยางที่มีอยูในใจ คือ ความสามารถ ความรู และความดีของตัว ใหใสลงไปในงาน และงานนั้นก็จะมี

ความสําเร็จ มีคุณ และเปนเกียรติสําหรับตนเอง เปนเกียรติสําหรับหมูคณะสําหรับประเทศชาต.ิ.."

นพพร จินตานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

นพพร ฉุนตู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

นพพร นิลรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

นพพร ปานจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาพยายามยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ในการทํางานและดําเนินชีวิต

เชื่อวาจะทําใหชีวิตขาพเจา ไปในสิ่งที่ถูกตอง และดีงาม ดังพระบรมราโชวาท บทหนึ่งของพระองค

   "...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัย

ความรูแตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

     เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

     ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

และอีกบทหนึ่งที่ประทับใจ ในบันทึกของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ใหกําลังใจขณะที่ทานกําลังทอแท "ทาน

สุเมธเคยขายเศษเหล็กไหม เศษเหล็กเหลานั้น เวลาขาย คุณคามันตํ่ามาก คงไดเงินมาไมกี่บาท แลวถา

เราเอาเศษเหล็กเหลานั้นมาหลอมรวมกันเปนแทง เวลาหลอมเสร็จเรานํามาทําเปนดาบ คงตองนํามาตีให

แบนอีก เวลาตีก็ตองคอยเอาไปเผาดวย ตองตีไป เผาไป อยูหลายรอบกวาจะเปนรูป เปนรางดาบอยางที่

เราตองการ ตองผานความเจ็บปวด ความรอนอยูนาน แถมเมื่อเสร็จแลว ถาจะใหสวยงามดังใจ ก็ตอง

นําไปแกะสลกัลวดลายอีก แตเมื่อเสร็จเปนดาบที่งดงามก็จะมีคุณคาที่สูงมาก เทียบกับเศษเหล็กไมมี

คุณคามากนัก จะกลายเปนดาบอันงดงามนั้น ตองผานอุปสรรคมามากมาย ทั้งความเจ็บปวดตางๆกวา

จะประสบความสําเร็จ ดังนั้น ขอใหจําไวอยางหนึ่งวา ใครไมเคยถูกตี ถูกทุบ เจอเรื่องเลวรายในชีวิตมา

เลยนั้น จงอยาไดหาญคิดทําการใหญ..."

นพพร ผันอํานวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

นพพร พันธานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

นพพร หนูรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว 

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร  ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก  ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

นพพล ชุมชื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

นพพล ชุมชื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตีความวาใหเพียงพอในหมูบานหรือในทองถิ่นใหสามารถพอมีพอกิน..."

นพพล ทองดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทฤษฏีใหม พืชที่ควรปลูกและสัตวที่ควรเลี้ยง 

พืชที่ควรปลูก ไมดอกและผักยืนตน, ฝกลมลุกและดอกไม, เห็ด, สมุนไพรและเครื่องเทศ,พืชไร พืชคลุมดิน

,ไมใชสอยและไมเชื้อเพลิ

สัตวเลี้ยง สัตวน้ํา, สุกรและไก

ใชในการดํารงชีวิตไดชวยประหยัดคาใชจายและพืชสัตวที่เลี้ยงชวนในดานสุขภาพผอนคลายไรโรค..."

นพมาศ ใจมั่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปราถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย เพราะเหตุวาความรูเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนที่ไปไดประการเดียวสวน

คุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสื ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูก

ทาง ดวยความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจดุหมายที่พึงประสงค

    ดังนั้น การที่จะประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตยโดยตระหนักวาการ

งาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาหนาไปไดโดยยาก แต

ถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

นพมาศ ศรีประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

นพรัตน จันทรเปลง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวาง ตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้น ตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

นพรัตน ชูแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติจะอยูได ก็ดวยความสามัคคี เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไมปดแขงปดขากัน หรืออิจฉา

ริษยากัน ทําเชนนั้นก็จะทําใหเมืองไทยอยูตอไปไดอยางที่เคยอยูมา เปนหลายศตวรรษมาแลว ไมมีใครที่

จะมาลมเราได ถาเราไมลมตนเอง..."

นพรัตน ทองทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

นพรัตน ปานเทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

นพรัตน ศรีศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่  อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็ยเปนสุขและม่ันคง..."

นพรัตน แสงศรีคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

นพรัตน อ่ําปลอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

นพวงศ สอนมาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

นพวรรณ เสือแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภคน้ําใช น้ําเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ําคนอยูได ถาไม

มีน้ําคนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีน้ํา คนอยูไมได..."

นพวรรณ จันทรประเทศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติงานราชการแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเคื่องวิจัยวิจารณ  ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอใหเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

นพวรรณ จิตตชัยวิสุทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

นพวรรณ ทองแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งในจิตใจนี้เปนสิ่งสําคัญที่จะตองฝกฝนแตเล็ก  เพราะวาตอไป  ถามีชีวิตที่ลําบาก  ไป

ประสบอุปสรรคใด  ๆ  ถาไมมีความเขมแข็ง  ไมมีความรู  ไมมีทางที่จะผานอุปสรรคนั้นได   เพราะวาถาไป

เจออุปสรรคใด  ๆ  ก็ไมมีอะไรที่จะมาชวยเราได  แตถามีความรู  มีอัธยาศัยที่ดี  และมีความเขมแข็งในกาย

  ในใจ  ก็สามารถที่จะผานพนอุปสรรคตาง ๆ  นั้นได..."

นพวรรณ บุนนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

นพวรรณ ภาษิตานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

นพวรรณ สุขุมานันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

นพวรรณ อองเอี่ยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

นพวรรณ อินทรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การเลนกีฬานั้นเปนสิ่งสําคัญอันพึงควรกระทํา เพราะการเลนกีฬาเปนการบํารุงรักษารางกายใหแข็งแรง

 ผูที่เลนกีฬาอยูเสมอจะมีอายุยืนนาน ไมเจ็บปวดบอยๆ สําหรับนักเรียนเองก็จะมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียน

โดยสม่ําเสมอ เมื่อกําลังดียอมทําใหสมองดีไปดวยเปนเหตุใหการศึกษาเลาเรียนมีหวังวาจะสําเร็จลุลวง

ไปดวยดี นอกจากนั้นการกีฬายังเปนการอบรมจิตใจของผูเลนใหเปนผูมีน้ําใจ อดทนกลาหาญ ไมเอารัด

เอาเปรียบซ่ึงกันและกัน และเปนผูมีขวัญดีอยูเสมอ ดังที่กลาวกันวาเปนผูมีน้ําใจนักกีฬา เมื่อทุกคน

พยายามเลนกีฬา รางกายและจิตใจก็จะดีเขมแข็งบึกบึน เพื่อจะไดตอสูในการหาเลี้ยงชีพ ตลอดจนการ

รวมกันตอสูเพื่อชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองเยี่ยงอารยะประเทศ..."

นพวัชร อติวรรณาพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

นพวัลย สุขสระโทก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

นพสรณ วงษขจรเลิศเมธา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕..."

นภดล อยูสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปดวาที่จริงแลว คนโดยมากไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพระนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองแตขางหนา ไมมี

ใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

นภนิด เขียนโกลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย

ไมหรูหราก็ได แตวาพอ  แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย

แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ

อันนี้ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง..."

นภสร พันธุมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

นภสร สุริวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

  การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้นจะอาศัยความรู แต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัย ความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

   เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทางดวย

ความสวัสดี คือ ปลอดถัยจนบรรลุจุดมุงหมายที่พึงประสงค

    ดังนั้น ในการที่จะประกอบงาน เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตยโดยตระหนักวาการงาน

 สังคม และบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดยาก แตถา

งานใด สังคมใด และบานเมืองใด ก็ตามขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลวจะดํารงอยูมิไดเลย..."

นภสร หมูพยัคฆ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โครงการตางๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ ตองมีควาสอดคลองกันดี ที่ไมไชเหมือนทฤษฏีไชใหมที่ใชที่ดินเพียง

 15 ไร และสามารถที่จะปลูกขาวพอกินกิจการนี้ใหยกวาแตก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน..."

นภัทร เตชะธนะชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

นภัสกร ยี่เซง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยนี้อยูไดดวยความสามัคคี ดวยความเขม แข็ง ดวยความเสียสละ อาศัยความเห็นอกเห็นใจ ซึ่ง

กันและกัน และถารักษาความ เห็นอกเห็นใจนี้แลว ประเทศชาติของเราก็จะ เปนที่อาศัยที่อุดมสมบูรณ

และนาสบายตอไปชั่ว กาลนาน..."

นภัสพร กัลยาศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

นภัสสะ แปนจุลสี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอขอบใจนายกรัฐมนตรีที่ไดกลาวอวยพร ในโอกาสที่จะถึงวันพรุงนี้ เขาใจวาจะทําใหทุกคนในที่นี้ มี

กําลังใจวา นายกพูดดีก็ไมทราบวา ที่ชมนายก วาพูดดี อาจมีคนไมเห็นดวย ที่มาพูดนี้เปนความเดือดรอน

 ก็ตัวเอง ถาชมนายก คนอื่น อาจไมชม ไมชมขาพเจาวาชมนายก ทําไม แตนายกมีอยูไวสําหรับใหชมคือ

ถามีนายก แลวไมชม นายกก็ไมคอยพอใจ และถานายกไมพอใจงานการจะไปไดอยางไร..."

นภา คัดวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะนําขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเป

นกรหยุดยั้งชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็วางจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้นจะเปนผลเสียหายแกกิจการนั้นๆได

..."

นภา จันดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําใหบานเมืองคงอยูนี้เปนงานที่ยากที่ลําบาก  เพราะวา  คนทอยูในประเทศยอมตองมีการขัดแยง

กันบาง   เหมือนในครอบครัวอยูใกลชิดกันก็อาจขัดแยงกันได  แตวาเมื่ออยูในครอบครัวเดียวกัน  คือ

ประเทศชาติ  ก็เปนครอบครัวใหญ  ตองรูจักอภัยกันรูจักปรองดองกันใหด.ี.."

นภา ปาสิกเทพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ การวางตัว และการสงเสริมเยาวชน..."

นภาพร กุลบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

นภาพร แกวสองสี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

นภาพร จันทรพุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

นภาพร จุณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําโครงการอะไรกจะตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวา อัตภาพ หรือกับสิ่งแวดลอม ฉะนั้นการที่

จะทําโครงการอะไร จะตองทําดวยความรอบคอบ และอยาใหญโตเกินไป..."

นภาพร ชลประชุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามกชนมีจิตสํานึกมั่นคง อยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ เห็นวา

ศาสนาทั้งปวง ยอมสั่งสอนความดีให บุคคลประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ชอบ จึง มิไดดูแคลน

เบียดเบียนผู ถือศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นไดในประเทศไทย..."

นภาพร ทองซอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

นภาพร เพลิงบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหายอีกอยางหนึ่งมีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับใช

เองเทานั้น แตมีความหมายวา พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง..."

นภาพร ลีฟหสกุลชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

นภาพร อินทรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา เปนงานสําคัญที่สุดอยาง หนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาติ

นั้น ขึ้น อยูกับการศึกษาของ พลเมืองเปนขอใหญ จึงตองจัดการศึกษาใหเขมแข็ง ยิ่งขึ้น..."

นภาภรณ รักษะโบะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

นยนี บํารุงวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัส

พระราชทานแกบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต

วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2541

 

 

ขอขอบใจทานทั้งหลายที่มาชุมนุมกันในโอกาสใกลจะถึงปใหม ไมใชปใหม เปนปใหมของเรา คือปใหม

ของผูพูด เพราะวาพรุงนี้เร่ิมศักราชใหม เร่ิมอายุใหม.  นายกฯ ไดกลาวสรุปชีวิตตั้ง ๕๐ กวาป ที่ได

ทํางานทําการ และชมวาไดชวยใหประเทศชาติอยูเย็นเปนสุข มีความรมเย็น.  วันนี้ทานทั้งหลายมา ทั้งที่

อยูขางในขางนอก มาเปนจํานวนมาก นับวาเปนประวัติการณ.  การที่ไดทําความเจริญหรือความสุขแก

ประเทศชาติและประชาชนนั้น มิไดเปนงานของผูหนึ่งผูใดที่จะปฏิบัติได ตองรวมมือกัน.  ผูใดมีความรูทาง

ใดก็ควรจะใชความรูความสามารถนั้นเพื่อสรางความมั่นคง.  ถามีหลายคนที่มีความรูอยางเดียวกัน ก็ตอง

รวมมือกัน  บางคนมีความรูเหมือนกันแตความเห็นตางกัน ดังนี้ก็จะตองปรึกษากันมากกวาที่จะเถียงกัน. 

 คําวาปรึกษากับคําวาเถียงนี่ตางกัน.  คําวาเถียงใชแตอารมณ คําวาปรึกษาใชปญญา . ถาสามารถที่จะ

ใชปญญาปรึกษากัน จะไดคําตอบ เพราะวาความจริงนั้นมีอันเดียว.  ความเท็จมีหลาย หรือทางที่ผิดมี

มากมาย แตความจริงทางที่ดี สวนมาก เปนทางเดียวที่จะสามารถนําพาสูความสําเร็จ.

นายกฯ ไดกลาวถึงกิจการตางๆ เชนเรื่องที่ไดกลาวเมื่อปที่แลว เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง.  คําวาเศรษฐกิจ

พอเพียงนี้ไมมีในตํารา ไมเคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง.  มีอยางอื่นแตไมใชคํานี.้  ปที่แลวพูดวา 

เศรษฐกิจพอเพียงเพราะหาคําอื่นไมได.  และไดพูดอยางหนึ่งวา เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ใหปฏิบัติเพียงครึ่ง

นรงค สุขวาสนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



เดียว คือไมตองทั้งหมด หรือแมจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ.  ในคราวนั้น เมื่อปที่แลวนึกวาเขาใจกัน แตเมื่อไม

นาน เดือนที่แลว มีผูที่ควรจะรู เพราะวาไดปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนา มาชานานแลว มาบอกวาเศรษฐกิจ

พอเพียงนี่ดีมาก แลวก็เขาใจวาปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น หมายความวา ถาทําไดเศษหนึ่งสวนสี่

ของประเทศก็จะพอ. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทําไดเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น ไมได

แปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่ แตเศษหนึ่งสวนสี่ของการกระทํา. 

ตองพูดเขาในเร่ืองเลย เพราะหนักใจวา แมแตคนที่เปนดอกเตอรก็ไมเขาใจ.  อาจจะพูดไมชัด แตเมื่อ

กลับไปดูที่เขียนจากที่พูด ก็ชัดแลววาควรจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงไมตองทั้งหมด เพียงครึ่งหนึ่งก็ใชได 

แมจะเปนเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ.  หมายความวาวิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไมตองทําทั้งหมด และขอ

เติมวาถาทําทั้งหมดก็จะทําไมได. ถาครอบครัวหนึ่ง หรือแมหมูบานหนึ่งทําเศรษฐกิจพอเพียงรอย

เปอรเซ็นตก็จะเปนการถอยหลังถึงสมัยหิน สมัย

คนอยูในอุโมงคหรือในถํ้า ซึ่งไมตองอาศัยหมูอ่ืน เพราะวาหมูอ่ืนก็เปนศัตรูทั้งนั้น ตีกัน ไมใชรวมมือกัน จึง

ตองทําเศรษฐกิจพอเพียง.  แตละคนตองหาที่อยู ก็หาอุโมงคหาถ้ํา.  ตองหาอาหาร คือไปเด็ดผลไมหรือ

ใบไมตามที่มี หรือไปใชอาวุธที่ไดสรางไดประดิษฐเอง ไปลาสัตว.  กลุมที่อยูในอุโมงคในถ้ํานั้น ก็มี

เศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ เปอรเซ็นต.  ก็ปฏิบัติได. 

แตตอมาเมื่อออกจากถ้ํา ในสมัยตอมา ที่สรางบานเปนที่อาศัย ก็เร่ิมจะเปนเศรษฐกิจพอเพียงเหลือ

ประมาณ ๘๐ เปอรเซ็นต เพราะวามีคนผานไปผานมา ซึ่งไมไดเปนศัตรู เอาอะไรๆ มาแลกเปลี่ยนกัน.  

เชนคนที่มาจากไกล ผานมามีหนังสัตวที่เหมาะสมที่จะใชเปนเครื่องนุงหม ก็ซื้อดวยการแลกเปลี่ยนดวย

อาหาร เชนปลาที่จับไดในบึง.  อยางนี้ก็ไมใชเศรษฐกิจพอเพียงแลว. เวลากาวลวงมาอีก มาถึงปจจุบันนี้ 

ถาคนที่อยูทั้งขางนอกทั้งขางในนี้ จะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ เปอรเซ็นต คงทําไมได.  และถา

สํารวจตัวเอง หรือเศรษฐกิจของตัวเอง ก็เขาใจวา จะเห็นไดวาไมไดทํา.  เขาใจวาทําไดไมถึง ๒๕ 

เปอรเซ็นต ไมไดถึงเศษหนึ่งสวนสี่ เพราะวาสิ่งที่ตนผลิตหรือทํา สวนใหญก็เอาไปแลกกับของอื่นที่มี

ความจําเปน.  ฉะนั้นจึงพูดวาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ ก็ควรจะพอและทําได.  อันนี้

เปนขอหนึ่ง ที่จะอธิบายคําพูดที่พูดมาเมื่อปที่แลว คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมาย

กวางออกไปอีก.  ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับใชเองเทานั้น แตมีความหมายวาพอมีพอกิน.  พอมีพอกิน

นี้ ถาใครไดมาอยูที่นี่ ในศาลานี้ เม่ือ เทาไหร ๒๐  ๒๔ ป เม่ือป ๒๕๑๗ ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ นี้ ก็ ๒๔ ป ใช

ไหม.  วันนั้นไดพูดวา เราควรจะปฏิบัติใหพอมีพอกิน.  พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง.  

ถาแตละคนพอมีพอกิน ก็ใชได.  ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ย่ิงดี และประเทศไทยเวลานั้น ก็เริ่มจะไม
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พอมีพอกิน.  บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย.  สมัยกอนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไมพอมีพอกิน.  จึง

ตองมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะใหทุกคนมีพอเพียงได.  

ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ.  แมบางอยางอาจจะดู

ฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ  อันนี้ก็ความหมายอีกอยาง

ของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง.  เมื่อปที่แลวตอนที่พูดพอเพียง แปลในใจ แลวก็ไดพูดออกมาดวย วาจะ

แปลเปน Self-sufficiency. (พึ่งตนเอง) ถึงไดบอกวาพอเพียงแกตนเอง แตความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้ 

กวางขวางกวา Self-sufficiency  คือ Self-sufficiency นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไป

ขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตนเอง (พึ่งตนเอง)

บางคนแปลจากภาษาฝรั่งวา ใหยืนบนขาตัวเอง.  คําวายืนบนขาตัวเองนี่ มีคนบางคนพูดวาชอบกล.  ใคร

จะมายืนบนขา.  คนอื่นมายืนบนขาเรา เราก็โกรธ แตตัวเอง ยืนบนขาตัวเองก็ตองเสียหลักหกลมหรือลม

ลง.   อันนี้ก็เปนความคิดที่อาจจะเฟองไปหนอย.  แตวา เปนตามที่เขาเรียกวายืนบนขาของตัวเอง (ซึ่ง

แปลวาพึ่งตนเอง).  หมายความวาสองขาของเรานี่ ยืนบนพื้น ใหอยูไดไมหกลม.  ไมตองไปขอยืมขาของ

คนอื่นมาใชสําหรับยืน.  แตพอเพียงนี้มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือคําวาพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็

พอดังนั้นเอง.  คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่น

นอย.  ถาทุกประเทศมีความคิด ?อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ? มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา 

พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข.  พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหรา

ก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น.  ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็

พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง.

เคยพูดวา ทานทั้งหลายที่นั่งอยูตรงนี้ ถาอยากจะไปนั่งบนเกาอี้ของผูที่อยูขางๆ เชนนี้ไมพอเพียง และทํา

ไมได.  ถาอยากนั่งอยางนั้นก็เดือดรอนกันแน เพราะวาอึดอัด จะทําใหทะเลาะกัน.  เมื่อมีการทะเลาะกัน ก็

ไมเกิดประโยชนอะไรเลย.  ฉะนั้นควรที่จะปฏิบัติสิ่งที่พอเพียง  ทางความคิดก็เหมือนกัน ไมใชทางกาย

เทานั้น ถามีใครมีความคิดอยางหนึ่ง และตองการบังคับใหคนอื่นคิดอยางเดียวกับตัว ซึ่งอาจจะเปน

ความคิดที่ไมถูก ก็ไมสมควรทํา.  ปฏิบัติอยางนี้ก็ไมใชการปฏิบัติแบบพอเพียง.  ความพอเพียงใน

ความคิดก็คือ แสดงความคิดของตัว ความเห็นของตัว และปลอยใหอีกคนพูดบาง และมาพิจารณาวาที่

เขาพูด กับที่เราพูด อันไหนพอเพียง อันไหนเขาเรื่อง.  ถาไมเขาเรื่องก็แกไข เพราะวาถาพูดกันโดยที่ไมรู

เร่ืองกัน ก็จะกลายเปนการทะเลาะกัน.  จากการทะเลาะดวยวาจาก็กลายเปนการทะเลาะดวยกาย ซึ่งใน

ที่สุดก็นํามาสูความเสียหาย เสียหายแกผูที่เปนตัวละครทั้งสองคน.  ถาเปนหมูก็เลยเปนการตีกันอยาง
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รุนแรงได ซึ่งจะทําใหคนอื่นอีกมากเดือดรอน.

ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลวา ความพอประมาณและความมีเหตุผล.  ที่พูดอยางนี้ก็เพราะตองอธิบาย

คําวาพอเพียงที่คนไมเขาใจเม่ือปที่แลว และไมเขาใจจนกระทั่งถึงประมาณ ๒-๓ อาทิตยนี.้  ที่แปลกที่สุด 

คนที่มาพูดก็นึกวาเขาเขาใจ เพราะวาเปนคนที่เคยไดคุยดวยมาก และก็คุยในเรื่องพรรณอยางนี้ เรื่อง

เศรษฐกิจ เร่ืองความหมายของคําตางๆ แตก็ยังไมวาย.  ฉะนั้นจึงตองอธิบายอยางกวางขวางพอใช ไม

ทราบวาวันนี้พูดเขาใจหรือไม.  ถาพูดไมเขาใจวันนี้อาจจะตองอธิบายตอปหนา (เสียงหัวเราะ) เพราะนา

เบื่อถาตองอธิบายตอไปอยางนี้ คนที่อยูตอหนานี่ก็ชักจะงวง (เสียงหัวเราะ) แตวานี่ก็ไดอธิบาย ที่ทาน

ทั้งหลายหัวเราะ ก็คงแปลวาทานก็เร่ิมเขาใจนิดหนอย (เสียงหัวเราะ) ก็ดีแลว เขาใจนิดหนอย ดีกวาไม

เขาใจ. 

อันนี้ก็มาอีกเรื่องหนึ่ง.  เร่ืองที่นายกฯ ไดกลาววาทรงทําอะไรๆ ดีๆ คลายๆ วาทําอยูคนเดียว.  ความจริง

ทุกสิ่งทุกอยางที่ไดทํา คนอื่นทําดวย.  ยกตัวอยาง การปฏิบัติตามทฤษฎีใหม เปนการกระทําของหลายคน

 ของเจาหนาที่การพัฒนาสวนหนึ่ง และของประชาชนเองที่ทําตามทฤษฎีใหม.  ทฤษฎีใหมนี้เปนทฤษฎีที่

ไดกลาวออกมา หรือไดแสดงออกมาเมื่อประมาณป ๒๕๓๗.  พิมพลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร เปน ๓ ขั้น 

และพยายามที่จะทําใหสั้นที่สุด.  การทําใหสั้นที่สุดยอมเขาใจยาก แตวาเมื่อทําใหสั้นที่สุด และใหมี

ใจความก็นาจะเขาใจได จึงใหผูที่มีหนาที่ไดดู และใหเขาไปเลย.  ไมไดนึกวาทฤษฎีใหมนี้จะไปปฏิบัติได

อยางงายๆ. แตวาผูที่รับทฤษฎีใหมนี้ไปก็เกิดเขาใจ และไปปฏิบัติได.

ทฤษฎีใหมนี้เกิดขึ้นมาอยางไร.  ก็มาจากการปฏิบัติ ซึ่งเปนการปฏิบัติของคนอื่นดวยตั้งแตตน.  ทฤษฎี

ใหมนี้ ความจริงทางราชการไดปฏิบัติมาหลายปแลว กอนที่เกิดเปนทฤษฎีใหมตามที่เรียกวาทฤษฎีใหม

ในพระราชดําริ คือ การพัฒนาทางการเกษตร โดยเพาะปลูกหลายอยางในที่เดียวกัน หรือผลัดปลูก

หมุนเวียนกัน.  อยางเชนเขาปลูกขาว หลังจากฤดูกาลขาว เขาก็ปลูกถั่ว อยางนี้เปนทฤษฎีใหมแลว แตไม

มีใครบอกวาเปนทฤษฎี ก็เลยไดหนาวาใชคําวา ทฤษฎีใหม.  นี่เปนความคิดขึ้นมา และยอมรับกันวาเปน

ทฤษฎ.ี เม่ือยอมรับกันวาเปนทฤษฎี ก็ไปปฏิบัติตอได.  

ที่เร่ิมทําทฤษฎีใหมนี้ กอนที่จะไดเรียกวาเปนทฤษฎีก็ทําที่สระบุรี.  ที่นั้นไดไปหาซื้อที่ ๑๕ ไร ซึ่งคุณภาพ

ไมด.ี เงินที่ซ้ือ ๑๕ ไรนั้น สวนหนึ่งเปนเงินสวนตัว อันนี้สวนตัวแทๆ ไมไดไปเบิกจากงบประมาณแผนดิน 

หรือจากที่อ่ืน.  เปนเงินสวนตัวที่เก็บอยูเปนเงินสด จนมีคนลอวาเปนเศรษฐีเงินสด ไมไดเปนเศรษฐีที่ไป

ลงทุนกินดอกเบี้ย.  บางคนเขาตําหนิวาทําไมเก็บเงินสด เก็บเงินสดไวในกระเปา เอาไวในหองไมไดเอาไป

นรงค สุขวาสนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ไวที่ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย คนเขาก็บอกวา การเก็บเอาไวอยางนั้นไมถูกหลักเศรษฐกิจ ก็เลยเอา

เงินเชนนั้นไปซ้ือที่ดิน. คนอื่นที่เห็นดีในการไปซื้อที่ดินเพื่อที่จะทดลองก็มาสมทบทุน เปนเอกชน เปนเพื่อน

เปนฝูง. ไปซ้ือ ๑๕ ไร และคนที่เปนเจาหนาที่ทั้งฝายจังหวัด ทั้งฝายกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ 

ก็ไดรวมไปทํา.  ก็บอกวาใหไปขุดสระ เพราะที่นี่ยังไมมีน้ํา.  

คนที่ขายที่นั้นเขาบอกวามีบริษัทหนึ่งเขามาแถวนี้จะมาขอซื้อ แตก็มีเงื่อนไขวา ถาหาน้ําไดเขาจะซื้อ  

ปรากฏวาเขาขุด แลวหาน้ําไมได.  อันนี้ก็แปลกเพราะวาเมื่อซื้อที่ซ่ึงหางจากที่ที่บริษัทนั้นเคยจะมาซื้อ

เพียงประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ เมตร เราไปขุดมีน้ํา.  เรียกวาเราดวงดี ขุดมีน้ําได.  เมื่อมีน้ําแลว ก็สามารถที่

จะนําน้ํานั้นมาทําการเพาะปลูกตลอดป เลี้ยงปลาก็ได.  เลยใชที่ ๑๕ ไรนี.่มาปลูกขาว ปลูกผัก ปลูกตนไม

 ตนไมผล ปลูกสมุนไพรก็มี และมีการเลี้ยงปศุสัตว ทั้งหมดนี่ใน ๑๕ ไรนี้  คนก็บอกวา แหม! ทําไมในที่

แคบอยางนี้ ทําไดทุกอยาง.  เมื่อทําไปปหนึ่งก็ไดผล.  ผลผลิตนั้นไดใหนักเรียนที่โรงเรียนวัด และที่เหลือก็

ยังขายไป ไดกําไร ๒๐,๐๐๐ บาท.  

แตที่บอกวาการทํานี่ไมไดทําเองแท เพียงแตพูดไปวามีทฤษฎีทําอยางนั้นๆ.  คนที่ทําก็คือขาราชการ และ

คนอื่นเขามาชวยทํา. หมายความวาตองอาศัยเจาหนาที่ราชการ คนงานและนักวิชาการตางๆ.  แตอยางไร

ก็ตาม เขาไมคอยคิดวาจะทําในที่ ๑๕ ไรที่แหงแลงแบบนี้ได แตก็ทําได ผูวางแผนเองก็ทึ่งตัวเอง. นี่พูด

เหมือนวา จะอวดตัววาเกง แตตกใจตัวเองวาที่พูดไปใชงานได จึงมาสรุปเปนทฤษฎีใหม.  เมื่อเปนทฤษฎี

ใหมก็ใหไปที่มูลนิธิชัยพัฒนา แลวเขียนขางใตวาเปนทฤษฎีใหมของมูลนิธิชัยพัฒนา.  ตอมาคนก็ไดเห็นวา

ใชได และไปปฏิบัติไดในที่ที่แหงแลง.  เคยเลาใหฟงแลววาที่ทําที่อําเภอเขาวง กาฬสินธุ ที่ไดผลด.ี  ที่ตรง

นั้นทํา ๑๒ ไร ภายในปหนึ่งเขาก็มีขาวกิน.  ครั้งแรกที่ไปเย่ียมเขาไมมีขาวกิน มีเพียงไมก่ีเม็ดตอรวง  เมื่อ

ชาวบานแถวนั้นเห็นวาดี ก็ขอใหชวย.  ปตอไปก็เพิ่มขึ้นเปน ๑๐ ราย.  ปตอๆ ไปก็เปน ๑๐๐ และขยาย

ออกไปในภาคอื่น.  ไดเปนการปฏิบัติตามทฤษฎีและไดผล. 

เมื่อเปนทฤษฎีใหมแลว ก็มาเขาเปนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง. คนที่ทํานี้ ตองไมฟุงซาน ไมฟุงเฟอ.  ได

เขียนไวในทฤษฎีนั้นวาลําบาก เพราะผูที่ปฏิบัติ ตองมีความเพียร และตองอดทน.  ไมใชวาทํางายๆ ไมใช

บอกวาเปนทฤษฎีของในหลวง แลวจะทําไดสะดวก.  และไมใชวาทําไดทุกแหง ตองเลือกที.่  ถาคอยๆ ทํา

ไป ก็จะสามารถขยายความคิดของทฤษฎีใหมนี้ไปได โดยดัดแปลงทฤษฎีนี้ แลวแตสภาพของภูมิประเทศ 

หรืออาจจะชวยสภาพภูมิประเทศ โดยหาแหลงน้ําเพิ่มเติม. ความจริงทฤษฎีใหมที่ปฏิบัติที่สระบุรีนั้นไดคิด

กอนที่บัญญัติทฤษฎ.ี  ที่สระบุรีนั้นไดตั้งโครงการ กอนที่ตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา.  โครงการนี้เปนคลายๆ 

โครงการแรกของมูลนิธิ และกอนที่เขื่อนปาสักไดเร่ิมตน.  นึกวาที่ตรงนั้นถาหากเขื่อนปาสักสําเร็จ ?ซึ่ง
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เวลานี้ใกลจะสําเร็จแลว? จะสามารถนําน้ํามาผานใกลที่ของทฤษฎีใหมนั้นได.  ถาคลองสงน้ําผานมา 

ทฤษฎีใหมนี้ก็จะสมบูรณ เพราะมีโครงสรางรองรับไวแลว.  และบริเวณที่ไมใชบริเวณของทฤษฎีใหม เปน

ของชาวบาน และปฏิบัติแบบเดียวกับที่ของทฤษฎีใหม ก็จะอยูดีมีกินมากขึ้น.  ถาทําโครงการอะไรที่ให

สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ ก็สามารถจะสรางความเจริญใหกับเขตที่ใหญขึ้นได.  เขตที่ใหญ ลงทายก็

จะแผทั่วประเทศได แตเพื่อการนี้จะตองมีความรวมมืออยางดี ระหวางทุกฝาย ทั้งนักวิชาการ และนัก

ปกครอง.  ดังนี้ ถึงบอกวาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม สองอยางนี้จะทําความเจริญแกประเทศได.  

แตตองมีความเพียร แลวตองอดทน ตองไมใจรอน ตองไมพูดมาก ตองไมทะเลาะกัน. ถาทําโดยเขาใจกัน 

เชื่อวาทุกคนจะมีความพอใจได.

ตอไปนี้ไปคนละเรื่อง เปนเรื่องจากขาวที่ฟง หรือจากการอภิปราย  ถูกหรือไมถูก ตองขออภัย เพราะวาเกิด

ความคิดสวนตัว เวลาฟงเขาเถียงกัน.  เร่ืองนี้อาจจะเปนเรื่องปลีกยอย.  เขาพูดกันวา คนที่เปนนักธุรกิจ

สงนอก บอกวาเดี๋ยวนี้เงินบาทแข็งเกินไป.  แตกอนนี้เงินบาทลอยไป ไมตองมีเครื่องบิน ไมตองมีบอลลูน

หรอก มันลอยขึ้นไป พวกที่หัวใสในทางเก็งราคา ก็เก็งราคาดอลลาร.  ไปซ้ือดอลลารเพราะทราบวาจะลอย

 ก็ซื้อดอลลารมากมายทีเดียว เมื่อลอยก็ขายไดกําไร.  ถาซ้ือลานบาท ก็ไดกําไรกลับคืนมาสองลานบาท

ภายในไมกี่เดือน.  

การที่เงินบาทขึ้นๆ ลงๆ นี้ รูสึกวาจะไมถูก.  ถาอยางที่เปนอยูเดี๋ยวนี้ เงินบาทมีความสม่ําเสมอ จะอยูแค

ไหนก็ไมเปนไร ขอใหมีความมั่นคง คือไมวูบวาบ ขึ้นแลวลงมากเกินไป อยูตรงไหนก็ได  ปจจุบันนี้อยูแถว 

๓๖ มาแตะ ๓๕ บาง.  ขึ้นๆ ลงๆ เพียง ๑๐ สตางค ๒๐ สตางค อยางนี้ไมเปนไร.  ถาเงินบาทอยูอยาง

เดี๋ยวนี้ นักธุรกิจที่สงนอกเขาบอกเขาแย เพราะวาจะไมสามารถผลิตสินคาเพื่อที่จะไปขายตางประเทศ.  

แตหารูไมวา ผูที่ผลิตนั้นไมใชวา เขาพอเพียง หรือประเทศพอเพียง เพราะตองสั่งวัตถุดิบ หรือ

สวนประกอบของสินคานั้นมาจากตางประเทศ.  ถาเงินขึ้นลง บางคนที่ไมเกงนัก ซื้อวัตถุดิบมาในราคาแพง

 แลวขายสินคาของเขาในราคาถูก คนเหลานั้นก็ลมจม.  สวนใหญนักธุรกิจธรรมดาๆ ก็ไมทราบวาเมื่อไหร

จะขึ้น เมื่อไหรจะลง ก็เลยผิดจังหวะ เขาก็ลมจม.  ในวงการธุรกิจจึงบอกวาลมจม.  สวนผูที่เรียกวาฉลาด 

หรือหัวใสเก็งราคา คือรูวาเงินมีขึ้นมีลง ก็เล็งเอาตอนที่เหมาะสม ซื้อวัตถุดิบมาในราคาถูก และขายสินคา

ในราคาแพง.  อยางนี้ควบคุมไมได ก็ทําใหพวกนี้สบาย.

ความจริงมีคนที่ยังสบายอยูไมนอย.  ถาเศรษฐกิจการคลัง อัตราแลกเปลี่ยนไมวูบวาบเกินไป ทุกคนที่ขยัน

 ก็จะสามารถทําธุรกิจไดด.ี  ในระยะหลังนี้ทราบขาวมาวาเดือนนี้เศรษฐกิจดีขึ้น. จะเอาเกณฑอะไร ที่บอก

วาเศรษฐกิจดีขึ้น  ถาถามกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงพาณิชย ก็ไมมีใครเชื่อ.  เขาบอกวารัฐมนตรีคลัง
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 รัฐมนตรีพาณิชยนี่ พูดอะไร เช่ือไมได.  ทานพยายามพูดอธิบายจนกระทั่งทานไมพูดแลว.  ทานพูดๆๆ ไม

มีใครฟง ทานก็ไมพูด.  ที่ไดถาม ไมใชรัฐมนตรี ไมใชกระทรวง ถามโหราจารย ไมใชถามวาเดี๋ยวนี้

เศรษฐกิจดีหรือไมดี ถาถามโหราจารยวาเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจดีหรือยัง ก็ไมมีใครเชื่ออีก.  หาวางมงายไปฟง

โหราศาสตร. โหราจารยนั้น ไมใชบอกวาเศรษฐกิจดีหรือไมดี โหราจารยบอกวาเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจของ

โหราจารยดีขึ้น (เสียงหัวเราะ) ของตัวเองดี ไมใชของประเทศ ไมใชของนักธุรกิจ ไมใชของนักการเมือง 

ไมใชของฝายคาน ไมใชของฝายรัฐบาล แตของตนเอง ของทานโหราฯ เองด.ี  เอาเกณฑอะไรที่บอกวาดี.  

ก็เพราะวามีคนมาขอฤกษมากขึ้น.  เมื่อปกอนนี้ ทานโหราจารยแย ไมมีใครมาขอฤกษ เลยไมมีใครบํารุง

กิจการบอกวาลมจม.  แตมาระยะหลังนี้ มีคนมาขอฤกษ หมายความวาเศรษฐกิจชักกระเตื้อง.  นี่เปนเรื่อง

ของเกณฑ ที่เราจะสามารถทราบวาสถานการณเปนอยางไร.

นี่เปนความคิดความเห็นที่เปนกลาง เพราะเปนเรื่องของตัวทานโหราจารยเอง เปนขอเท็จจริง และก็เถียง

ไมได.  ฉะนั้นทําใหนึกดูวา ถาเศรษฐกิจสม่ําเสมอดี มีแตดีขึ้นได.  จึงตองรักษาความเปนอยูที่ดี 

สถานการณที่ดีตอไป โดยรักษาอัตราแลกเปลี่ยนที่สม่ําเสมอ. ไมมีปญหาวาประเทศชาติจะรอดพนจาก

วิกฤตการณ.  ทั้งนี้เพราะวิกฤตการณนี้มาจากความฟุงเฟอ หรือความโลภ ไมอยากจะพูดวาความทุจริต 

เพราะไมจําเปนที่จะตองมีความทุจริตก็แยไดเหมือนกัน.  ย่ิงมีทุจริตก็ย่ิงแย เพราะวาถามีทุจริต ไมมีใคร

ทํางานอะไรได ไมมีใครเชื่อใคร แลวผูที่จะพยายามทํางานก็ไมสามารถทํางาน เพราะกลัวทุจริต. ขอ

สําคัญอยูที่วา ถาไมมีความสม่ําเสมอ ผูที่เปนนักธุรกิจ หรืออุตสาหกรที่สุจริต ก็จะไม

สามารถกะงบประมาณ งบของตัวเอง จึงตองคากําไรเกินควร เพื่อไมใหขาดทุน.  แตมีหลายคนที่

พยายามทํางานดวยความไมฟุงเฟอ.

ไดพูดกับนักธุรกิจตางประเทศ.  ไมใชวาจะตองไปเชื่อชาวตางประเทศ หรือนักเศรษฐศาสตรตางประเทศ 

บางคนก็เขาขางตัวเอง จะมา เรียกวา มาขุดทองในเมืองไทย.  มีพวกที่เปนอุตสาหกร ผูที่เปนนักธุรกิจ

ตางประเทศเขาหัวเราะเลย เมืองไทยนี่กําลังวุนวาย เขามาขุดทอง เพราะเมืองไทยยังมีทอง เมืองไทยยัง

เปนสุวรรณภูมิ แตของเราเห็นทองแลวโยนทิ้ง ก็เลยไมใชประโยชน.  ชาวตางประเทศเห็นเราทิ้ง เขาก็เก็บ. 

 อันนี้เปนขอสังเกตอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดความคิดขึ้นมา. ที่พูดทั้งหมดนี้ ฟงแลว อาจจะนากลุมใจ แตถาดู

อีกแงหนึ่งก็อาจจะนาสบายใจ.  นาสบายใจ เพราะดูไดวาถาเราปฏิบัติอยางเรียกวาตรงไปตรงมา ดวย

ความตั้งอกตั้งใจสักนิดหนึ่ง ?บอกวาสักนิด? ก็พอ ไมตองตั้งอกต้ังใจอยางเครงเครียดมากเกินไป แตให

สม่ําเสมอ. สมํ่าเสมอนี้ก็แบบเดียวกับที่พูดถึงพอเพียง สมํ่าเสมอในทุกอยาง. พอเพียงในทุกอยาง 

เมืองไทยรอดเพราะโครงสรางของประเทศ หรือนิสัยของประชากรชาวไทย. ประชากรนี่ หมายถึง
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ประชาชนที่อยูในกรุง ประชาชนที่อยูในชนบท ประชาชนที่อยูชายทะเล ประชาชนที่อยูบนภูเขา ยังดี คน

ยังมีจิตใจที่กลาคิดกลาทํา.  ถาทําตามคุณสมบัติของคน คือ คุณธรรมของคนหรือความดีของคน 

เมืองไทยสบาย ไมตองใหตางประเทศมาขุด.  แมจะมีตางประเทศมาขุด เขาก็ขุดใหเรา.  เขาก็แบงใหเรา

ดวย เราก็แบงใหเขา.  นี่ก็เลยกลายเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ เศษ ๑ สวน ๔ หรือมากกวา

เศษ ๑ สวน ๔ ดวยความพอเพียงที่แปลวา พอประมาณ และมีเหตุมีผล.  อันนี้ก็กลับมาถึงที่เศรษฐกิจ

พอเพียง ก็เลยนึกวาเปนสิ่งที่นาจะนําไปคิดมีอีกเรื่องที่ไดพูดปที่แลว และปนี้มีความเปลี่ยนแปลงไป คือ

เร่ืองที่ทานนายกฯ พูดเรื่องภัยพิบัติน้ําทวม.  ปที่แลวภัยพิบัติน้ําทวมไดเกิดขึ้น แตปนี้ไมเกิดขึ้นที่จังหวัด

ชุมพร.  ที่อําเภอเมืองจังหวัดชุมพรนั้น ปที่แลวน้ําทวม ๒ ครั้ง และแตละครั้งเสียหายไปประมาณเกือบ

พันลาน ๒ ครั้ง ก็เสียหายไปเกือบ ๒ พันลาน.  ปนี้เสียไปไมเทาไหร เพราะไมมีน้ําทวม.  เสียสําหรับ

โครงการที่เลาใหฟงวาไปขุดคลองใหครบถวน.  คลองชลประทาน เขาขุดไวแลว แตไมทะล.ุ ถามเขาวา

เมื่อไหรจะทะลุ เขาก็บอกวาอีก ๒ ป.  ตอนนั้นปลายป ๔๐ ป ๔๑ ป ๔๒ ก็จะยังทวมอีก เพราะวาคลองไม

ทะลุ จึงไดทําโครงการใหทะลุภายในเดือนเดียว.  เงินไมมีก็ให ปที่แลวบอกวามูลนิธิราชประชานุเคราะห 

และมูลนิธิชัยพัฒนาใหไป จะใหคืนหรือไมคืนไมเปนไร. ลงทายไดคืน. ไดเงินคืนจากประชาชนเอง และ

จากทางราชการ  ประชาชนเห็นวาทําดี เขาก็บริจาค.  ปที่แลวบนวาชาวชุมพรไมยอมบริจาค แตปนี้ยอม

บริจาคชวย จึงสามารถทําโครงการเพิ่มเติม.  นอกจากการปองกันน้ําทวม ไดทําโครงการเพิ่มเติมสําหรับ

การทําเกษตรที่ปลอดภัย และพอเพียงโดยใชเงินที่ไดคืนมาตั้งกองทุน เพื่อใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกได

เปนกลุมๆ.  

ในปนี้ระยะหนึ่ง ถาวัดน้ําในจุดหนึ่ง มีสูงกวาปที่แลว แตเมื่อผานโครงการมาแลว ทําใหที่ที่เคยทวม ไมทวม

 เพราะน้ําสามารถมาอยูในแกมลิง อยางที่อธิบายเรื่องแกมลิงเมื่อปที่แลว.  แกมลิงของเรานี้ ที่จริงเปน

แกมลิงธรรมชาติที่ไดปรับปรุงใหดีขึ้น และตองบริหารใหด.ี  ลิงตัวนี้ตัวโตก็สามารถกักน้ําไวไดพอดี ถา

บริหารดีแลว น้ําจะไมทวม ปนี้คนที่อยูขางนอก ใกลทางที่เดินผานมาจากรถ.  ถาลองหันหลังไปดู มีกรงลิง

 แลวมีลิงอยูในนั้น.

ปกอนนี้ถามวาเคยเห็นลิง ที่กินกลวยไหม ก็ดูเหมือนไมมีใครเคยเห็น จึงเอาลิงมาใหด.ู  อยูในกรง หันหลัง

ไปดูหนอย.  ลิงนี้เวลาใหกลวยใหเงาะกิน มันใสปากแลวเก็บไวในแกม ในแกมลิง.  หลังจากนั้นก็คอยๆ 

กลืน.  น้ําที่อยูในแกมลิงหนองใหญที่ชุมพร ก็เปนอยางนั้น น้ําเขามาๆ แลวจึงคอยๆ ปลอยออกไป. 

เปนอันวาเมื่อเขามาเก็บไว น้ํานั้นก็ไมมาทวมเมืองชุมพร. เมื่อน้ําที่ลงมาลดลงก็ปลอยออก.  ลิงนี้ก็

เหมือนกัน.  ไดพยายามถายรูปลิงที่กินกลวย ตอนนั้นลิงไมไดอยูตรงนั้น อยูที่ขางสระกลม.  ใหถ่ัวลิสง มัน

นรงค สุขวาสนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ก็เอาเขาปาก แกมลิงก็ตุยออกมา แตถายไมคอยทัน ถายไมได เพราะวามีลูกกรงทําใหรูปไมชัด.  แตคราว

นี้มีอยูในกรงนี้ อาจจะสามารถถายรูปลิงและแกมของเขาใหเห็นชัด.  แตทานทั้งหลายที่ฟงเมื่อปที่แลว 

เร่ืองแกมลิง คงไดไปที่เขาดิน ดูลิงกินกลวย กินเงาะ ก็คงไดเห็นแกมลิงมาแลว เพราะสนใจเรื่องลิงขึ้น.

ตอนนี้เลาเรื่องที่เกี่ยวของกับที่พูดเมื่อปที่แลว และที่นายกฯ ไดบอกวา เปนสิ่งที่ไดปฏิบัติมา.  ฉะนั้น ก็คง

สมควรแกเวลาที่จะใหทานทั้งหลายไปพักผอนได.  วันนี้ทานมาในบัญชีที่อานเมื่อตะกี้ สองหมื่นกับเกา 

(๒๐,๐๐๙) คน.  ก็ไมรูวาครบหรือไมครบ (เสียงหัวเราะ) เพราะวาเดิมเปน สองหมื่นกับเจ็ด (๒๐,๐๐๗) คน

 แตมีคนมาเพิ่มอีกสองคนเปนสองหมื่นกับเกา (๒๐,๐๐๙) คน.  คงอยากใหมีเลขที่เปนมงคล (เสียง

หัวเราะ).  ก็ขอขอบใจทุกคน ทั้งสองหมื่นกับเกา (๒๐,๐๐๙) คน ที่มาใหพร และเปนกําลังใจ. ก็ขอให

กําลังใจนี้สะทอนกลับไปถึงแตละคน เพื่อใหปฏิบัติงานไดเปนประโยชนตอสวนรวม.  ใครทําอะไร มีหนาที่

อะไรก็ขอใหทําไดอยางดี และชวยกัน รวมมือกัน ทําเพื่อความสงบสุข และความเจริญของประเทศและ

ประชาชน..."

นรงค สุขวาสนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเมตตาปรองดองและความมุงดีมุงเจริญตอกันนั้น ยังมีอยูในจิตใจคนไทย ถาเราทั้งหลาย

พยายามนึกถประโยชนและความสุขความเจริญของสวนรวมใหมาก พยายามหันหนาเขาหากันและมอง

กันในทางที่ดีอยูเสมอ ก็จะเขาใจกันและรวมมือกันไดเปนอยางด.ี.."

นรงค อินทมะโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเรียบรอบในบานเมือง ก็หมายถึงความกาวหนา การบริหหารที่เรียบรอยและการทําใหประชาชน

ไดรับประโยชนและไดรับความปลอดภัย หนาที่ของแตละทานที่เปนขาราชการชั้นผูใหญจึงควรมี

ความสัมพันธกันอยางยิ่ง ขาราชการชั้นผูใหญ เมือเทียบจํานวกับขาราชการทั้งหมดหรือเทียบจํานวน

กับปรระชาชนที่มีอยูในประเทศไทยก็นับวานอยมากแตวาจํานวนนอยนี้สามารถจะทําใหบานเมืองกาวไป

ดี มีความปลอดภัย มีความกาวหนาและก็สามารถที่จะทําใหบานเมืองลมจมไดเหมือนกันน เพราะวา แต

ละคนก็นับวามีนช้ําหนักในบานเมืองมาก ถาผูหนึ่งผูใดทําดี ความดีนั้นจะมีความสําคัญตอประชาชน

บุคคลจํานวนมาก แตถาทําไมดีก็จะกระทบกระเทือนตอประชาชนบุคคลจํานวนมากเหมือนกัน..."

นรชัย มะโนดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภูพิงคราชนิเวศน

           หนาที่ของกระทรวงมหาดไทย  พูดอยางรอบรัด  คือการอํานวยความสุขสวัสดิ์แกทวยราษฏร 

และอํานวยความสุขสวัสดิ์ที่ทําอยูนน  อาจจําแนกตามประเภทงานไดเปนสี่ดาน  คืออํานวยความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การพัฒนาอาชีพและฐานะความเปนอยูการพัฒนาจิตใจใหอยูรวมกันได

ดวยความสุข และความสามัคคีปรองดองและการใหการศึกษาเพื่อสรางอนาคตที่แจมใส  งานทั้งสี่ดาน  

ยังจําแนกเปนสวนปลีกยอยออกไปไดมากมาย  ซึ่งตองมีกรมกองตาง ๆ รับผิดชอบไปปฏิบัติ  ทั้งตอง

พึ่งพิงอาศัยความรวมมือจากกระทรวงทบวงกรม อ่ืน 

อยางกวางขวางและใกลชิดดวย  ขาราชการกระทรวงมหาดไทยทุกฝาย ทุกคนจึงจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตอง

มีหลักปฏิบัตที่แนนอนเปนเครื่องยึดถือ  หลักการอยางแรกก็คือตองปฏิบัติงานใหประสานสอดคลองและ

ดําเนินกาวหนาไปดวยกัน  เสมอกันพรอมเพรียงกันทุกฝายโดยมิใหล้ําหนาหรือลาหลังกวากัน  อันจะเปน

เหตุใหงานชะงักงันหรือเสียขบวนและเสียผล   หลักอยางที่สอง คือตองพยายามประสานงานกับทุก

หนวยงาน ดวยความสมัครสมานและความเขาใจอันดีตอกัน ประการสําคัญคือ  จะตองระมัดระวัง

ปฏิบัติการทุกอยางดวยความสจริตเที่ยงตรงใหสมควรและถูกตอง  ดวย วิกริต  กฏหมาย ความชอบธรรม 

 โดยไมมีอคต.ิ.."

นรชาติ วงศพยุศร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

นรพัทธ ทรงเดชะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ  และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น  นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง  คือ  ตองไมประมาท  ปญญาตองรักษาความจริงใจ 

ตองสลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ  และตองทราบตระหนักในความไมสํารวม ไมฟุงเฟอ ซึ่งเปน

ขอปฏิบัติที่ชวยใหงานกาวหนา  แลฟะใหชีวิตม่ันคงเปนสุข..."

นรวพจน ภูสําลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

นรา กาญจนภาชนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

นรา บิลหมัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารจะตองเตรียมตัวเตรียมใจ และเตรียมการใหพรอมทุกเม่ือ เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดพรอม

เพรียงคลองตัว มีประสิทธิภาพไมวาดานยุทธการ หรือดานรวมมือประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในการ

เกื้อกูลสนับสนุน ยกระดับฐานะความเปนอยูของประชาชน และชวยเหลือบรรเทาความทุกขยากเดือดรอน

 ในเม่ือเกิดภัยพิบัติอยางทันการณทันเวลา และทันทวงที.่.."

นรากร จิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวงจะธํารงความยุติธรรมและความ ถูกตองเที่ยงตรง หรือจะธํารงความศักดิ์สิทธิ์และ

ประสิทธิภาพเต็มเปยมอยู ไดหรือไมนั้น เพียงไรนั้นขึ้นอยูกับการใช..."

นรากร เลิศจันทึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

นราธร จันทรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

นราธิป สินโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งราวัลและประโยชนอยางประเสริฐ เพื่อบานเมือง ไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

นราพร นาเอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดดดยแตละคนตางทําหนาที่ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทําใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้เปนสิ่งสําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

นราภรณ การปลูก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

นราฤทธิ์ วรโยธา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคน หนึ่งพูดอยางหนึ่งคนอื่นตองพูดเหมือนกันหมด 

ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอด คลองกัน แมจะขัดกันบางแต

ตองสอดคลองกัน..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิตตาลัย 4 ธันวาคม 2536..."

นราวดี มานะชํานิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

นราวรรณ แกวมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัส

พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ

วันจันทรที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(ฉบับไมเปนทางการ) 

An unofficial translation by the Nation. 

ขอขอบใจที่ทานทั้งหลายมาใหพรในวันนี้ และที่นายกฯ ไดกลาวคําใหพร ซึ่งนับวาเปนคําใหพร ที่ให

กําลังใจ ตองมีกําลังใจ อยางเมื่อสักครูนี้ ไมไดลุกขึ้น เพราะวากําลังใจอาจจะมี แตกําลังกายมันไมมี 

ฉะนั้นจึงไม ไมลุกขึ้น ถาลุกขึ้น ก็เสียกําลังกายเปลาๆ แตทานก็เขาใจ ที่วาอยางนี้ เพราะวาจะตองรักษา

กําลังกายไวใหดี ซึ่งกําลังกายไมคอยดีดวยเหตุวา การออกกําลังนี้ เกินสวนที่จะมีทางที่จะมีกําลัง ก็เลย

ตองประหยัดกําลัง 

แตในเวลาเดียวกัน ถามีกําลังกายไว ก็คงเขาใจวาจะมีประโยชน เพราะวาชาติบานเมือง ตองใชกําลังกาย

 กําลังจิตใจดวย อยางที่ทานนายกฯ ตองออกกําลังกาย และกําลังจิตใจ คนก็ไดเห็นทั้งนั้น วาไดประโยชน

 ก็เลยจงึตองอธิบายนิดหนอย แตการที่มีกําลังใจ กําลังกายนี้ จะตองใหทุกคนไดรวมกัน ชวยกัน รวมกัน

ออกกําลังกาย กําลังใจ เพื่อใหชาติบานเมืองรอดพนอันตรายได 

คนเขาเอะอะเดี๋ยวนี้ก็โยนใหรัฐบาลตองทํา ซ่ึงรัฐบาลก็ไมคอยมีกําลัง เพราะวารัฐบาลนี้แกมาก ก็ความ

จริง ความแกนี่เปนกําลัง ขาพเจานะยังไมถึง 78 จะ 79 ยัง ยัง 78 พรุงนี้ถึงจะเปน 79 แลวก็ยังไมถึง 80 

เอะอะอะไรก็บอกวา 80 80 ซึ่งก็คนที่อายุ 80 ทานมีกําลังมาก ฉะนั้นก็ นายกฯ ก็ยังไม 80 นายกมีกําลัง

มาก แตขาพเจาอีกไมกี่ ไมกี่วันก็จะเขาป ป 80 ที่ป 80 นี้นับวามาก แลวก็ความจริงอายุคนที่อายุ 80 ก็เชื่อ

วามีกําลังที่จะปฏิบัติงานไดอีกเยอะ ไมใช ไมใชนอย 

ฉะนั้นที่พูดเริ่ม เริ่มตนนี้ดูทาทางเหมือนวานอยใจวาอายุมาก แตวาถาอายุมากขึ้น มันก็เปน เปนประโยชน

 ไดเปรียบ คนไหนที่อายุนอยๆ เสียเปรียบ เพราะไมมีความรู เรียกวาคนที่อายุนอยๆ เปนคนที่เซอ เปนคน

ที่ไม ไมมีความสามารถ ฉะนั้นคนที่อายุมากๆ เปนคนที่ไดเปรียบ เพราะวาถาใชคุณสมบัติของคนที่มีอายุ 

เรียกวามีประสบการณ ก็ตองถือวา เปนคนที่ไดเปรียบ แลวก็คนที่อายุนอย อาจจะดูถูกคนที่อายุมาก 

นราวุฒิ จันทรทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



เพราะมีปมดอยนั่นเอง 

คนที่อายุนอยๆ นึกวาไมมีความสามารถ เลยตอง ตองดูถูกคนที่อายุมาก แตก็ขอบอกวาคนที่อายุมาก ถา

รักษาความดี รักษาคุณสมบัติ คุณธรรม ก็ไดเปรียบคนที่อายุนอย และในประเทศชาติ ถามีคนที่มีอายุมาก

 และไดเปรียบ ชาติบานเมืองจะกาวหนาได ถามีแตคนเด็กๆ ที่ไม ไมถือวามีความสามารถแลว ชาติ

บานเมืองไมกาวหนา จะตอง พูดอยางนี้ทานผูใหญก็อาจจะบอกวา นี่แหละ คนที่อายุมากนี่ มีประโยชน 

แตคนที่อายุมาก แตวาไมใช ความ ความไดเปรียบของความที่อายุมากนะ ก็เปนเด็ก เปนคนที่เยาวใน 

เปนคนที่เยาวในความคิด และอันตรายมาก เพราะมีคนที่เขาบอกวาเขาแกแลว แลวนอยใจวาแก เมื่อ

นอยใจวาแก คนอยางนี้เปนคนที่ไม ไมเปนผูใหญ แลวคนที่ไมเปนผูใหญนี่ ทําใหบานเมืองลมจมได มัวแต

ไปนอยใจวาอายุมาก แก แลวก็ไมใชความอายุมาก เปนประโยชนนี่ นาอนาถ 

ถามัวแตบอกวาเรา เราแก แลวก็นอยใจวาแก ไมมีดีแน เพราะวา แสดงใหเห็นวาแกจริงๆ หงําเหงอะ 

เรียกวาหงําเหงอะ ที่บอกวาตัวแก แลวไมใช ก็ไม ไมใชความแก ความชรา ความกาวหนาของจิตใจที่อายุ

มาก ที่มีประสบการณ มาใชเปนประโยชนตอตวัเอง และตอสวนรวม ถาคนที่อายุมาก แลวก็ใชความอายุ

มาก เปนประสบการณ 

คนมีประสบการณนั้น ชวยคนอื่นไดมาก แลวก็คนที่ อยาเอาไมมีประสบการณ ทําใหบานเมืองลมจมได 

เพราะวาคนที่เชื่อวา คนที่อายุ มากนั้นนะ เปนคนหงําเหงอะ เปนคนไม ไมมีประสบการณ ก็วาคนที่อายุ

มาก มีประสบการณ จะมีประสบการณมากนอยแคไหน แตก็มีประสบการณ ได ไดเลาเรียนมามากหรือ

นอย แตก็มีประสบการณ ประสบการณนี้ ชวยใหสวนรวมกาวหนาได ในระยะหลังนี้ดูวา คนที่ไมมี

ประสบการณ แตก็แก ไดทําใหบานเมืองลมจมไปเยอะเหมือนกัน 

ฉะนั้น ก็ขอใหคนที่ คนที่เขา เขาวาวาแกแตวามีประสบการณ แลวมีประสบการณที่ดี ทําใหบานเมือง

ดําเนินงานไปได ขอใหพวกที่แกนี่ ไดมีความสําเร็จ ไดมีความสําเร็จในงานการ ก็เช่ือวาเปนสิ่งที่สาํคัญ 

เมื่อพูดถึงแก หรือถึง อายุมากอายุนอยนี่ พูด คน มีคนที่รูสึกวากระทบกระเทือน อยูบาง เพราะวาเขาบอก

วาแก ตอนที่รัฐบาล ไดมีการตั้งรัฐบาล ก็ตั้งมาดวยดี โดยที่คนต้ังใจที่จะทํางาน ที่จะพยายาม ก็ไมทราบ

วาไดตั้งใจจริงๆ หรือไม 

แตวาคนแกนี่ ขึ้นมาเปน เปน ขึ้นมาเปนผูใหญ หรือเปนตําแหนงใหญ เขาไมมตีองการอะไร ของตัว ไมได

นราวุฒิ จันทรทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



มีความโลภวาจะ จะตองการตําแหนง แตวาเห็นวาตองมีคนที่อยูในตําแหนงสูง ผูที่อายุมากก็ยอมรับ เขา

จะวาวาแกนํา ก็ไมมีใครวา ผูที่ไดมารับตําแหนงรัฐบาล หรือตําแหนงที่สําคัญๆ เพราะวาไดทํามามากแลว

 ที่เขาวา วาแก ตรงขามก็คงตองถือวา เปนคําชมเชยวา อุตสาห แกแลว ควรจะพักผอนได ไมเอา เขาขอให

เปนก็เปน นี่เปนสิ่งที่นาชมเชย 

แตคนที่ ที่วาอาจจะเปน มาจากความอิจฉาก็ได อิจฉาก็ชางเขา เพราะวา หมายความวาทําไมได คนที่วา 

ยังไงก็คนที่ คนที่รับเปน เขาใจ เดาใจวา ถาสมมุติวาทําขึ้นมา แลวก็ทําไมไดก็บอกวาทําไมได เพราะวา

ไมไดเคยเปน ไมเคยทํา หนาที่อยางนี้ ก็ทําเทาที่ทําได แตเชื่อวาทําได เพราะวาเปนคนที่มีประสบการณ 

ในวันที่มารับตําแหนง มีขอสังเกตอยางหนึ่งวา มารับตําแหนงในเวลาที่ ที่เปนระยะที่เดือดรอน ไมใชเร่ือง

การเมือง ไมอยากพูดการเมือง การเมืองนะเบื่อแลว ไมอยากพูด แตวาน้ํามันทวม แลวก็ที่บอกวา ที่น้ํา

ทวม บอกวา เขาวา เพราะวา น้ํามันลงมามาก แลววันนั้นก็บอกวา ความจริงไมมากเทาที่เคย รูสึกทาน

รัฐมนตรีตางๆ ก็ทําหนาเหรอวาจริง น้ํานั้นนอย น้ําไมนอย น้ําลงมา ฝนลงมา ไมนอย แตไมมากเทาที่เคย 

มาสองสามวันนี้เทานั้นเอง มีคนที่เขารูเร่ืองน้ํา เขามาบอกเออจริง ปนี้ที่ลงมา น้ํา น้ําที่หลนมาจากฟา 

นอยกวาป 38 นอยกวาจริงๆ 

เราก็พูดเพราะวามีประสบการณวา จําไดวา น้ําเม่ือป 38 มีมากจริงๆ แตน้ําลงมาไม ไมมากเทา ปนี้ไมมาก

เทาป 38 พึ่งมาบอกวาจริง ผูเช่ียวชาญ ผูที่มาดู เกี่ยวของกับน้ําลงมา น้ําลงมานอยกวาป 38 เราก็ดีใจที่

พูดไมผิด แตวาปนี้รายแรงกวา เพราะวาบริหารน้ําไมดี คําวาบริหารน้ํานี่หมายความวา ถึงเวลาจะปลอย

น้ําลงไป ถึงเวลาที่จะตองกักน้ําไว ไมทํา ปนี้ถากักเอาไว หรือปลอย ในเวลาที่ถูกหลัก ถูกจังหวะ ก็เชื่อวา

ไมทวมเทาที่เปนอยูเดี๋ยวนี้ 

แตยังไมชาเกินไป อีกสองสามวันขางหนานี้ จะเปนเวลาที่จะตองบริหารน้ําใหดีขึ้น วันนี้ ที่เอารถนี่มา ไมใช

 เข็นรถวาสนุกๆ ในนี้มี มีขอมูลเกี่ยวของกับสองสามวันขางหนานี่ น้ําจะมากแคไหน น้ําจะขึ้นลง มากกวา

ป 38 แตวาที่ดูในปนี้ แกไขได คือบริหารน้ําใหไมทวมได เพราะวาเรามีอุปกรณที่สมัยใหม ที่จะทําใหน้ํา

ลดลงไป หายไป ไดดีกวาป 38 ปนี้หลายแหงที่จะทําได โดยเฉพาะที่แมน้ําเจาพระยานี่เอง ตรงปลายแมน้ํา

เจาพระยา น้ํา ถึงเวลาน้ําขึ้น ก็กั้นเอาไว ไมใหน้ํามันขึ้นมาทวม 

จุดนี้พูดถึง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ถึงเวลาปลอย ก็ปลอยได อันนี้ และโดยเฉพาะแหงเดียวที่ เปนอุปกรณที่มี

อยูแลว คือที่ พระประแดง ที่มีอุปกรณที่เวลาน้ําขึ้น กักเอาไว แลวก็เวลาน้ําลง ปลอยใหลง คือที่คลอง นี่ นี่
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แกจําไมไดแลว คือ ช่ือ คือที่ ที่ตรง มีไดทําโครงการ ไดทําโครงการที่จะปลอยน้ําออกไปได เวลาน้ําลง แลว

ก็เวลาน้ําขึ้นก็ปดเอาไว ตรงนั้นคลอง 600 เมตรเทานั้นเอง ถาเปด มันก็ทะลักเขามาในแมน้ําเจาพระยา 

ถาปด น้ําจะออมไป ถึงคลองเตย ออมไป อันนี้ วิธีที่จะบริหารน้ําใหดี ก็วิธีที่ทําใหทราบวา เวลาไหนน้ํา

กําลังขึ้น ปลอยใหออกไป ออมไปที่ทางคลองเตย กวาจะถึงตรงปลาย น้ําก็ลง พอน้ําขึ้นเปนเวลา แลวน้ํา

ลงเปนเวลา 

แตวาเวลาน้ําขึ้น มันมีเวลาของเขา กรณีนี้มีอยู ที่เขียนเอาไว วาขึ้นเวลานั้นๆ สูงขึ้นมา 2 เมตร 2 เมตรกวา 

เวลาน้ําลง น้ําเขาก็ลง ลงไป ทําใหเปนจังหวะ ถาไมไดจังหวะ เปดประตูน้ําเวลาน้ําขึ้น มันก็ทะลักเขามา ก็

เขามา อาจจะทวมได น้ําอาจจะขึ้นไปสูงกวา 2 เมตร น้ํามันขึ้น ขึ้น 2 เมตร 2 เมตร 20 2 เมตร 30 แตวาถา

เราปดในเวลานั้น น้ําก็ไม ไมทะลักมาใน ในถนน ใน ในกรุงเทพฯ เวลาน้ําลง เราก็ปลอยออกมา ก็

หมายความวา ตองใหถูกตอง และมันเปน มันเปนเวลา ถาทําเปนเวลาแลวน้ําไมทวมกรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้

กรุงเทพฯ ก็ตองทวม แตวาถา ถาไมทําใหถูกตอง ถูกเวลา ถาฝนตกมาดวย ซ่ึงเด๋ียวนี้ไมนาจะฝนตก แต

วามีฝนตก น้ําทวม แตถาน้ําทวมรถแลนไปก็จมน้ํา 

ฉะนั้นผูที่มีหนาที่ไมไดทําหนาที่ แตตอนนี้เขาคงทํา เพราะวาบอกเขา บอกเขาทําให ปลอยน้ําเวลา เวลา

น้ํามันลง น้ําขึ้นก็กักเอาไว มีทุกอยางเดี๋ยวนี้ นี่แหงเดียวที่ ที่มีอุปกรณอยูแลว ที่อ่ืนก็ควรจะทํา บอกมา

หลายปแลว ทํา แถวสมุทรสาคร ควรจะ ควรจะทําได แตก็ตองลงทุน ลงทุนไมใชนอย ขอสําคัญตองลงแรง

 ตามคลองชายทะเลก็เคยมี เมื่อ 9 ป เมื่อป 38 นั่นแหละ สงองครักษไป ไปดู ไปดู โดยมากก็ตองเปนตอน

กลางคืน ก็ไปไป เห็นคนเขานอนหลับสบายที่ชายทะเล แลวก็ พวกที่ไปนี่ ก็ไปทักทาย บอกวา เปด ควรจะ

เปด จะเปดไหม เขาบอกวา ถาเขาไมไดบอกใหเปด ก็ไมเปด ปดหรือเปลา ปด เขาไมไดบอกใหปด ก็ไมปด

 น้ําก็ทะลักเขามาก็ทวม ทวมในคลอง คลองก็มาทวมใน ในกรงุ จากชายทะเล 

แตถาทําถูกจังหวะน้ําไมทวม ตอนที่ทํา ทาง ทางฝายกทม. นั้นก็ตองดู แตไมรูเรื่อง วาควรจะเปนอยางไร 

คนที่ชายทะเล ที่ดูแล ที่นอนสบาย เขาบอกวา คุณมาจากไหน รูไดอยางไร รูเรื่องไดอยางไร น้ํามันขึ้นจริงๆ

 นะ เขาก็นึกวา มาทําไมมาบอก รูวาขึ้นทําไมไมปด ทําไมรูวาลงไมเปด เขาก็ถาม คุณมีตําแหนงอะไร เขา

บอกเปนนายพล เปนนายพลมาจากไหน มาจากในวัง ก็เลยชักจะรู เขาใจวารูเรื่อง ทําไมรูเร่ืองอยางนี้ เขา

ก็เชื่อ แตวานายไมเชื่อ นายผูใหญตางๆ นะ เขาไมได ไมไดสั่งวาเวลานั้น เวลานั้น ตองเปดตองปด ที่ตอง

เปดตองปดเวลานี้ วิกาล ก็เพราะวาน้ํามันไมคอยไหล 

น้ําขึ้นน้ําลง ทานเปนทหารเรือ ผูที่เปนทหารเรือ ก็รูเร่ืองวาน้ําขึ้นลงเวลาไหน ก็ตอง ตองรู น้ําขึ้น น้ําลง 
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แลวก็ชวยปองกันไมใหน้ําทวม แตนี่ ไม ไมทุกข ตัวเขานอนสบาย ไม ไมทุกข แตวาคนที่อยูขางในนั้นทุกข 

ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีเวลาที่จะแกไข ไมอยางนั้นถึงปใหมก็น้ําก็ทวมอีก ก็เลยบอกวาถาทานที่มีหนาที่ไป ไปดู 

ไปดูวาจะตอง ไมใช ไมใชคนที่ใน ในพระนคร แตวา เห็นประโยชนของการสกัดน้ําไมใหขึ้น ไมให น้ําไมให

กักอยูในขางใน ก็ไปดู 

ที่ไป เมื่ออาทิตยสองอาทิตยนี่ สมเด็จพระเทพฯ ไป ไปดู แตมืดนะ มืดแตวาเราตองไป ตอนที่มืด เพราะมัน

 เขาไมเห็น แตก็อยางไรแลวนาจะไป ทีนี้งานขาพเจาหมดแลว 2 วัน 3 วันนี้ นาจะหมด ก็จะ จะไปดู กระ

เพลก แลวก็ไป แลวกระเผลก ก็ไป ก็ไปดู ไปดูชายทะเล วาเปนอยางไร เพราะวายังจําเปนที่จะดู แตวา

จนถึงเดี๋ยวนี้ ขาพเจาไปไมได ไมไหว ปวดหลัง ก็เลยถึง ไม ไมไดไป แตที่ ที่ไปดูก็มี สมเด็จพระบรมฯ 

สมเด็จพระเทพฯ ก็ไป แตวาบอกวายังไมรูเร่ืองวา ควรจะเปดปดยงัไง เพราะวามันตองมี มีตาม ตามเวลา

ใหเหมาะสม ใหถูกตอง แตตอนนี้ก็คงจะคอยยังช่ัว 

ทางชลประทานเขาบอก ปลายปก็หมดแลว ปลายปยังมีอีกเดือน ที่จะขลักขลักในน้ํา แลว แลวฝนก็ยังลง 

ฉะนั้นก็ ใหทําใหถูกตอง ก็เชื่อวา จะดี จะไม ไมชาเกินไป นี่คงนึกทําไม จวนจะหมดฤดูกาลแลว ถึงมาพูด 

แตวามาพูดเพราะวา ที่ผานมาพูดไมมีใครไดยิน เพราะเสียงมันแหบ วันนี้ได ไดใชยาผีบอก อันยาผีบอกนี่

 พลตรีเปนคนปรุงให ก็ จิบไป จะจิบตอไป อาวเขาเอาไปแลว ไมรู จะตองจิบทีละนิด วันนี้เสียงนับวาดี ได 

ไดแจงใหทราบวา จะตองทําอะไรสําหรับไมใหน้ําทวม แตวาการที่พูดแลวก็ไมไดพูดมาก เพราะวา 

เพราะวา คนพูดมากเกินไปน้ําทวมทุง ก็กลัว กลัววาเดี๋ยวน้ําทวมทุง ตลอดเลย อางทองลงมาถึง ถึง

นนทบุรี ถึงในกรุง น้ําไมทวมทุง คนพูดมากเกินไป คนพูดมากจนกระทั่งน้ําทวมทุง ทุงนา ทวมหมด เลย 

ไมคอยอยากพูดมากเกินไป พูดมากแลว เร่ืองอื่นๆ ก็ไมสําคัญ 

เร่ืองอื่นๆ ที่จะพูด เราเอาไวปหนา ปหนาน้ําไมตองทวมทุง เพราะวานายกฯ ไมอยูแลว ไมรูวาปหนาจะไม

อยู อาจจะอยูก็ได พูดอยางนี้เดี๋ยวฝรั่งเขาหาวา The King สั่ง สั่งนายกฯ ขึ้นมา ไม ไมสั่ง สั่งไมได พล.อ.

สุรยุทธ ใครจะมาสั่งใหทําอะไร สั่งไมได เพราะวาทานแข็ง ทานแข็ง แลวก็ทานก็ไม ไมไดทําอะไรสุมสี่สุม

หา เปน เปนคนที่มีหลัก มีเกณฑ ดังนั้นก็ ปหนานี่ สั่งอะไรไมไดแลว ปหนาทาน ทานก็สบาย ไมตอง ก็

แสดงใหเห็นวาทําอะไรที่ดี เรียบรอย ก็เชื่อวาจะทําสําเร็จ เรียบรอย ฉะนั้น คงมีบางอยางที่ทําแลว รูสึกไม

แนใจวาทําถูก หรือไมถูก แตอยางไรก็เชื่อวา ทําดวยความตั้งใจดี ทําดวยความตั้งใจแนวแน ก็คงตองผาน

อีกป ที่ ที่วา ขามป 

ฉะนั้นก็ไมตองพูดมาก เพราะวา ถาพูดมากก็ เปลาประโยชน อยางนี้ตอไป เชื่อวาการปกครอง ก็จะไดทํา
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ประโยชน ไดทําระดับตัวอยางแลว แตถาคนไมเอา ไม ไมดูตามตัวอยาง บอกวาที่ทํานี่โคมลอย ก็ชางหัว

เขา เขา คนที่ตําหนิติเตียน ไมเชื่อวาทําดวยความ คนที่ทําดวยความตั้งใจดี ไมมีผลประโยชนของตัว เปน

ของที่สําคัญ แตอยางไรก็ตาม เช่ือวาถาทุกคนที่มีตําแหนงที่สําคัญ ตองทําดวยความตั้งใจดี ทําดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต ก็เชื่อวาบานเมืองจะผานพนอันตรายได ตองเขาใจดวยวาทําไม ทําไมตองพูดอยางนี้ ที่พูด 

เพราะวาคนที่ทํามีความต้ังใจดีดี 

แตมีคนที่ไมดี ไมมีความตั้งใจดีก็มี หรือถามีแตตั้งใจดี แตไม ต้ังใจดี ไมรูเรื่อง ก็อาจจะเสียหายได ดังนั้นก็

หวังวา ทุกคนที่มีหนาที่ จะไดทําตามหนาที่ จะได อายุ 80 ทีนี้สบายใจ คืออายุ 80 นี่ พี่สาวนี่เคยบอกวา 

ถึงเวลาอายุ 80 ไมไหว ทานอายุ 84 ก็เหนื่อย ทานไมคอยสบายเดี๋ยวนี้ ก็เลยตองพูดถึงทาน ขอใหทาน

สบาย และมีความ มีความสําเร็จในการรักษาตัว ถาเดี๋ยวนี้เขา คนที่มี เปนผูใหญ เหลือ ขาพจาเหลือคน

เดียว คือพี่สาว คนอื่นก็ไม ไมเปนผูใหญแลว 

แลวก็ที่ทานมาใหกําลังใจอยางนี้ ก็เช่ือ จะทําใหขาพเจาทํางาน ทําการตอไปได เดี๋ยวนี้มีความรูสึกวา คน

ที่มานั่งที่นี่เด็กๆ ทั้งนั้น ก็ถือวาเด็กๆ ทั้งนั้น นอกจากแถวนี้ แกๆ ทั้งนั้น แถวนี้แกๆ ทั้งนั้น แตสวนมากก็ ก็

เด็กกวาเรา ประหลาดที่สุดไมเคยนึก มีคนเดียวที่แก คนเดียวที่แกกวา แตวาทาน ทานก็ไมยอมแก ไมยอม

ใชไหม ไมยอมแก ก็เลยนึกวาคนที่ คนที่แก แตไมยอมแก ทํางานเขมแข็งก็ดี ทางนี้ก็มี ที่ ที่แกแตไมยอมแก

 ฉะนั้นก็ หวังวาทุกคนที่ทํางานดวยความตั้งใจ ดวยความซื่อสัตยสุจริต ดวยความรูตัววาทํางาน ดวย

ความแกที่ดีใหสําเร็จ มีความสําเร็จ 

ก็ขอใหทานประสบความสําเร็จ ในงานของคนแก แตวางานที่ถูกตอง คนที่ทําไมถูกตองไมไดไมใหพร 

ขอใหทุกคนประสบความสําเร็จ ในงานการของคนแก เพื่อใหสวนรวมไดสามารถ ที่จะปฏิบัติเปนผลดี 

อยางนี่ นี่ คนแก เขาก็ถือวาเขาก็แก แตก็ทํางานดวยความตั้งใจ ก็ขอใหประสบความสําเร็จเรียบรอยทุก

ประการ..."

นราวุฒิ จันทรทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

นริทร เพ็งบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

นรินดา ปานบุญเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

นรินทร แกวแท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 19 ธันวาคม 2528..."

นรินทร คงแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาสิลปและวัมนธรรม นั้น คืองานสรางสรรค ความเจริญทางปญญา และทางจิตใจ ซึ่ง

เปนตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมได ของความเจริญดานอื่นๆ ทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรา

รักษา และดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป..."

นรินทร คัทเนตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อคตินั้น เปนเหตุสําคัญที่ทําใหมองใหเห็นทางเพราะลําเอียงเขาขางตัว

ดวยอํานาจความรักบาง ความชั่วบาง ความหลงไหลบางเมื่อเกิดอคติแลว

ก็จะทําใหสับสนในเหตุและผล ไมทําตามเหตุผลและเมื่อไมทําตามเหตุผล

ความผิดพลาดก็ตองเกิดขึ้น..."

นรินทร ชลวานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

นรินทร ทรงนิพิซกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

นรินทร นวีภาพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

นรินทรธร ตรีโอสถ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองสามัคคีกัน ตองไมขัดขากันมากเกินไป แตวาไมไดหมายความวา จะตองทําในแบบที่บางคนนึก

จะทํา จะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางาน ทํางานตามหนาที่ เมื่อทํางานตามหนาที่แลวก็ตองหวังดีตอผูอ่ืนนี้

เปนหลักที่สําคัญ ตองทํางาน ดวยการเห็นอกเห็นใจกัน และดวยความขยันหมั่นเพียร..."

นรินทรศักดิ์ พนิตธรรมกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

นรินทรสุดา เกิดมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นได..."

นริศ เคลือบอาบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราจะปกครองหรือชวยใหบานเมืองมี ความสงบสุขเรียบรอย เราจะตองปฏิบัติตรงตามกฎหมาย

ทั้งหมดไมได จะตองคํานึงถึงหลัก นิติศาสตรและรัฐศาสตรไปพรอม ๆกันตองอยูดวย ความอะลุมอลวย 

ไมกดขี่ซ่ึงกันและกัน..."

นริศ ฉายแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระที่จะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มาอวยพรแก

ทานทุกๆ คน พรอมกับขอขอบใจทานเปนอยางมาก ที่มีมิตรจิต สนับสนุนขาพเจาในภาระทั้งปวงดวยดี

เสมอมา. 

เปนเวลาตอเนื่องกันหลายปแลว ที่วิถีทางดําเนินของบานเมืองและของประชาชนทั่วไปมีความ

เปลี่ยนแปลงมาตลอด เพราะความผันแปรทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ ที่เกิดจากเหตุปจจัย 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ. ในปใหมนี้ สถานการณของประเทศโดยสวนรวมยังไมแจมใสนัก ซ่ึง

หมายความวา เราทุกคนตองขับเคี่ยวกับปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาดานการครองชีพหนักขึ้น. นา

พอใจยินดี ที่พวกเราเปนอันมากยอมรับรูความจริงขอนี้ แลวระวังต้ังใจเผชิญกับปญหา และสถานการณ

ตางๆ ดวยความสงบอดทน และดวยความมีสติ รูเทาทันสถานการณ ทําใหผานสภาวการณไมปกติตางๆ 

มาไดเรียบรอยพอควร และหวังไดวาจะประคับประคองตัวใหอยูรอดและกาวตอไปไดโดยสวัสด.ี 

แตอยางไรก็ดี เราก็มีสิ่งที่ควรแกการชื่นชมยินดีอยูมิใชนอย คือการที่ประเทศของเราไดเปนประเทศเจา

บาน จัดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ ๑๓ เมื่อตนเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งงานนี้ถือไดวาประสบ

ความสําเร็จอยางงดงาม ทั้งในฐานะประเทศเจาบาน และนักกีฬาของเราที่เขาทําการแขงขัน. ขอนี้ แสดง

ใหเห็นถึงความสามารถและความพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่มีอยูอยางบริบูรณทั้งในกายและ

ในใจของคนไทย. ถามีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่เปนเกียรติและเปนศักดิ์ศรีของประเทศแลว เราจะรวมมือกันปฏิบัติ

จนเต็มความสามารถเสมอ. ดวยเหตุนี้ ไมวาจะมีอุปสรรค ปญหา หรือเหตุไมปกติใดๆ เกิดขึ้นในบานเมือง

ของเรา ก็เช่ือใจไดวา เราจะรวมกันคิดอาน และชวยกันปฏิบัติแกไข ใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไปได

อยางแนนอน. 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคนใหมี

ความสุข ปราศจากทุกขปราศจากภัยทุกเมื่อทุกสถาน บันดาลใหมีกําลังกาย กําลังใจ กําลังปญญา และ

กําลังสามัคคีอันกลาแข็งพรอมมูล ที่จะประกอบกรณียกิจนอยใหญใหบรรลุผลเลิศทุกๆ ดาน ทั้งสามารถ

ดํารงรักษาอธิปไตยและความเจริญรมเย็นของบานเมือง ใหสถิตเสถียรตลอดไปชั่วกาลนาน..."

นริศ บุญเสริม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

นริศ วิสเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

นริศ สุนศรีเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุด  ที่จะตองรักษาไวใหยั่งยืนอยูตลอดไป  หากเรา

มีความประมาท  เราแตกความสามัคคีกันเมื่อใด  เราจะตองเปนอันตรายยอยยับลงเมื่อนั้น  ไมมีใครอื่นที่

ไหนจะชวยเราได  นอกจากตัวเราเอง..."

นริศ เอ่ียมละออ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

นริศรา คงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

นริศรา จันทรเดนแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน.."  

    

พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม

8 มิถุนายน 2514..."

นริศรา พรหมแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

นริศรา สังขศรีสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

นริศรา สุดแสวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

นริศรา หยีมะเหร็บ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว 

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร  ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก  ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

นริศรา หยีมะเหร็บ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

 ..."  

    

พระบรมราโชวาท ในพีธีตรวจพลสวนสนาม

เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2504..."

นริศา สะพะพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุจริตก็ดี ความมุงมั่นในประโยชนอยางใดอยางหนึ่งก็ดีจะเกิดขึ้นและยั่งยืนอยูไดดวยอะไร ความ

สุจริตและความมุงมั่นในประโยชนนั้น จะเกิดขึ้นยั่งยืนอยูไดดวยสติกับปญญา สติ คือความระลึกรู 

ปญญานั้น ตามภาษาที่ใชกัน มีความหมายหลายอยางเชน "เจาปญญา" แปลวาฉลาดหลักแหลมมีเลห

เหลี่ยม "ทาสปญญา" แปลวาโง ทราม "จนปญญา" แปลวาหมดทางคิด "ไมมีปญญา" แปลวาไมมี

ความสามารถก็ได ไมมีความรูความคิดก็ได ไมมีทาง ไมมีโอกาสก็ได ไมมีทรัพยก็ได ในที่นี้ จึงตองจํากัด

ความหมายลงไปวา ปญญา คือ "ความรูชัด" ที่เกิดขึ้นจากความฉลาดสามารถคิดพิจารณาอยางถูกตอง

แยบคายตามเหตุตามผล และการที่วา "ความสุจริตและความมุงมั่นจะบังเกิดย่ังยืนอยูไดเพราะสติกับ

ปญญา" นั้น หมายความวา เม่ือบุคคลมีสติรูตัว มีปญญารูชัดในคุณคาของความสุจริต และการ

สรางสรรคความ เจริญบนพื้นฐานของความสุจริตแลว ก็จะเกิดเปนความนิยม เชื่อม่ัน และพึงใจในความ

ดีสิ่งดี และการกระทําดี แลวความมั่นใจพึงใจนั้นก็จะอุดหนุนประคองความสุจริต พรอมทั้งความมุงมั่นที่

จะทําดี ใหคงอยูไดตลอดไปไมเสื่อมถอย..."

นริสรา ชัยมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

นริสา พงษพานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยใจรัก ตองหวังผลงานนั้นเปนสําคัญ แมจะไมมีใครรูเห็นก็ไมนาวิตกเพราะผลสําเร็จนั้น

จะเปนประจักษพยานที่ มั่นคง ที่พูดเชนนี้ก็เหมือนกับสอนใหปดทองหลังพระการปดทองหลังพระ เมื่อถึง

คราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอยชอบ ปดทองหลังพระกันนัก   เพราะนึกวาไมมีใคร

เห็นแตถาทุกคนพากันปดทอง แตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระแลวพระจะงามบริบูรณไมได..."

นรี ดีพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

นเรนธร จาดพันธุอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซึ่ง

เปนทั้งตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรา

รักษาและดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป..."

นเรศ ยอดแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..."

นเรศร เนตรชัยรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวง จะธํารงความยุติธรรมและถูก ตองและเที่ยงตรงมี ความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพ

เต็มเปยมหรือไม เพียงไร นั้นขึ้นอยูกับ การใชหากนําไปใชผิดวัตถุประสงคและเจตนารมณ หรือดวย

เจตนาอัน ไมสุจริตตาง ๆ กฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และ กลายเปนภัยแกประชาชน..."

นฤชา เก๋ียวคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

นฤชา เก๋ียวคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองไปพิจารณาดูดีๆ วาเราจะทําอะไร ถาทําได ปรึกษาหารือกันไดจริงๆ ประชาชนทั้งประเทศ และ

ประชาชนทั่วโลกจะอนุโมทนา แลวจะเห็นวาผูพิพากษาศาลฎีกาในเมืองไทย ยังมีเรียกวาน้ํายา เราเปน

คนที่มีความรูและตั้งใจที่จะกูชาติจริงๆ ถาถึงเวลาก็ขอบใจทานที่ตั้งอกตั้งใจที่จะทําหนาที่แลวก็ทําหนาที่

ที่ดี บานเมืองก็รอดพนไมตองกู ขอขอบใจที่ทานพยายามปฎิบัติดวยดี และประชาชนจะอนุโมทนา ขอ

ขอบใจแทนประชาชนทั่วทั้งประเทศ ที่มีผูพิพากษาศาลฎีกา ที่เขมแข็ง ตองขอบใจที่ทานสามารถจะ

ปฏิบัติงานดวยด.ี.."

นฤชา แกวอุดมวัชระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอ ก็เพียงพอเพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง คนเรา ถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความ

โลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา 

พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภ อยางมากคนเรากอยูเปนสุข..."

นฤชา นวลเอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอ ก็เพียงพอนี้ก็พอ ดั่งนั้นเอง คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภ

นอยก็เบียนดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิด "อันไมใชเศรษฐกิจ" มีความคิดวาทําอะไรตอง

พอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภ อยางมากคนเราก็อยูเปนสุข..."

นฤชา นาคเอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันอยูวาทหารไทยนั้น นอกจากจําทําหนาที่สูรบปองกันประเทศ และธํารงรักษาเอกราช

อธิปไตย กับทั้งอิสรภาพของชาติไวใหสมบูรณยืนยงมาแลวยังไดทําหนาที่พัฒนาบานเมือง และชีวิตความ

เปนอยูของประชาชน อันเปนหนาที่ที่ทุกคนจะตองปฏิบัติโดยเครงครัดอีกประการหนึ่ง หนาที่ประการหลัง

นี้ตองถือวาเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของทหาร เสมอเหมือนถึงการสูรบ เพราะการพัฒนาใหบานเมือง

เจริญม่ันคงใหประชาชนเปนคนดีมีวิชา มีสถานะความเปนอยูที่ดี มีกําลังเขมแข็งที่จะชวยตนเอง และ

รวมกันเปนปกแผนไดแข็งแกรงนั้น สามารถปองกันระงับเงื่อนไขสงครามและการตอสู เอาชนะความ

ยากไรและศึกศัตรูภายนอกภายในไดทั้งหมด..."

นฤดม บํารุงศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจเปนคุณธรรมที่ทุกคนควรมี เพราะผูใดมีนิสัยที่จริงใจก็จะไดรับการยอมรับและไดรับความ

ไววางใจจากผูใหญและเพื่อรวมงาน ไมวาจะทําการใดก็ไดรับการยอมรับ ไดรับความรวมมือและการ

สนับสนุนจากทุกฝาย ทําใหการงานเปนไปไดราบร่ืน..."

นฤทธิ์ สุวรรณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายนั้น โดยหลักการแลวจะตองบัญญัติขึ้น ใชเปนอยาง เดียวกันและเสมอกันหมดสําหรับคนทั้ง

ประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูใช กฎหมายจะตองตระหนักในความรับผิดชอบของ ตนเองอยูตลอดเวลา 

ในอันที่จะใชกฎหมายเพื่อธํารงรักษาและผดุงความ ยุติธรรม..."

นฤพนธ คงปรีชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ ยึดม่ันนั้นคือ ความดีเปนผูที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไม

มีความคิดที่แจมใส ไมมีความ คิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถที่ปฎิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."  

 

"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

นฤภัย นึกชอบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันนี้เคยบอกวา ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัว จะตองผลิตขาวของตัวจะตองทอผา

ใสเอง อยางบั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่ง

บางอยางที่ผลิตไดมากกวา

ความตองการ ก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

นฤมล กฤติวาณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตรหรือเรียนวิชาตางๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให  แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิม และความคิด

พิจารณาดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เมื่อใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมี

วิชาอยูก็ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

นฤมล กาญจนรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

นฤมล แกวงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ นอกจากนั้นยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยาฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น แทจริงคือการระดม

สติปญญา และประสบการณอันหลายหลากมาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

นฤมล ขํากลัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

นฤมล คงสมุทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มนุษยเรานี้ควรจะมีการใหตอกันบาง อยางนอยก็ใหเวลาสดับตรับฟงความทุกขของผูอ่ืน ไมใชจะงกๆ 

เงิ่นๆ ละโมภหาแตความสุข กอบโกยหาโชคลาภสูตนเองโดยไมนึกถึงผูอ่ืน เมื่อเราไมยื่นมือเขาชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันแลว 

เราจะมีความสุขย่ังยืนไดอยางไร..."

นฤมล ดํารงคดีราษฎร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสาย

กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ

ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน

 ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ มาใช

ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนใน

ชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย

สุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความ

รอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ 

สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด.ี.."

นฤมล ตังอํานวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

นฤมล ทองประคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ

ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติ

ปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชน และเปนธรรม ประการที่สอง คือ การรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไมประพฤติลวง

ความสัจสุจริต ไมวาดวยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือ การรูจักละวาง

ความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคน

พยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุง

พัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดังประสงค..."

นฤมล เทศะกรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากตองใชความรูความสามารถแลวยังตองเปนผูมีจิตใจ

สูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติแตในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตนใหสมเกียรติเปนผูที่ควรแกการนับถือ

..."

นฤมล นราวุฒิพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน

..."

นฤมล บุญรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราสามารถที่จะสรางความสัมพันธระหวางศาสนากับการศึกษาและชีวิตของคนที่มีมากขึ้นๆ ให

กลับมาเปนอยางเดิมเหมือนอยางของเกาโบราณของเรา คือใหรูสึกวาโรงเรียนคือวัด วัดคือโรงเรียน ก็จะ

ทําใหบานเมืองมีอนุชนที่มีความสามารถในทางวิชาการและมีจิตใจสูงมีจิตใจดีเปนพลเมืองดีตอไป จะ

ชวยใหสวนรวมสามารถที่จะดําเนินตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

นฤมล ปรณีตพลกรัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

นฤมล พจมานวิมล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุกวันนี้ดวยความสามัคคี คนไทยเราแตละคนรูจัก

ประโยชนสวนรวมของชาติ คนไทยเราแตละคนรูจักหนาที่ใหสอดคลองและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของ

เรานั้นจึงเกิดเปนพลังอันยิ่งใหญซ่ึงสามารถกําจัดและปองกันภัยตางๆมิใหทําอันตรายแกเราไดแมจะมี

ศัตรูคิดราย บุกรุกคุกคามอยางหนักหนาเพียงใด เราก็ยังไมเพลี่ยงพล้ํา ขอใหเราสํานึกตระหนักวาสมัคร

สมานสามัคคีของเรานั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุด  ที่จะตองรักษาไวใหย่ังยืนอยูตลอดไป  หากเรามีความ

ประมาท  เราแตกความสามัคคีกันเมื่อใด  เราจะตองเปนอันตรายยอยยับลงเมื่อนั้น  ไมมีใครอื่นที่ไหนจะ

ชวยเราได  นอกจากตัวเราเอง..."

นฤมล เลาะหมุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองจะมีความเรียบรอย ความมั่นคงก็ตอเมื่อประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนถูกตอง

ตามระเบียบของบานเมืองตามกฎหมาย แตกฎหมายนี้ก็ยากที่จะปฏิบัติตาม เพราะวาตองมีความรูและ

จะตองมีความสามารถ ที่จะทําใหถูกตอง ซึ่งจําเปนตองไดรับคําแนะนํา เพื่อใหกฎหมายคุมครองไดเทาที่

ไดทราบแลว กฎหมายอาจไมเปนสิ่งที่คุมครองบุคคลได ตรงกันขามอาจเปนเครื่องมือที่กดขี่บุคคล..."

นฤมล วรรณแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ ยึดม่ันนั้นคือ ความดีเปนผูที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไม

มีความคิดที่แจมใส ไมมีความ คิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถที่ปฎิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."  

"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

นฤมล วุฒิจิรัฐติกาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

นฤมล สันติพิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ  รักษาความดีเอาไว  ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนา

ที่จะเจริญ  ไมนาจะพัฒนา  เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู  แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดกันมาแต

โบราณกาลจากปู ยา  ตา  ยาย  ของเรา  แตเปนระเบียบการหรือเปนวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

นฤมล สัมฤทธิ์ผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

นฤมล สิงหสําราญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

นฤมล สุวรรณหงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

นฤล ศรีสุคนธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอขอบใจทานทั้งหลายที่มาชุมนุมกันในโอกาสใกลจะถึงปใหม ไมใชปใหม เปนปใหมของเรา คือปใหม

ของผูพูด เพราะวาพรุงนี้เร่ิมศักราชใหม เร่ิมอายุใหม.  นายกฯ ไดกลาวสรุปชีวิตตั้ง ๕๐ กวาป ที่ได

ทํางานทําการ และชมวาไดชวยใหประเทศชาติอยูเย็นเปนสุข มีความรมเย็น.  วันนี้ทานทั้งหลายมา ทั้งที่

อยูขางในขางนอก มาเปนจํานวนมาก นับวาเปนประวัติการณ.  การที่ไดทําความเจริญหรือความสุขแก

ประเทศชาติและประชาชนนั้น มิไดเปนงานของผูหนึ่งผูใดที่จะปฏิบัติได ตองรวมมือกัน.  ผูใดมีความรูทาง

ใดก็ควรจะใชความรูความสามารถนั้นเพื่อสรางความมั่นคง.  ถามีหลายคนที่มีความรูอยางเดียวกัน ก็ตอง

รวมมือกัน  บางคนมีความรูเหมือนกันแตความเห็นตางกัน ดังนี้ก็จะตองปรึกษากันมากกวาที่จะเถียงกัน. 

 คําวาปรึกษากับคําวาเถียงนี่ตางกัน.  คําวาเถียงใชแตอารมณ คําวาปรึกษาใชปญญา . ถาสามารถที่จะ

ใชปญญาปรึกษากัน จะไดคําตอบ เพราะวาความจริงนั้นมีอันเดียว.  ความเท็จมีหลาย หรือทางที่ผิดมี

มากมาย แตความจริงทางที่ดี สวนมาก เปนทางเดียวที่จะสามารถนําพาสูความสําเร็จ.

นายกฯ ไดกลาวถึงกิจการตางๆ เชนเรื่องที่ไดกลาวเมื่อปที่แลว เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง.  คําวาเศรษฐกิจ

พอเพียงนี้ไมมีในตํารา ไมเคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง.  มีอยางอื่นแตไมใชคํานี.้  ปที่แลวพูดวา 

เศรษฐกิจพอเพียงเพราะหาคําอื่นไมได.  และไดพูดอยางหนึ่งวา เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ใหปฏิบัติเพียงครึ่ง

เดียว คือไมตองทั้งหมด หรือแมจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ.  ในคราวนั้น เมื่อปที่แลวนึกวาเขาใจกัน แตเมื่อไม

นาน เดือนที่แลว มีผูที่ควรจะรู เพราะวาไดปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนา มาชานานแลว มาบอกวาเศรษฐกิจ

พอเพียงนี่ดีมาก แลวก็เขาใจวาปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น หมายความวา ถาทําไดเศษหนึ่งสวนสี่

ของประเทศก็จะพอ. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทําไดเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น ไมได

แปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่ แตเศษหนึ่งสวนสี่ของการกระทํา. 

ตองพูดเขาในเร่ืองเลย เพราะหนักใจวา แมแตคนที่เปนดอกเตอรก็ไมเขาใจ.  อาจจะพูดไมชัด แตเมื่อ

กลับไปดูที่เขียนจากที่พูด ก็ชัดแลววาควรจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงไมตองทั้งหมด เพียงครึ่งหนึ่งก็ใชได 

แมจะเปนเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ.  หมายความวาวิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไมตองทําทั้งหมด และขอ

เติมวาถาทําทั้งหมดก็จะทําไมได. ถาครอบครัวหนึ่ง หรือแมหมูบานหนึ่งทําเศรษฐกิจพอเพียงรอย

เปอรเซ็นตก็จะเปนการถอยหลังถึงสมัยหิน สมัย

คนอยูในอุโมงคหรือในถํ้า ซึ่งไมตองอาศัยหมูอ่ืน เพราะวาหมูอ่ืนก็เปนศัตรูทั้งนั้น ตีกัน ไมใชรวมมือกัน จึง

ตองทําเศรษฐกิจพอเพียง.  แตละคนตองหาที่อยู ก็หาอุโมงคหาถ้ํา.  ตองหาอาหาร คือไปเด็ดผลไมหรือ

ใบไมตามที่มี หรือไปใชอาวุธที่ไดสรางไดประดิษฐเอง ไปลาสัตว.  กลุมที่อยูในอุโมงคในถ้ํานั้น ก็มี

นลิณี จันทราชโลธร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



เศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ เปอรเซ็นต.  ก็ปฏิบัติได. 

แตตอมาเมื่อออกจากถ้ํา ในสมัยตอมา ที่สรางบานเปนที่อาศัย ก็เร่ิมจะเปนเศรษฐกิจพอเพียงเหลือ

ประมาณ ๘๐ เปอรเซ็นต เพราะวามีคนผานไปผานมา ซึ่งไมไดเปนศัตรู เอาอะไรๆ มาแลกเปลี่ยนกัน.  

เชนคนที่มาจากไกล ผานมามีหนังสัตวที่เหมาะสมที่จะใชเปนเครื่องนุงหม ก็ซื้อดวยการแลกเปลี่ยนดวย

อาหาร เชนปลาที่จับไดในบึง.  อยางนี้ก็ไมใชเศรษฐกิจพอเพียงแลว. เวลากาวลวงมาอีก มาถึงปจจุบันนี้ 

ถาคนที่อยูทั้งขางนอกทั้งขางในนี้ จะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ เปอรเซ็นต คงทําไมได.  และถา

สํารวจตัวเอง หรือเศรษฐกิจของตัวเอง ก็เขาใจวา จะเห็นไดวาไมไดทํา.  เขาใจวาทําไดไมถึง ๒๕ 

เปอรเซ็นต ไมไดถึงเศษหนึ่งสวนสี่ เพราะวาสิ่งที่ตนผลิตหรือทํา สวนใหญก็เอาไปแลกกับของอื่นที่มี

ความจําเปน.  ฉะนั้นจึงพูดวาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ ก็ควรจะพอและทําได.  อันนี้

เปนขอหนึ่ง ที่จะอธิบายคําพูดที่พูดมาเมื่อปที่แลว คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมาย

กวางออกไปอีก.  ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับใชเองเทานั้น แตมีความหมายวาพอมีพอกิน.  พอมีพอกิน

นี้ ถาใครไดมาอยูที่นี่ ในศาลานี้ เม่ือ เทาไหร ๒๐  ๒๔ ป เม่ือป ๒๕๑๗ ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ นี้ ก็ ๒๔ ป ใช

ไหม.  วันนั้นไดพูดวา เราควรจะปฏิบัติใหพอมีพอกิน.  พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง.  

ถาแตละคนพอมีพอกิน ก็ใชได.  ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ย่ิงดี และประเทศไทยเวลานั้น ก็เริ่มจะไม

พอมีพอกิน.  บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย.  สมัยกอนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไมพอมีพอกิน.  จึง

ตองมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะใหทุกคนมีพอเพียงได.  

ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ.  แมบางอยางอาจจะดู

ฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ  อันนี้ก็ความหมายอีกอยาง

ของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง.  เมื่อปที่แลวตอนที่พูดพอเพียง แปลในใจ แลวก็ไดพูดออกมาดวย วาจะ

แปลเปน Self-sufficiency. (พึ่งตนเอง) ถึงไดบอกวาพอเพียงแกตนเอง แตความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้ 

กวางขวางกวา Self-sufficiency  คือ Self-sufficiency นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไป

ขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตนเอง (พึ่งตนเอง)

บางคนแปลจากภาษาฝรั่งวา ใหยืนบนขาตัวเอง.  คําวายืนบนขาตัวเองนี่ มีคนบางคนพูดวาชอบกล.  ใคร

จะมายืนบนขา.  คนอื่นมายืนบนขาเรา เราก็โกรธ แตตัวเอง ยืนบนขาตัวเองก็ตองเสียหลักหกลมหรือลม

ลง.   อันนี้ก็เปนความคิดที่อาจจะเฟองไปหนอย.  แตวา เปนตามที่เขาเรียกวายืนบนขาของตัวเอง (ซึ่ง

แปลวาพึ่งตนเอง).  หมายความวาสองขาของเรานี่ ยืนบนพื้น ใหอยูไดไมหกลม.  ไมตองไปขอยืมขาของ

คนอื่นมาใชสําหรับยืน.  แตพอเพียงนี้มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือคําวาพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็
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พอดังนั้นเอง.  คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่น

นอย.  ถาทุกประเทศมีความคิด ?อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ? มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา 

พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข.  พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหรา

ก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น.  ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็

พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง.

เคยพูดวา ทานทั้งหลายที่นั่งอยูตรงนี้ ถาอยากจะไปนั่งบนเกาอี้ของผูที่อยูขางๆ เชนนี้ไมพอเพียง และทํา

ไมได.  ถาอยากนั่งอยางนั้นก็เดือดรอนกันแน เพราะวาอึดอัด จะทําใหทะเลาะกัน.  เมื่อมีการทะเลาะกัน ก็

ไมเกิดประโยชนอะไรเลย.  ฉะนั้นควรที่จะปฏิบัติสิ่งที่พอเพียง  ทางความคิดก็เหมือนกัน ไมใชทางกาย

เทานั้น ถามีใครมีความคิดอยางหนึ่ง และตองการบังคับใหคนอื่นคิดอยางเดียวกับตัว ซึ่งอาจจะเปน

ความคิดที่ไมถูก ก็ไมสมควรทํา.  ปฏิบัติอยางนี้ก็ไมใชการปฏิบัติแบบพอเพียง.  ความพอเพียงใน

ความคิดก็คือ แสดงความคิดของตัว ความเห็นของตัว และปลอยใหอีกคนพูดบาง และมาพิจารณาวาที่

เขาพูด กับที่เราพูด อันไหนพอเพียง อันไหนเขาเรื่อง.  ถาไมเขาเรื่องก็แกไข เพราะวาถาพูดกันโดยที่ไมรู

เร่ืองกัน ก็จะกลายเปนการทะเลาะกัน.  จากการทะเลาะดวยวาจาก็กลายเปนการทะเลาะดวยกาย ซึ่งใน

ที่สุดก็นํามาสูความเสียหาย เสียหายแกผูที่เปนตัวละครทั้งสองคน.  ถาเปนหมูก็เลยเปนการตีกันอยาง

รุนแรงได ซึ่งจะทําใหคนอื่นอีกมากเดือดรอน.

ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลวา ความพอประมาณและความมีเหตุผล.  ที่พูดอยางนี้ก็เพราะตองอธิบาย

คําวาพอเพียงที่คนไมเขาใจเม่ือปที่แลว และไมเขาใจจนกระทั่งถึงประมาณ ๒-๓ อาทิตยนี.้  ที่แปลกที่สุด 

คนที่มาพูดก็นึกวาเขาเขาใจ เพราะวาเปนคนที่เคยไดคุยดวยมาก และก็คุยในเรื่องพรรณอยางนี้ เรื่อง

เศรษฐกิจ เร่ืองความหมายของคําตางๆ แตก็ยังไมวาย.  ฉะนั้นจึงตองอธิบายอยางกวางขวางพอใช ไม

ทราบวาวันนี้พูดเขาใจหรือไม.  ถาพูดไมเขาใจวันนี้อาจจะตองอธิบายตอปหนา (เสียงหัวเราะ) เพราะนา

เบื่อถาตองอธิบายตอไปอยางนี้ คนที่อยูตอหนานี่ก็ชักจะงวง (เสียงหัวเราะ) แตวานี่ก็ไดอธิบาย ที่ทาน

ทั้งหลายหัวเราะ ก็คงแปลวาทานก็เร่ิมเขาใจนิดหนอย (เสียงหัวเราะ) ก็ดีแลว เขาใจนิดหนอย ดีกวาไม

เขาใจ. 

อันนี้ก็มาอีกเรื่องหนึ่ง.  เร่ืองที่นายกฯ ไดกลาววาทรงทําอะไรๆ ดีๆ คลายๆ วาทําอยูคนเดียว.  ความจริง

ทุกสิ่งทุกอยางที่ไดทํา คนอื่นทําดวย.  ยกตัวอยาง การปฏิบัติตามทฤษฎีใหม เปนการกระทําของหลายคน

 ของเจาหนาที่การพัฒนาสวนหนึ่ง และของประชาชนเองที่ทําตามทฤษฎีใหม.  ทฤษฎีใหมนี้เปนทฤษฎีที่

ไดกลาวออกมา หรือไดแสดงออกมาเมื่อประมาณป ๒๕๓๗.  พิมพลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร เปน ๓ ขั้น 
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และพยายามที่จะทําใหสั้นที่สุด.  การทําใหสั้นที่สุดยอมเขาใจยาก แตวาเมื่อทําใหสั้นที่สุด และใหมี

ใจความก็นาจะเขาใจได จึงใหผูที่มีหนาที่ไดดู และใหเขาไปเลย.  ไมไดนึกวาทฤษฎีใหมนี้จะไปปฏิบัติได

อยางงายๆ. แตวาผูที่รับทฤษฎีใหมนี้ไปก็เกิดเขาใจ และไปปฏิบัติได.

ทฤษฎีใหมนี้เกิดขึ้นมาอยางไร.  ก็มาจากการปฏิบัติ ซึ่งเปนการปฏิบัติของคนอื่นดวยตั้งแตตน.  ทฤษฎี

ใหมนี้ ความจริงทางราชการไดปฏิบัติมาหลายปแลว กอนที่เกิดเปนทฤษฎีใหมตามที่เรียกวาทฤษฎีใหม

ในพระราชดําริ คือ การพัฒนาทางการเกษตร โดยเพาะปลูกหลายอยางในที่เดียวกัน หรือผลัดปลูก

หมุนเวียนกัน.  อยางเชนเขาปลูกขาว หลังจากฤดูกาลขาว เขาก็ปลูกถั่ว อยางนี้เปนทฤษฎีใหมแลว แตไม

มีใครบอกวาเปนทฤษฎี ก็เลยไดหนาวาใชคําวา ทฤษฎีใหม.  นี่เปนความคิดขึ้นมา และยอมรับกันวาเปน

ทฤษฎ.ี เม่ือยอมรับกันวาเปนทฤษฎี ก็ไปปฏิบัติตอได.  

ที่เร่ิมทําทฤษฎีใหมนี้ กอนที่จะไดเรียกวาเปนทฤษฎีก็ทําที่สระบุรี.  ที่นั้นไดไปหาซื้อที่ ๑๕ ไร ซึ่งคุณภาพ

ไมด.ี เงินที่ซ้ือ ๑๕ ไรนั้น สวนหนึ่งเปนเงินสวนตัว อันนี้สวนตัวแทๆ ไมไดไปเบิกจากงบประมาณแผนดิน 

หรือจากที่อ่ืน.  เปนเงินสวนตัวที่เก็บอยูเปนเงินสด จนมีคนลอวาเปนเศรษฐีเงินสด ไมไดเปนเศรษฐีที่ไป

ลงทุนกินดอกเบี้ย.  บางคนเขาตําหนิวาทําไมเก็บเงินสด เก็บเงินสดไวในกระเปา เอาไวในหองไมไดเอาไป

ไวที่ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย คนเขาก็บอกวา การเก็บเอาไวอยางนั้นไมถูกหลักเศรษฐกิจ ก็เลยเอา

เงินเชนนั้นไปซ้ือที่ดิน. คนอื่นที่เห็นดีในการไปซื้อที่ดินเพื่อที่จะทดลองก็มาสมทบทุน เปนเอกชน เปนเพื่อน

เปนฝูง. ไปซ้ือ ๑๕ ไร และคนที่เปนเจาหนาที่ทั้งฝายจังหวัด ทั้งฝายกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ 

ก็ไดรวมไปทํา.  ก็บอกวาใหไปขุดสระ เพราะที่นี่ยังไมมีน้ํา.  

คนที่ขายที่นั้นเขาบอกวามีบริษัทหนึ่งเขามาแถวนี้จะมาขอซื้อ แตก็มีเงื่อนไขวา ถาหาน้ําไดเขาจะซื้อ  

ปรากฏวาเขาขุด แลวหาน้ําไมได.  อันนี้ก็แปลกเพราะวาเมื่อซื้อที่ซ่ึงหางจากที่ที่บริษัทนั้นเคยจะมาซื้อ

เพียงประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ เมตร เราไปขุดมีน้ํา.  เรียกวาเราดวงดี ขุดมีน้ําได.  เมื่อมีน้ําแลว ก็สามารถที่

จะนําน้ํานั้นมาทําการเพาะปลูกตลอดป เลี้ยงปลาก็ได.  เลยใชที่ ๑๕ ไรนี.่มาปลูกขาว ปลูกผัก ปลูกตนไม

 ตนไมผล ปลูกสมุนไพรก็มี และมีการเลี้ยงปศุสัตว ทั้งหมดนี่ใน ๑๕ ไรนี้  คนก็บอกวา แหม! ทําไมในที่

แคบอยางนี้ ทําไดทุกอยาง.  เมื่อทําไปปหนึ่งก็ไดผล.  ผลผลิตนั้นไดใหนักเรียนที่โรงเรียนวัด และที่เหลือก็

ยังขายไป ไดกําไร ๒๐,๐๐๐ บาท.  

แตที่บอกวาการทํานี่ไมไดทําเองแท เพียงแตพูดไปวามีทฤษฎีทําอยางนั้นๆ.  คนที่ทําก็คือขาราชการ และ

คนอื่นเขามาชวยทํา. หมายความวาตองอาศัยเจาหนาที่ราชการ คนงานและนักวิชาการตางๆ.  แตอยางไร
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ก็ตาม เขาไมคอยคิดวาจะทําในที่ ๑๕ ไรที่แหงแลงแบบนี้ได แตก็ทําได ผูวางแผนเองก็ทึ่งตัวเอง. นี่พูด

เหมือนวา จะอวดตัววาเกง แตตกใจตัวเองวาที่พูดไปใชงานได จึงมาสรุปเปนทฤษฎีใหม.  เมื่อเปนทฤษฎี

ใหมก็ใหไปที่มูลนิธิชัยพัฒนา แลวเขียนขางใตวาเปนทฤษฎีใหมของมูลนิธิชัยพัฒนา.  ตอมาคนก็ไดเห็นวา

ใชได และไปปฏิบัติไดในที่ที่แหงแลง.  เคยเลาใหฟงแลววาที่ทําที่อําเภอเขาวง กาฬสินธุ ที่ไดผลด.ี  ที่ตรง

นั้นทํา ๑๒ ไร ภายในปหนึ่งเขาก็มีขาวกิน.  ครั้งแรกที่ไปเย่ียมเขาไมมีขาวกิน มีเพียงไมก่ีเม็ดตอรวง  เมื่อ

ชาวบานแถวนั้นเห็นวาดี ก็ขอใหชวย.  ปตอไปก็เพิ่มขึ้นเปน ๑๐ ราย.  ปตอๆ ไปก็เปน ๑๐๐ และขยาย

ออกไปในภาคอื่น.  ไดเปนการปฏิบัติตามทฤษฎีและไดผล. 

เมื่อเปนทฤษฎีใหมแลว ก็มาเขาเปนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง. คนที่ทํานี้ ตองไมฟุงซาน ไมฟุงเฟอ.  ได

เขียนไวในทฤษฎีนั้นวาลําบาก เพราะผูที่ปฏิบัติ ตองมีความเพียร และตองอดทน.  ไมใชวาทํางายๆ ไมใช

บอกวาเปนทฤษฎีของในหลวง แลวจะทําไดสะดวก.  และไมใชวาทําไดทุกแหง ตองเลือกที.่  ถาคอยๆ ทํา

ไป ก็จะสามารถขยายความคิดของทฤษฎีใหมนี้ไปได โดยดัดแปลงทฤษฎีนี้ แลวแตสภาพของภูมิประเทศ 

หรืออาจจะชวยสภาพภูมิประเทศ โดยหาแหลงน้ําเพิ่มเติม. ความจริงทฤษฎีใหมที่ปฏิบัติที่สระบุรีนั้นไดคิด

กอนที่บัญญัติทฤษฎ.ี  ที่สระบุรีนั้นไดตั้งโครงการ กอนที่ตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา.  โครงการนี้เปนคลายๆ 

โครงการแรกของมูลนิธิ และกอนที่เขื่อนปาสักไดเร่ิมตน.  นึกวาที่ตรงนั้นถาหากเขื่อนปาสักสําเร็จ ?ซึ่ง

เวลานี้ใกลจะสําเร็จแลว? จะสามารถนําน้ํามาผานใกลที่ของทฤษฎีใหมนั้นได.  ถาคลองสงน้ําผานมา 

ทฤษฎีใหมนี้ก็จะสมบูรณ เพราะมีโครงสรางรองรับไวแลว.  และบริเวณที่ไมใชบริเวณของทฤษฎีใหม เปน

ของชาวบาน และปฏิบัติแบบเดียวกับที่ของทฤษฎีใหม ก็จะอยูดีมีกินมากขึ้น.  ถาทําโครงการอะไรที่ให

สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ ก็สามารถจะสรางความเจริญใหกับเขตที่ใหญขึ้นได.  เขตที่ใหญ ลงทายก็

จะแผทั่วประเทศได แตเพื่อการนี้จะตองมีความรวมมืออยางดี ระหวางทุกฝาย ทั้งนักวิชาการ และนัก

ปกครอง.  ดังนี้ ถึงบอกวาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม สองอยางนี้จะทําความเจริญแกประเทศได.  

แตตองมีความเพียร แลวตองอดทน ตองไมใจรอน ตองไมพูดมาก ตองไมทะเลาะกัน. ถาทําโดยเขาใจกัน 

เชื่อวาทุกคนจะมีความพอใจได.

ตอไปนี้ไปคนละเรื่อง เปนเรื่องจากขาวที่ฟง หรือจากการอภิปราย  ถูกหรือไมถูก ตองขออภัย เพราะวาเกิด

ความคิดสวนตัว เวลาฟงเขาเถียงกัน.  เร่ืองนี้อาจจะเปนเรื่องปลีกยอย.  เขาพูดกันวา คนที่เปนนักธุรกิจ

สงนอก บอกวาเดี๋ยวนี้เงินบาทแข็งเกินไป.  แตกอนนี้เงินบาทลอยไป ไมตองมีเครื่องบิน ไมตองมีบอลลูน

หรอก มันลอยขึ้นไป พวกที่หัวใสในทางเก็งราคา ก็เก็งราคาดอลลาร.  ไปซ้ือดอลลารเพราะทราบวาจะลอย

 ก็ซื้อดอลลารมากมายทีเดียว เมื่อลอยก็ขายไดกําไร.  ถาซ้ือลานบาท ก็ไดกําไรกลับคืนมาสองลานบาท

ภายในไมกี่เดือน.  
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การที่เงินบาทขึ้นๆ ลงๆ นี้ รูสึกวาจะไมถูก.  ถาอยางที่เปนอยูเดี๋ยวนี้ เงินบาทมีความสม่ําเสมอ จะอยูแค

ไหนก็ไมเปนไร ขอใหมีความมั่นคง คือไมวูบวาบ ขึ้นแลวลงมากเกินไป อยูตรงไหนก็ได  ปจจุบันนี้อยูแถว 

๓๖ มาแตะ ๓๕ บาง.  ขึ้นๆ ลงๆ เพียง ๑๐ สตางค ๒๐ สตางค อยางนี้ไมเปนไร.  ถาเงินบาทอยูอยาง

เดี๋ยวนี้ นักธุรกิจที่สงนอกเขาบอกเขาแย เพราะวาจะไมสามารถผลิตสินคาเพื่อที่จะไปขายตางประเทศ.  

แตหารูไมวา ผูที่ผลิตนั้นไมใชวา เขาพอเพียง หรือประเทศพอเพียง เพราะตองสั่งวัตถุดิบ หรือ

สวนประกอบของสินคานั้นมาจากตางประเทศ.  ถาเงินขึ้นลง บางคนที่ไมเกงนัก ซื้อวัตถุดิบมาในราคาแพง

 แลวขายสินคาของเขาในราคาถูก คนเหลานั้นก็ลมจม.  สวนใหญนักธุรกิจธรรมดาๆ ก็ไมทราบวาเมื่อไหร

จะขึ้น เมื่อไหรจะลง ก็เลยผิดจังหวะ เขาก็ลมจม.  ในวงการธุรกิจจึงบอกวาลมจม.  สวนผูที่เรียกวาฉลาด 

หรือหัวใสเก็งราคา คือรูวาเงินมีขึ้นมีลง ก็เล็งเอาตอนที่เหมาะสม ซื้อวัตถุดิบมาในราคาถูก และขายสินคา

ในราคาแพง.  อยางนี้ควบคุมไมได ก็ทําใหพวกนี้สบาย.

ความจริงมีคนที่ยังสบายอยูไมนอย.  ถาเศรษฐกิจการคลัง อัตราแลกเปลี่ยนไมวูบวาบเกินไป ทุกคนที่ขยัน

 ก็จะสามารถทําธุรกิจไดด.ี  ในระยะหลังนี้ทราบขาวมาวาเดือนนี้เศรษฐกิจดีขึ้น. จะเอาเกณฑอะไร ที่บอก

วาเศรษฐกิจดีขึ้น  ถาถามกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงพาณิชย ก็ไมมีใครเชื่อ.  เขาบอกวารัฐมนตรีคลัง

 รัฐมนตรีพาณิชยนี่ พูดอะไร เช่ือไมได.  ทานพยายามพูดอธิบายจนกระทั่งทานไมพูดแลว.  ทานพูดๆๆ ไม

มีใครฟง ทานก็ไมพูด.  ที่ไดถาม ไมใชรัฐมนตรี ไมใชกระทรวง ถามโหราจารย ไมใชถามวาเดี๋ยวนี้

เศรษฐกิจดีหรือไมดี ถาถามโหราจารยวาเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจดีหรือยัง ก็ไมมีใครเชื่ออีก.  หาวางมงายไปฟง

โหราศาสตร. โหราจารยนั้น ไมใชบอกวาเศรษฐกิจดีหรือไมดี โหราจารยบอกวาเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจของ

โหราจารยดีขึ้น (เสียงหัวเราะ) ของตัวเองดี ไมใชของประเทศ ไมใชของนักธุรกิจ ไมใชของนักการเมือง 

ไมใชของฝายคาน ไมใชของฝายรัฐบาล แตของตนเอง ของทานโหราฯ เองด.ี  เอาเกณฑอะไรที่บอกวาดี.  

ก็เพราะวามีคนมาขอฤกษมากขึ้น.  เมื่อปกอนนี้ ทานโหราจารยแย ไมมีใครมาขอฤกษ เลยไมมีใครบํารุง

กิจการบอกวาลมจม.  แตมาระยะหลังนี้ มีคนมาขอฤกษ หมายความวาเศรษฐกิจชักกระเตื้อง.  นี่เปนเรื่อง

ของเกณฑ ที่เราจะสามารถทราบวาสถานการณเปนอยางไร.

นี่เปนความคิดความเห็นที่เปนกลาง เพราะเปนเรื่องของตัวทานโหราจารยเอง เปนขอเท็จจริง และก็เถียง

ไมได.  ฉะนั้นทําใหนึกดูวา ถาเศรษฐกิจสม่ําเสมอดี มีแตดีขึ้นได.  จึงตองรักษาความเปนอยูที่ดี 

สถานการณที่ดีตอไป โดยรักษาอัตราแลกเปลี่ยนที่สม่ําเสมอ. ไมมีปญหาวาประเทศชาติจะรอดพนจาก

วิกฤตการณ.  ทั้งนี้เพราะวิกฤตการณนี้มาจากความฟุงเฟอ หรือความโลภ ไมอยากจะพูดวาความทุจริต 

เพราะไมจําเปนที่จะตองมีความทุจริตก็แยไดเหมือนกัน.  ย่ิงมีทุจริตก็ย่ิงแย เพราะวาถามีทุจริต ไมมีใคร
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ทํางานอะไรได ไมมีใครเชื่อใคร แลวผูที่จะพยายามทํางานก็ไมสามารถทํางาน เพราะกลัวทุจริต. ขอ

สําคัญอยูที่วา ถาไมมีความสม่ําเสมอ ผูที่เปนนักธุรกิจ หรืออุตสาหกรที่สุจริต ก็จะไม

สามารถกะงบประมาณ งบของตัวเอง จึงตองคากําไรเกินควร เพื่อไมใหขาดทุน.  แตมีหลายคนที่

พยายามทํางานดวยความไมฟุงเฟอ.

ไดพูดกับนักธุรกิจตางประเทศ.  ไมใชวาจะตองไปเชื่อชาวตางประเทศ หรือนักเศรษฐศาสตรตางประเทศ 

บางคนก็เขาขางตัวเอง จะมา เรียกวา มาขุดทองในเมืองไทย.  มีพวกที่เปนอุตสาหกร ผูที่เปนนักธุรกิจ

ตางประเทศเขาหัวเราะเลย เมืองไทยนี่กําลังวุนวาย เขามาขุดทอง เพราะเมืองไทยยังมีทอง เมืองไทยยัง

เปนสุวรรณภูมิ แตของเราเห็นทองแลวโยนทิ้ง ก็เลยไมใชประโยชน.  ชาวตางประเทศเห็นเราทิ้ง เขาก็เก็บ. 

 อันนี้เปนขอสังเกตอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดความคิดขึ้นมา. ที่พูดทั้งหมดนี้ ฟงแลว อาจจะนากลุมใจ แตถาดู

อีกแงหนึ่งก็อาจจะนาสบายใจ.  นาสบายใจ เพราะดูไดวาถาเราปฏิบัติอยางเรียกวาตรงไปตรงมา ดวย

ความตั้งอกตั้งใจสักนิดหนึ่ง ?บอกวาสักนิด? ก็พอ ไมตองตั้งอกต้ังใจอยางเครงเครียดมากเกินไป แตให

สม่ําเสมอ. สมํ่าเสมอนี้ก็แบบเดียวกับที่พูดถึงพอเพียง สมํ่าเสมอในทุกอยาง. พอเพียงในทุกอยาง 

เมืองไทยรอดเพราะโครงสรางของประเทศ หรือนิสัยของประชากรชาวไทย. ประชากรนี่ หมายถึง

ประชาชนที่อยูในกรุง ประชาชนที่อยูในชนบท ประชาชนที่อยูชายทะเล ประชาชนที่อยูบนภูเขา ยังดี คน

ยังมีจิตใจที่กลาคิดกลาทํา.  ถาทําตามคุณสมบัติของคน คือ คุณธรรมของคนหรือความดีของคน 

เมืองไทยสบาย ไมตองใหตางประเทศมาขุด.  แมจะมีตางประเทศมาขุด เขาก็ขุดใหเรา.  เขาก็แบงใหเรา

ดวย เราก็แบงใหเขา.  นี่ก็เลยกลายเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ เศษ ๑ สวน ๔ หรือมากกวา

เศษ ๑ สวน ๔ ดวยความพอเพียงที่แปลวา พอประมาณ และมีเหตุมีผล.  อันนี้ก็กลับมาถึงที่เศรษฐกิจ

พอเพียง ก็เลยนึกวาเปนสิ่งที่นาจะนําไปคิดมีอีกเรื่องที่ไดพูดปที่แลว และปนี้มีความเปลี่ยนแปลงไป คือ

เร่ืองที่ทานนายกฯ พูดเรื่องภัยพิบัติน้ําทวม.  ปที่แลวภัยพิบัติน้ําทวมไดเกิดขึ้น แตปนี้ไมเกิดขึ้นที่จังหวัด

ชุมพร.  ที่อําเภอเมืองจังหวัดชุมพรนั้น ปที่แลวน้ําทวม ๒ ครั้ง และแตละครั้งเสียหายไปประมาณเกือบ

พันลาน ๒ ครั้ง ก็เสียหายไปเกือบ ๒ พันลาน.  ปนี้เสียไปไมเทาไหร เพราะไมมีน้ําทวม.  เสียสําหรับ

โครงการที่เลาใหฟงวาไปขุดคลองใหครบถวน.  คลองชลประทาน เขาขุดไวแลว แตไมทะล.ุ ถามเขาวา

เมื่อไหรจะทะลุ เขาก็บอกวาอีก ๒ ป.  ตอนนั้นปลายป ๔๐ ป ๔๑ ป ๔๒ ก็จะยังทวมอีก เพราะวาคลองไม

ทะลุ จึงไดทําโครงการใหทะลุภายในเดือนเดียว.  เงินไมมีก็ให ปที่แลวบอกวามูลนิธิราชประชานุเคราะห 

และมูลนิธิชัยพัฒนาใหไป จะใหคืนหรือไมคืนไมเปนไร. ลงทายไดคืน. ไดเงินคืนจากประชาชนเอง และ

จากทางราชการ  ประชาชนเห็นวาทําดี เขาก็บริจาค.  ปที่แลวบนวาชาวชุมพรไมยอมบริจาค แตปนี้ยอม
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บริจาคชวย จึงสามารถทําโครงการเพิ่มเติม.  นอกจากการปองกันน้ําทวม ไดทําโครงการเพิ่มเติมสําหรับ

การทําเกษตรที่ปลอดภัย และพอเพียงโดยใชเงินที่ไดคืนมาตั้งกองทุน เพื่อใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกได

เปนกลุมๆ.  

ในปนี้ระยะหนึ่ง ถาวัดน้ําในจุดหนึ่ง มีสูงกวาปที่แลว แตเมื่อผานโครงการมาแลว ทําใหที่ที่เคยทวม ไมทวม

 เพราะน้ําสามารถมาอยูในแกมลิง อยางที่อธิบายเรื่องแกมลิงเมื่อปที่แลว.  แกมลิงของเรานี้ ที่จริงเปน

แกมลิงธรรมชาติที่ไดปรับปรุงใหดีขึ้น และตองบริหารใหด.ี  ลิงตัวนี้ตัวโตก็สามารถกักน้ําไวไดพอดี ถา

บริหารดีแลว น้ําจะไมทวม ปนี้คนที่อยูขางนอก ใกลทางที่เดินผานมาจากรถ.  ถาลองหันหลังไปดู มีกรงลิง

 แลวมีลิงอยูในนั้น.

ปกอนนี้ถามวาเคยเห็นลิง ที่กินกลวยไหม ก็ดูเหมือนไมมีใครเคยเห็น จึงเอาลิงมาใหด.ู  อยูในกรง หันหลัง

ไปดูหนอย.  ลิงนี้เวลาใหกลวยใหเงาะกิน มันใสปากแลวเก็บไวในแกม ในแกมลิง.  หลังจากนั้นก็คอยๆ 

กลืน.  น้ําที่อยูในแกมลิงหนองใหญที่ชุมพร ก็เปนอยางนั้น น้ําเขามาๆ แลวจึงคอยๆ ปลอยออกไป. 

เปนอันวาเมื่อเขามาเก็บไว น้ํานั้นก็ไมมาทวมเมืองชุมพร. เมื่อน้ําที่ลงมาลดลงก็ปลอยออก.  ลิงนี้ก็

เหมือนกัน.  ไดพยายามถายรูปลิงที่กินกลวย ตอนนั้นลิงไมไดอยูตรงนั้น อยูที่ขางสระกลม.  ใหถ่ัวลิสง มัน

ก็เอาเขาปาก แกมลิงก็ตุยออกมา แตถายไมคอยทัน ถายไมได เพราะวามีลูกกรงทําใหรูปไมชัด.  แตคราว

นี้มีอยูในกรงนี้ อาจจะสามารถถายรูปลิงและแกมของเขาใหเห็นชัด.  แตทานทั้งหลายที่ฟงเมื่อปที่แลว 

เร่ืองแกมลิง คงไดไปที่เขาดิน ดูลิงกินกลวย กินเงาะ ก็คงไดเห็นแกมลิงมาแลว เพราะสนใจเรื่องลิงขึ้น.

ตอนนี้เลาเรื่องที่เกี่ยวของกับที่พูดเมื่อปที่แลว และที่นายกฯ ไดบอกวา เปนสิ่งที่ไดปฏิบัติมา.  ฉะนั้น ก็คง

สมควรแกเวลาที่จะใหทานทั้งหลายไปพักผอนได.  วันนี้ทานมาในบัญชีที่อานเมื่อตะกี้ สองหมื่นกับเกา 

(๒๐,๐๐๙) คน.  ก็ไมรูวาครบหรือไมครบ (เสียงหัวเราะ) เพราะวาเดิมเปน สองหมื่นกับเจ็ด (๒๐,๐๐๗) คน

 แตมีคนมาเพิ่มอีกสองคนเปนสองหมื่นกับเกา (๒๐,๐๐๙) คน.  คงอยากใหมีเลขที่เปนมงคล (เสียง

หัวเราะ).  ก็ขอขอบใจทุกคน ทั้งสองหมื่นกับเกา (๒๐,๐๐๙) คน ที่มาใหพร และเปนกําลังใจ. ก็ขอให

กําลังใจนี้สะทอนกลับไปถึงแตละคน เพื่อใหปฏิบัติงานไดเปนประโยชนตอสวนรวม.  ใครทําอะไร มีหนาที่

อะไรก็ขอใหทําไดอยางดี และชวยกัน รวมมือกัน ทําเพื่อความสงบสุข และความเจริญของประเทศและ

ประชาชน..."

นลิณี จันทราชโลธร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมู ชนผูอยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษา 

และตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ เนื่องดวยสรรพกิจการงานที่เปนสวนรวมทุกดาน ทุกระดับ ตองอาศัย

บุคคลหลายฝายรวมกันทํากิจกรรม 

พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในพระราชพีธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2530..."

นลินรัตน โกศิลญวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอนอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทนรูจักเกรงใจใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็นแมกระทั่ง

คําวิพาษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริง คือ การระดมสติปญญา

และประสบการณอันหลากหลาย มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จที่

สมบูรณนั่นเอง

ดิฉันเปนขาราชการ เมื่อไดรับฟงพระบรมราโชวาทดังกลาว จึงไดนอมนํามาประพฤติจนถึงปจจุบันนี.้.."

นลินรัตน จุฑาภัทรวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาจึงปราถนาอยางยิ่ง ที่จะเห็นชาวไทย มีความสุขถวนหนากัน ดวยการให คือใหความรัก ความ

เมตตากัน ใหน้ําใจไมตรีกัน ใหอภัย ไมถือโทษ โกรธกันเคืองกันใหการสงเคราะห อนุเคราะห โดยมุงดี มุง

เจริญตอกัน ดวยความบริสุทธิ์และจริงใจ..."

นลินรัตน อามะตันตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความซื่อสัตย สุจริตเปนพื้นฐานของความ ดีทุกอยาง เด็กๆจึงตองฝกฝนอบรมให เกิดมีขึ้นในตนเอง 

เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมี ประโยชน และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง..."

นลินี ฉายปุริยานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามกชนมีจิตสํานึกมั่นคง อยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ เห็นวา

ศาสนาทั้งปวง ยอมสั่งสอนความดีให บุคคลประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ชอบ จึง มิไดดูแคลน

เบียดเบียนผู ถือศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นไดในประเทศไทย..."

นวบปราง อุบล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการปรับปรุง  และการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราชะชวยกันไดก็คือ 

การทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมือง เปนที่หมายตองคิดถึงประโยชน 

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

นวพร แจมกระจาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ประการหนึ่งไดแกการให คือใหการสงเคราะหชวยเหลือกัน ใหอภัยไม

ถือโทษกัน ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน. ประการที่สอง ไดแกการมีวาจาดี คือพูดแตคําสัจ คําจริงตอกัน

 พูดใหกําลังใจกัน พูดแนะนําประโยชนกัน และพูดใหรักใครปรองดองกัน. ประการที่สามไดแกการทํา

ประโยชนใหกันและกัน คือประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนเก้ือกูล ทั้งแกกันและกัน และแกหมูคณะ

โดยสวนรวม. ประการที่สี่ไดแกการวางตนไดสม่ําเสมออยางเหมาะสม. คือไมทําตัวใหดีเดนเกินกวาผูอ่ืน 

และไมดอยใหต่ําทรามไปจากหมูคณะ. หมูคณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาวหมูคณะนั้น

ยอมจะมีความเจริญมั่นคงขึ้นดวยสามัคคีธรรม..."

นวพร รอดคุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่ที่สําญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฎิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยสุจริตจริงใจ วงาตัว

ใหพอเหมาะสมกัยฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนนสมํ่าเสมอ 

นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจใหอภัย ทั้งโอนออนยอมตามกันและกันดวย

เหตุผล และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟง ความคิดความเห็น แมกระทั่ง

คําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริง คือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลากมาอํานวยประโยชนในการปฎิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

นวพร ลิ้มบรรจง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

นวพรรณ อภิชนธิวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...-เห็นประโยชนสวนรวมเปนกิจที่หนึ่ง

  -เห็นประโยชนสวนรวมเปนกิจที่สอง

  -รับใชประเทศชาติดวยใจ..."

นวพรรษ วุฒิธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

นวพล ละอองสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอขอบใจนายกรัฐมนตรีที่ไดกลาวอวยพร ในโอกาสที่จะถึงวันพรุงนี้ เขาใจวาจะทําใหทุกคนในที่นี้ มี

กําลังใจวา นายกพูดดีก็ไมทราบวา ที่ชมนายก วาพูดดี อาจมีคนไมเห็นดวย ที่มาพูดนี้เปนความเดือดรอน

 ก็ตัวเอง ถาชมนายก คนอื่น อาจไมชม ไมชมขาพเจาวาชมนายก ทําไม แตนายกมีอยูไวสําหรับใหชมคือ

ถามีนายก แลวไมชม นายกก็ไมคอยพอใจ และถานายกไมพอใจงานการจะไปไดอยางไร..."

นวภัทร เสือนวม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

นวม ชูพุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

นวมินทร กอนแหวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

 ..."  

    

พระบรมราโชวาท ในพีธีตรวจพลสวนสนาม

เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2504..."

นวย สุขไชยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

นวรัตน พวงโมรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

นวรัตน วัฑฒนายน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญญา" แปลตามพยัญชนะวาความรูทั่ว ตามอรรถะหมายความไดหลายอยาง อยางหนึ่ง คือความรู

ทุกอยาง ทั้งที่เลาเรียนจดจํามา ที่พิจารณาใครครวญคิดเห็นขึ้นมา และที่ไดฝกฝนอบรมใหคลองแคลว

ชํานาญขึ้นมาในตัวเอง อีกอยางหนึ่ง เมื่อมีความรูความจัดเจนชํานาญในวิชาตาง ๆ ดังวา จะยังผลใหเกิด

เปนความเฉลียวฉลาดขึ้นในตัวบุคคล แตประการสําคัญคือความรูที่ผนวกกับความเฉลียวฉลาดนั้น จะ

รวมกันเปนความสามารถพิเศษขึ้น คือความรูจริงรูแจงชัด รูตลอดในสิ่งที่ไดมีโอกาสศึกษา ซึ่งจะใหผล

ตอไปเปนความรูเทาทัน เปนตนวารูเทาทันความคิด จริต ทฤษฎี และเจตนาของคนทั้งปวงที่สมาคมดวย 

รูเทาทันเหตุการณ สภาพการณทั้งหลายที่ผานพบ เมื่อรูเทาทันแลว ก็จะรูจะเห็นแนวทางและวิธีการ ที่จะ

หลีกใหพนอุปสรรคปญหา และความเสื่อม ความลมเหลวทั้งปวงได แลวดําเนินไปตามทางที่ถูกตอง

เหมาะสม จนบรรลุความสําเร็จและความเจริญวัฒนาที่มุงหมายไว

 Wisdom can be defined as all knowledge, from learning, observation, contemplation, and 

self-training.  With knowledge and expertise in certain fields, intelligence is attained by a 

person.  More importantly, the knowledge and the intelligence combined result in a special 

ability, that is a thorough and complete knowledge, making one fully aware of the thoughts, 

behavior, theories, and intentions of others that one is in contact with.  With such insight, one 

can avoid obstacles, problems, and pitfalls, and proceed on an appropriate path towards 

success. (Jul 14, 1978)..."

นวรัตน ไวชมภู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสําคัญ 

ผูที่จะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะตองมีทั้งวิชาความรูทั้งหลักธรรมทาง

ศาสนา เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติการงานใหชอบคือ ให

ถูกตองและเปนธรรม วิชาการกับหลักธรรมนี่ มีประกอบกันพรอมในผูใด ผูนั้นจะไดประสบความสุข และ

ความสําเร็จในชีวิตโดยสมบูรณ..."

นวรัตน สืบโชติวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

นวฤทธิ์ ศิริหลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลาย เปนของมีคุณคาและจําเปนแกการศึกษาคนควา

ในทางประวัติศาสตรศิลปโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทยที่มีมาแตอดีต ควร

สงวนรักษาไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติของชาติไวตลอดกาล..."

นวลจันทร บัวภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข  อยาทิ้งไวให

พอกพูน ลุกลามจนแกยาก  ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไม

กลายเปนอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทําลายความเจริญและความสาํเร็จของงาน..."

นวลจันทร วัฒนพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลวยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิด วาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

นวลฉวี เชิงหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

นวลฉวี สรอยจําปา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเพียรนั้นเปนประธานของการงานทุกอยงการงานใดๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจาก

ความเพียรแลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียรอยทันเวลาได การฝกฝนความเพียร หากแรกๆจะรูสึกเหน็ดเหนื่อย

ลําบาก แตพอไดเพียรจนเปนนิสัยแลวกจะกลับเปนพลังอยางสําคัญที่คอยกระตุนเตือนใหทํางานอยาง

จริงจังดวยใจราเริงและเมื่อใดพลังของความเพียรเกิดขึ้น เมื่อนั้น การงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดยงายดาย

และรวดเร็ว..."

นวลนภา ไชยสุวรรร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

นวลนอย ปลาบูทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กิจการฝนเทียมก็เปนผลที่ดีเพื่อใหกิจการฝนเทียมไดผลดียิ่งจะตองอาศัยหลายอยางนอกจากเงิน

สําหรับคาใชจายนั้นก็ตองรวมมือกันระหวางทุกฝายทางดานวิชาการก็ตองคนควาอยูเสมอวาลักษณะใด

จะทําฝนเทียมไดเปนผลสําเร็จและตองพยายามหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ..."

นวลลออ มวงพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาตินั้นเปรียบไดกับชีวิตคน. กลาวตามหลักความจริง คนเราประกอบดวย รางกายสวนหนึ่ง จิตใจสวน

หนึ่ง. ทั้งสองสวนคุมกันอยูบริบูรณชีวิตก็คงอยู. สวนใดสวนหนึ่งทําลายไป ชีวิตก็แตกดับ เพราะอีกสวน

หนึ่งจะตองแตกทําลายไปดวย. ชาติของเรานั้นมีผืนแผนดินและประชากรอันรวมกันอยูเปนสวนรางกาย มี

ศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความเช่ือถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยูเปนปกแผน ซึ่งรวม

เรียกวา "ความเปนไทย" เปนสวนจิตใจ. ชาติไทยเราดํารงม่ันคงอยูก็เพราะยังมีทั้งบานเมืองและความเปน

ไทยพรอมบริบูรณ. แตถาความเปนไทยของเรามีอันตองเสื่อมสลายไปดวยประการใดแลว ชาติก็ตองสิ้น

สูญ เพราะถึงหากบานเมืองและผูคนจะยังอยู ก็ไมมีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวใหรวมกันอยูได จะตอง

แตกแยกจากกันไปในที่สุด เหมือนสวนตางๆของรางกายที่ตองแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิต..."

นวลละออ ไชยพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

นวลศรี จันทรศรีบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

นวลศรี แตกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูด ทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควรหยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

นวลศรี มณีเทียนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองสามัคคีกันตองไมขัดขากันมากเกินไป แตวาไมไดหมายความวา จะตองทําในแบบที่บางคนนึกจะ

ทํา จะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางาน ทํางานตามหนาที่ เมือทํางานตามหนาที่แลวก็ตองหวังดีตอผูอ่ืนที่เปน

หลักที่สําคัญ ตองทํางานดวยการเห็นอกเห็นใจกันและกันดวยความขยันหมั่นเพียร..."

นวลศรี สุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําโครงการอะไร  ก็จะตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมที่เรียกวาอัตตภาพ หรือภัยสิ่งแวดลอม  ฉะนั้นการที่

จะทําโครงการอะไร  จะตองทําดวยความรอบคอบ  และอยาโตเกินไป..."

นวลอนงค พุทธิเสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การแบงการศึกษาเปนสองอยาง คือการศึกษาวิชาการอยางหนึ่ง วิชาการนั้นจะเปนประโยชนแกตัวเอง

และแกบานเมือง ถามาใชตอไปเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว อีกอยางหนึ่ง ขั้นที่สองก็คือ ความรูที่จะเรียกได

วาธรรม คือรูในการวางตัว ประพฤติและคิด วิธีคิด วิธีที่จะใชสมองมาทําเปนประโยชนแกตัว สิ่งที่เปน

ธรรมหมายถึงวิธีประพฤติปฏิบัติ คนที่ศึกษาในทางวิชาการและศึกษาในทางธรรมก็ตองมีปญญา แตผูใช

ความรูในทางวิชาการทางเดียวและไมใชความรูในทางธรรมจะนับวาเปนปญญาชนมิได..."

นวลอนงค อนุสรณนรการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

  การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้นจะอาศัยความรู แต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัย ความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

   เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทางดวย

ความสวัสดี คือ ปลอดถัยจนบรรลุจุดมุงหมายที่พึงประสงค

    ดังนั้น ในการที่จะประกอบงาน เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตยโดยตระหนักวาการงาน

 สังคม และบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดยาก แตถา

งานใด สังคมใด และบานเมืองใด ก็ตามขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลวจะดํารงอยูมิไดเลย..."

นวศิริ ไชยศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งาม ที่มีความกาวหนามีความสําเร็จ สัจ

 เปนการต้ังใจ ต้ังจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือเปนการตั้งใจที่

จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น..."

นองนุช ทองนุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

นอม วรรณบริบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความสมบูรณแข็งแรงของรางกายเปนปจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะ

รางกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอํานวยผลใหสุขภาพจิตใจสมบูรณดวย และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณดี 

พรอมทั้งรางกายและจิตใจแลว ยอมมีกําลังทําประโยชน สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองได

เต็มที่ ทั้งไมเปนภาระแกสังคมดวย คือ เปนแตผูสราง มิใชผูถวงความเจริญ..."

นอมจิตร มีหาพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

นอมฤทัย ยังรอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลาย เปนของมีคาและจําเปนแกการศึกษาคนควาในทาง

ประวัติศาสตรศิลปโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทยที่มีแตอดีต ควรสงวนรักษา

ไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติของชาติไวตลอดกาล..."

นักรบ นาคบุญศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

นักรบ บรรณาการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

นักรบ โหสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

นัฎธพงษ วงศเผือก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงงานทุกอยางถาทําดวยน้ําใจรัก ยอมมีทางสําเร็จไดผลดี เมื่อพบอุปสรรคใดๆ อยาเพิ่งทอแท

จะหมดกําลังใจงายๆ จงตั้งใจทําใหดี คิดหาทางที่จะแกไขผอนคลายอุปสรรคตางๆ ดวยเหตุผลและหลัก

วิชา ไตรตองดวยความสุขุมรอบคอบและเยือกเย็น งานจะลุลวงไปดวยดี การทํางานดวยน้ําใจรักตองหวัง

ผลงานนั้นเปนสําคัญ..."

นัฏภัทร โชติชวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดย

ครบถวนแทจริง..."

นัฐพร โกศล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

นัฐวุฒิ แกวมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ราชการผูปฎิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยวามอุตสาหะ เพงพินิจ ใช

ความรูความคิดความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณปรับปรุงตัวปรับปรุงงาน

ใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอใหเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคงทั้งแกตนแกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

นัดฐวุฒิ แกวศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

นัตยาภรณ ชมจุรัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานขอแผนดินจะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถดวยอุดม

คติ ดวยความเสียสละ และระมัดระวัง ใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตองและเที่ยงตรง เปนกลาง

 ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัว ปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของ

บานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

นัธทวัฒณ คํามณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

นัธนรินทร ปูชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

นันท พัทธานี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

นันท วิริยะเจริญธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน.."  

    

พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม

8 มิถุนายน 2514..."

นันทกา เทพาอมรเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทํา จึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควร หยุดย้ัง

การกระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

นันทกา เหลาอรรคะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ' 

ประการแรก คือ การใหทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน                                      

          ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ให

งานที่ทําสําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และประเทศชาติ 

          ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบ

แผนโดยเทาเทียมเสมอกัน 

          ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทํา นําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรง อยู

ในเหตุในผล..."

นันทกานต สุปงคลัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กําลังสติ  หรือกําลังแหงความระลึกรู การทํางานนั้น ถึงแมทําดวยความศรัทธา ดวยคงวามหมั่นขยันไม

ทอดทิ้ง ก็ยังมีชองมีคราวที่อาจจะเสียหายบกพรองได ในขณะเมื่อมีความประมาทเผลอพลั้งเกิดขึ้น  นัก

ปฏิบัติงานจึงตองระมัดระวัง ควบคุมสติใหดีอยูเสมอ เพื่อใหรูเทาทันสถานการณอยูตลอดเวลา ความ

รอบคอบละเอียดถี่ถวนก็จะมีขึ้น เปนเครื่องปองกันความเสียหายและอันตรายมิใหเขามาถึงตัว อีกอยาง

หนึ่งนอกจากความมีสติ คือกําลังความตั้งใจ ซ่ึงในที่นี้ หมายถึงความสามารถควบคุมจิตใจใหสงบและ

หนักแนนมั่นคง ควบคุมความคิดใหอยูในระเบียบ ใหคิดอานอยูแตในเรื่องหรือในภารกิจที่ตองการจะทํา

ใหสําเร็จไมปลอยใหคิดฟุงซานไปในเรื่องตาง ๆ  นอกจุดหมายอันพึงประสงคกําลังความตั้งใจนี้ใหรูให

เขาใจเรื่องราวและปญหาตาง ๆ  ไดกระจางใหคิดเห็นชองทางและวิธีการปฏิบัติงานไดแจมแจง ชัดเจน 

และรวดเร็ว ไมมีความลังเลสงสัย  หรือพะวักพะวนดวยสิ่งกวนกายกวนใจใด ๆ เปนเครื่องกีดขวาง 

บัณฑิตทั้งหลายจึงควรศึกษาพิจารณาและฝกฝนกําลังความระลึกรูและความต้ังใจ ดังกลาว ใหมีพรอม 

เพื่อความสําเร็จ ความเจริญมั่นคงของตน ของชาติบานเมืองในเบื้องหนาตอไป..."

นันทชาย ตรีสัตยกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุดไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยูณ แหงใดคนไทยมีหนาที่รักษาความเปนไทยไดเสมอ..."

นันทธวัช พิมลเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุและศิลปวัตถุทั้งหลายนั้น เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่ช้ีใหเห็นอดีตอันรุงโรจนของชาติไทยเรา เปน

ประโยชนแกการศึกษาทั้งในทางประวัติศาสตร สฺลปโบราณคดีและวัฒนธรรมจึงควรที่ทุกฝายจะได

ชวยกันทะนุถนอมบํารุงรักษาอยาใหสูญสลายไป..."

นันทนภัส ไกรสมสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่  การวางตัว  และการสงเสริมเยาวชน

        ในฐานะที่ตองออกไปทําหนาที่เปนครูของผูอ่ืน  ทานจะจะตองสรางสมธรรมะตาง ๆ  ใหเพิ่มพูนมาก

ยิ่งขึ้น  และรูจักวางตัวใหสมกับเปนผูมีหนาที่สั่งสอนและอบรมเยวชน  ควรจะต้ังใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม

ความสามารถ และชวยกันขจัดปญหาเยวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว  และสงเสริมใหเยาวชนไดเปนคนที่มี

สัมมาอาชีพและความประพฤติดี  เพื่อเปนกําลังในการที่จะสรางประเทศชาติตอไป

         ผูที่เปนครูอาจารยนั้น  ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไมจะตอง

รูจักอบรมเด็กทั้งในดานศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม  รวมทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบ  ในหนาที่  และ

ในฐานะที่เปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนาการใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้นตางกับการอบรม 

การสอน คือการใหความรูแกผูเรียน  สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย 

ขอใหทานทั้งหลายจงอยาสอนแตอยางเดียว ใหอบรมใหไดรับความรูดังกลวมาแลวดวย..."

นันทนภัส คําตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานรวมกับผูอ่ืนนั้น  ที่จะใหเปนไปโดยราบรื่น ปราศจากปญหาขอขัดแยงยอมเปนไปไดยาก 

เพราะคนจํานวนมากยอมมีความคิดความตองการที่แตกตางกันไปบาง มากบาง นอยบาง  จะตองรูจัก

อดทน

และอดกลั้น  ใชปญญา ไมใชอารมณ ปรึกษากัน และโอนออนผอนตามกันดวยเหตุผล  โดยถือวา

ความคิดที่แตกตางกันนั้น  มิใชเหตุที่จะทําใหเปนขอขัดแยงโตเถียงเพื่อเอาแพเอาชนะกัน  

แตเปนเหตุสําคัญที่จะชวยใหเกิดความกระจางแจงทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน…..."

นันทนภัส เชิดฉาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไม

สุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

นันทนภัส ลาวรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถามีความคิดอยางนี้วา  คนอื่นเขาสรางเหมือนกัน คนอื่นเขาก็ทําเหมือนกัน แลวก็เมตตาซึ่งกันและกัน

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน รูจักรักกัน รูจักวาตรงไหนเปนคนดี  และนึกถึงวาประเทศไทยของเราเต็มไปดวย

ความดี ประเทศเราจะมีความมั่นคงและพวกเราในที่สุดก็จะมีความสุข ความสบาย มีเกียรติสามารถมี

ชีวิตรุงเรือง..."

นันทนภัส หลาวมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

นันทนา เครือหงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

นันทนา เจริญพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดี

ไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมใหมีอํานาจ ไมไดกอความเดือดรอนวุนวายได..."

นันทนา พรมฮุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่

จะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

นันทนา พรมฮุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คิดดีทําดี ตามพระราชดํารัส

คุณธรรม ๔ ประการ

1. สัจจะ คือการรักษา ความจริงใจ

2. ทมะ คือการรูจักขมใจตนเอง

3. ขันติ คือความอดทน อดกลั้น และอดออม

4. จาคะ คือการรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญ ของบานเมือง

 คุณธรรม ๔ ประการถาแตละคน พยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลวจะชวยทํา

ให ประเทศชาติเกิดความสุขความรมเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุง พัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค 

 พระราชดํารัสในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา ณ ทองสนามหลวง..."

นันทนา ศรีพินิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วันนี้ จะพูดถึงวิธีปฎิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรกจะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา 

หรือความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฎิบัติ คือทําใหมีการปฎิบัติดวยใจในทันที

 แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้น จําเปนตองทําใหถูกตองดวยศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่อ

งาย ใจออนปราศจากเหตุผล หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลว ดวย

ความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวยเหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาประโยชนอันแทจริงในผลของการ

ปฎิบัติที่จะบังเกิดตามมาศรัทธาลักษณะนี้ เมืองบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความ

กระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย ตลอดจนความเฉลียวฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอม

เพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฎิบัติงานดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นสัมฤทธิ์ผล บัณฑิตทุกคนจึง

ควรศกึษาเรื่องกําลังศรัทธานี้ใหกระจาง ใหไดประโยชนขึ้นมาจริง..."

นันทนา ศีริวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

นันทนา สังหาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคน ระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดียวไมได กชวยกันแก

หลายๆคน หลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

นันทนา อุษาจารุวิจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

นันทนิช วงษสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนมีประสบการณนั้นชวยคนอื่นไดมาก แลวก็คนที่ไมมีประสบการณทําใหบานเมืองลมจมได เพราะวา

คนที่เชื่อวาคนที่อายุมากนั้นนะเปนคนหงําเหงอะเปนคนไมมีประสบการณ ก็วาคนที่อายุมากมี

ประสบการณจะมีประสบการณมากนอยแคไหน แตก็มีประสบการณได ไดเลาเรียนมามากหรือนอยแตก็

มีประสบการณ ประสบการณนี้ชวยใหสวนรวมกาวหนาได ในระยะหลังนี้ดูวา คนที่ไมมีประสบการณ แต

ก็แกไดทําใหบานเมืองลมจมไปเยอะเหมือนกัน..."

นันทนิชา พาสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

นันทพร ไชยชนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน

27 กุมภาพันธ 2537..."

นันทพร แซหลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและประชาชน

ทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธบริบูรณโดยเต็ม

กําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จอยางสูง

และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแผนดิน..."

นันทพร เพิ่มเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษา  และนอมนํามาปฏิบัติมีอยูสี่ประการ  "

ประการแรก คือ การรักษาความสัจ  ความจริงใจ ตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชน และ

เปนธรรม

ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง  ฝกใจ  ตนเอง  ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม  ที่จะไมประพฤติลวงความสัจ สุจริตไมวาจะดวยเหตุ

ประการใด

ประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว  ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง

คุณธรรม  4  ประการนี้  ถาแตละคนพยายามปลูกฝง และบํารุงคุณธรรมใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน

แลว    จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคง

กาวหนาตอไปไดดังประสงค..."

นันทพล ปุญญพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

นันทพล พงษฟก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท ความวา 

งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

นันทพัทธ บูรณีเดชสิทธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

นันทริกา เจะอาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวาง ประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฎิบัติกิจการงานใหสําเร็จตรงตาม

จุดหมาย ประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน ผูปฎิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสามสวนนี้โดน

ครบถวนสม่ําเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติบานเมือง

พัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

นันทวัฒน วันนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานกําลังมีความตั้งใจดีที่จะทํางานเพื่ออุดมคติพรอมแลว แตตอไป ในเมื่อตองตกอยูในสิ่งแวดลอม

หรือภาวะที่แปลกเปลี่ยนไป อาจคลายจากอุดมคติและความสุจริตใจไปไดไมยากนัก ฉะนั้น ทุกคน

จําเปนตองหมั่นใชปญญาพิจารณาการกระทําของตนใหรอบคอบอยูเสมอ ระมัดระวังทําการทุกอยางดวย

เหตุผล ดวยความมีสติ และดวยความรูตัว เพื่อเอาชนะความชั่วรายทั้งมวลใหไดโดยตลอด และสามารถ

กาวไปถึงความสําเร็จที่แทจริง ทั้งในการงานและการครองชีวิต..."

นันทวัน แกวทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

นันทวัน แกวทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยเปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึงตอง

ชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเปนสุขตอไป แมจะมีสภาพสถานการณตาง ๆ  แวดลอมซ่ึงอันตรายและทั้งโลกก็

ประสบปญหาตาง ๆ  นานา  ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

นันทวัน คุมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ประเทศของเราไดรักษาอธิปไตย และดํารงฐานมาดวยดีไดตลอดมานั้น ก็ดวยความรวมมือของ

ทุกฝาย ตางชวยกันปฎิบัติงานเพื่อประโยชนของประเทศชาติ ดวยความสามัคคีและความพรอมที่จะ

เสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม..."

นันทวัน ไชยสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมจะเปนผูที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถาบกพรองตอการประมาณตนในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วิชา

ตาง ๆ ที่ไดเลาเรียนมาจนสําเร็จนั้นก็ไรประโยชน ไมสามารถจะนําความเจริญมาสูตน และประเทศชาติ

สมดังความปรารถนา..."

นันทวัน เอียดพวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

นันทวุฒิ ดาวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่ไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ 

และความสงบสุขของบานเมือง  ดังนั้นเด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเลี้ยงดู 

อยางถูกตองเหมาะสมใหมีความสุข สามารถสรางสรรคประโยชนตางๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลา

ความคิดจิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอย สุจริตและมีปญญา

ฉลาด แจมใสในเหตุผล หนาที่เปนของทุกคนที่จะตองรวมมอืกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผที่เกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู 

ความดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตา เอ็นดู และดวยความบริสุทธิ์ใจใหเด็กได

ทราบ ไดเขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความ

เจริญและความเสื่อมทั้งปวง

          โดยนัยนี้ บิดา มารดา จึงตองสอนบตุรธิดา พึ่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสายความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงแผไพศาลไปไดไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

นันทเวชช วรรณสุทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม เปนเวลาที่เราควรระลึกถึงกัน และอวยพรแกกัน

ใหมีความสุขความสําเร็จในสิ่งที่พึงประสงค. ขาพเจาขอสงความปราถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คน ทั้งขอ

ขอบใจทานเปนอยางมาก ที่มีมิตรจิตรวมมือสนับสนุนขาพเจาในภาระทั้งปวงดวยดีตลอดมา.

ในรอบปที่ลวงแลว มีเหตุใหไมปรกติเกิดขึ้นหลายครั้ง หลายอยาง รวมทั้งภาวะน้ําแลงและน้ําทวมที่

เกิดขึ้นพรอมๆ กันนั้นดวย. เหตุไมปรกติดังกลาวบางเรื่องก็กอใหเกิดความหวั่นวิตกรอนใจ บางเรื่องก็

กระทบกระเทือนความเปนอยู อาชีพ และเศรษฐกิจ ทั้งของเอกชนและบานเมืองเปนอยางมาก. แตเพราะ

เหตุที่ชาวเราเปนสวนใหญยังมีสติรูตัว มีความเขมแข็งอดทน และความคิดจิตใจที่มั่นคงในความเมตตา

กรุณาอยู จึงสามารถรวมมือรวมใจกันแกไขใหผอนคลายไปได.

เหตุไมปรกติทั้งนี้ควรจะชวยใหทานทั้งหลายไดขอคิดสําคัญประการหนึ่งวาวิถีชีวิตของบุคคลนั้นยอมมีภัย

อันตราย มีอุปสรรค และเคราะหดีเคราะหรายผานเขามาเนืองๆ ไมมีผูใดจะอยูปรกติสุขอยางเดียวได. ทุก

คนตองเตรียมกายเตรียมการเตรียมใจใหพรอมทุกเวลา ที่จะเผชิญและตอสูแกไขความไมปรกติเดือดรอน

ตางๆ ดวยเหตุผล หลักวิชา ความถูกตองรอบคอบ และสามัคคีธรรม.

ขาพเจาปราถนาอยางยิ่ง ที่จะใหทุกคนเล็งเห็นและเขาใจสถานการณบานเมืองตามความเปนจริง วาเวลา

นี้บานเมืองของเรากําลังตองการปรับปรุงพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพโดยเรงรีบ เพื่อใหไดรับประโยชนเต็ม

เม็ดเต็มหนวย จากทรัพยากรในพื้นภูมิประเทศของเรา และจากกําลังงานกําลังปญญาของคนไทยทุกคน 

จะลังเลหนวงเหนี่ยวใหชักชาดวยเหตุใดๆ ไมได เพราะจะทําใหเสียประโยชนที่พึงจะไดไปเปลาๆ ซึ่งใน

ยามนี้จะตองถือเปนความเสียหาย.

ทางที่เราจะชวยกันได ก็คือการทําความคิดความเห็นใหถูกและแนวแน ในอันที่จะยึดถือประโยชนของ

ชาติบานเมืองเปนที่หมาย. ตองเพลาการคิดถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระ

ลงใหได. ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงไปโดยเต็มกําลังความรูความคิด และ

ความสามารถ ดวยความจริงใจ ดวยความเมตตาปรองดองและความมุงดีปรารถนาดีตอกัน. ผลงานของ

ทุกคนจักไดประมวลกันขึ้นเปนประโยชนสุข ความมั่นคง และความวัฒนาถาวรของประเทศชาติ ซึ่งเปน

จุดหมายอันสูงสุดของเรา.

ขออนุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายในสากลจักรวาล จงอภิบาลรักษาทานทั้งปวง

ใหแคลวคลาดจากภยันตราย และเหตุชั่วรายทุกอยาง บันดาลใหแตละคนมีกําลังกาย กําลังใจ และ

สติปญญาอันพรอมมูลกลาแข็ง เพื่อสามารถประกอบกรณียกิจอันเปนประโยชนตนประโยชนชาติ ให

บรรลุผลเลิศทุกๆ สิ่ง ทั้งสามารถรักษาอิสรภาพ ความเปนไทย และความผาสุกรมเย็นในแผนดิน ใหดํารง

มั่นอยูตลอดชั่วนิจนิรันดร.

ขอใหทุกทานประสบแตความสุข สิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล และสมปรารถนาในสิ่งอันพึงประสงคจงทุกเมื่อ

นันทศักดิ์ บุญรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ทุกประการ..."

นันทศักดิ์ บุญรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

นันทศักดิ์ มุสิกศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

นันทา แกวขวัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

นันทา แกวพิทยานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

นันทา แซจึง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมมาไดจนถึงทุกวัน วันนี้ดวยความสามัคคีผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ

บรรเททาความเดือดรอนที่เปนหลักสําคัญของการปกครองประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."

นันทา พุมศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

นันทาวดี เพิ่มสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

นันทิกา ศรีพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

นันทิชา นําสินหมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

นันทิดา คิดถูก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่มีการศึกษาสมบูรณแลวนี้ ทําใหแตละคนหลีกเลี่ยงไมได จากความรับผิดชอบที่จะตองใชความรู 

สติปญญาของตนใหมีประโยชนและความเจริญวัฒนาแกบานเมืองและสวนรวม..."

นันทิยา จันทิมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทยสามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใด เรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน และกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความ สุข

ตราบนั้น..."

นันทิยา ชูบัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทํา จึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควร หยุดย้ัง

การกระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

นันทิยา เชิญทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยความรูความสามารถดวย ความตั้งใจและเอาใจใสศึกษานั้น เปนการ พัฒนาบุคคลใหมี

คุณภาพสูงขึ้นโดยแท และ บุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแลวยอมสามารถ จะพัฒนางานสวนรวมของชาติ 

ใหเจริญกาวหนาไดดังประสงค..."

นันทิยา ตัณฑชุณห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดี คือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา ผูไมมีระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน 

ขาราชการจึงจําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักชวยประคับประคองสงเสริมใหตนทํางาน

ไดดีขึ้น และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

นันทิยา ตีระอรรถกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

นันทื ศรีจันบาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

นันนทนา โพธิ์คํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

นัยนันท ชัยกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาราษฎร  "รูรักสามัคคี"  เขาจะเขาใจ  วาเมื่อเขามีรายได  เขาก็จะยินดีเสียภาษี  เพื่อชวยราชการให

สามารถทําโครงการตอไป  เพื่อความกาวหนาของประเทศชาติ ถาราษฎร "รูรักสามัคคี"  และ รูวา  "การ

เสียคือการได"

      ประเทศชาติก็จะกาวหนา  เพราะวาการที่คนอยูดีมีความสุขนั้น  เปนกําไรอีกอยางหนึ่ง ซึ่งนับเปน

มูลคาเงินไมได แตวาถาจะคิดใหเปนมูลคาเงินจริง ๆ ก็คิดได เราตองจายในสิ่งที่ไมนาจะตองจายเชนทาง

รัฐบาล  โดยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมประชาสงเคราะห  หรือกรมอื่น ๆ จะตองไปสงเคราะหราษฎรที่

ยากจน  ซ่ึงในปหนึ่ง ๆ ตองใชเงินเปนจํานวนหลายรอยหลายพันลานในการสงเคราะหชาวบานที่ยากจน

โดยไมไดอะไรกลับคืนมา  

      เพราะวาราษฎรที่ยากจนนี้ เขาไมมีกําลังที่จะตอบแทนอะไรไดเลย แมจะทํางานก็ไมคอยได เพราะ

ความยากจน แตวาถาเราสามารถที่จะทําใหเขาอยูดีกินดีขึ้นหนอย  เขาจะสามารถหารายไดไดมากขึ้น  

เราก็จะลดการสงเคราะห  ลงได..."

นัยนา กลั่นฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความซื่อสัตย สุจริตเปนพื้นฐานของความ ดีทุกอยาง เด็กๆจึงตองฝกฝนอบรมให เกิดมีขึ้นในตนเอง 

เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมี ประโยชน และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแหงชาติ ป 2531..."

นัยนา กลิ่นสุคนธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

นัยนา คงยะฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี้ .."  

    

พระบรมราโชวาท ในพีธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค

3 ธันวาคม 2522 ณ ลานพระราชวังดุสิต..."

นัยนา แดงเรือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

นัยนา เทวรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย..."

นัยนา สุวรรณชาตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอนื่องกันไปไดนั้น นํา

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใหกับตนเองคือ ตองไมประมาทปญญาตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความไมสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงาน และใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

นัยนา แหลงหลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทํางาน ยอมตองหวังผลประโยชน เชนเงินทอง ยศศักดิ์ อํานาจ ความร่ํารวย ปนสิ่งตอบแทน 

สําหรับครูที่รักการเปนครูที่แทจริง มีโอกาสที่จะไดรับประโยชนล้ําคาย่ิงกวานั้น แตเปนประโยชนที่เปนไป

ในทางจิตใจยิ่งกวาวัตถุ กลาวคือ ครูตามแบบฉบับ มักจะมิไดเปนผูที่สมบูรณทรัพย ดวยยศศักดิ์ อํานาจ 

และอิทธิพลนัก หากแกบริบูรณดวยสมบตัิทางคุณธรรม เชน คามซื่อสัตย สุจริต ความเมตตาปราณี ความ

เสียสละ ซึ่งเปนเหตุทําใหสามารถผูกพันจิตใจผูเปนศิษยใหรักใคร ไวใจและเคารพเชื่อฟงไดแนนแฟน และ

สามารถที่จะสั่งสอนถายทอด ทั้งวิชาความรู ทั้งจิตใจและมารยาทที่ดี ใหแกศิษยไดพรอมมูล ทําใหศิษยมี

ความฉลาดรอบรู มีความนอบนอม ซึ่งไมใชนอบนอมแตกับผูใหญหากรวมถึงนอบนอมนับถือในกันและกัน

 อันจะทําใหเขาใจกัน และเอื้อเฟอสนับสนุนกัน เพื่อใหงานสวนรวมดําเนินไปไดสะดวก ทั้งรูจักสรางสรรค

สังคม ที่ดีตอไปได ดังนั้น ถาพิจารณากันใหลึกซ้ึง จะเห็นวา ประโยชนดังกลาวแลวเปนประโยชนที่แนนอน

 ยั่งยืน และทําใหเกิดความสุขสบายไดดียิ่งกวาทรัพย ยศ และอํานาจหรืออิทธิพลใดๆหมด..."

นัยนา ใหญโสมานัง ร.น.
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควร หยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง  

  (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540)..."

นัศรีนีย มีสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น ๆ งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จ ทันการและใหไดผล

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรู คิดพิจารณา เห็นสิงที่เปน

คุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชน อยางชัดเจนถูกตอง..."

นัสริน อาบู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

นัสรี เจะแล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีตองปรับปุรงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวมีความเพียรและความอดทนเปนที่ตั้ง ถา

คนเราไมมั่นเพียรไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เม่ือทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมีชีวิต

เจริญรุงเรืองแนๆ..."

นางนริศรา โพธ์ินาคเงิน โพธิ์นาคเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ของกระทราวงมหาดไท พูดอยางรวบรัด คือการอํานวยความสุข สวัสดี แกทวนราษฎรและการ

อํานวยความสุขสวัสดีที่ทําอยูนั้น อาจจําแนกตามประเภทงานไดเปน 4 ดาน คือ การอํานวยความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การพัฒนาอาชีพและฐานะความเปนอยู การพัฒนาจิตใจใหอยูรวมกันได

ดวยความสุขและความสามัคคีปรองดองและการใหการศึกษาเพื่อสรางอนาคตที่แจมใส งานทั้ง 4 ดาน

ยังจําแนกเปนสวนปลีกยอยออกไปไดมากมาย ซึ่งตองมีกรมกองตางๆ รับผิดชอบไปปฎิบัติ ทั้งตองพึ่งพา

อาศัยความรวมมือจากกระทรวง ทบวง กรมอื่น อยางกวางขวางและใกลชิดดวย ขาราชการกระทรวง 

มหาดไททุกฝายทุกคน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีหลักปฎิบัติที่แนอนอนเปนเครื่องยึดถือ หลักการอยาง

แรก ก็คือตองปฎิบัติงานใหประสานสอดคลองและดําเนินกาวหนาไปดวยกัน เสมอกัน พรอมเพรียงกันทกุ

ฝาย โดยมิใหล้ําหนาหรือลาหลังกวากัน อันเปนเหตุใหงานชะงักงัน หรือเสียขบวนและเสียผล หลักการ

อยางที่สอง คือตองพยายามประสานงานกับทุกหนวยงานดวยความสมัครสมานและความเขาใจอันดีตอ

กัน ประการสําคัญ คือจะตองระมัดระวังปฎิบัติการทุกอยางดวยความสุจริตเที่ยงตรง ใหสมควรและ

ถูกตองดวยหลักวิชา กฎหมาย ความชอบธรรม โดยไมมีอคต.ิ.."

นางมัณฑน นอยพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณและกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค  เปนความ

เจริญม่ันคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

นางสาวสุรีพร เกาะเรียนอุดม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

นางสุนันทา จันทายืน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือ พูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและ

สวนรวม..."

นาซีเราะ เจะโวะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดี จะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

นาฎนภา พรสิริญาดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

นาฏ ย้ิมเยื้อน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักที่วาทุกคนตองทราบถึงกฎหมาย และตองทําตาม กฎหมายนั้น รูสึกวาบางครั้งก็ใชไมได เพราะวา

กฎหมายไมถึงประชาชน ตองนึกบางวาเปนความผิดของทางราชการ ที่ไมสามารถจะนํากฎหมาย ไปให

ถึงประชาชน..."

นาตยา คุปตะบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ช่ัวเสื่อมเราตองฝน

ตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะกระทํา

สิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ ใหผลของ

ความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ..."

นาตยา จันทรสอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงแหงหมูคณะ ที่จะเกิดมี ขึ้นไดนั้น ยอมจะเนื่องมาจากความคิด ความเห็น 

และใจจริงที่มุงหมายและยึดมั่นในสิ่งใดสิ่ง หนึ่งรวมกัน..."

นาตยา ฉายแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือ  ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวย

วิถีทางที่สุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม  ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู  

การทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและม่ันคง

ถาวร เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

นาตยา เนตรสถิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแลว จะเกิดความวาวุน พอมีความทุกขจะหันหนาเขาควาเอา

สิ่งที่เปนอันตรายตอชีวิตของตน เพื่อใหลืมเร่ืองเฉพาะหนาช่ัวคราว เชน ยาเสพติด เพราะยาเสพติดทําให

คนมึนเมา 

ขาดสติสัมปชัญญะ มักประพฤติแตความชั่ว เปรียบเสมือนปลาติดเบ็ด ยากนักที่จะหลุดพนออกไปได..."

นาตยา ศรีสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประทเศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาติ ขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืนใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุและความรวมมือกันในการปฎิบัติบิหารงานทั้งปวง 

เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเองและจรรโลงประเทศชาติของรเหดํารงมั่นคงอยูตลอดไป..."

นาตยา หุนเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนไทยสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียด

หยามคนรุนเกาไมควรจะมี ดวยเหตุวาคนรุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

นาถจันทร วงศทศพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันั้น มีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แบงแยกกัน ไมแยงประโยชนไมแยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวย ความบริสุทธิ์ใจ 

มุงหวังผลสําเร็จในการเปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

นาถนภา ทินกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

นาถฤดี มุงรุจะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณและกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคงทั้งแกตน แกงานและแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

นายเกรียงศักดิ์ พวงพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

นายธนิศร หะยะกังฉัตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรักความสามัคคีที่ทําใหคนไทยสามารถรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝง ประการแรก คือการที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความ

เมตตามุงดี มุงเจริญตอกัน ประการที่สอง คือการที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกันประสานงานประสาน

ประโยชนกันใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตนแกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ ประการที่สาม คือการที่ทุกคน

ประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสจุริตในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียมเสมอกัน  ประการที่

สี่ คือการที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคงอยูใน

เหตุผล..."

นารถสุดา สุขวิสิฏฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

นารายณ สุธีรศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."  

    

พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม

เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระเฉลิมชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2520..."

นาริมาน ปาละมาณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

นาริมาลย หะสาเมาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

นารี ชูโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทยสามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใด เรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน และกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความ สุข

ตราบนั้น..."

นารี ตรงคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เช่ือถือ 

และความยกยองสรรเสริญ จากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ การพูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญใน

การสงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

นารี พละลิขิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

นารี หนูรอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

นารีซะห บินนุรดิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

นารีย จะยันรัมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหการศึกษานั้นกลาวสั้นๆโดยความหมายรวบยอด คือ การขวยใหบุคคลคนพบวิธีการดําเนินชีวิต

อยางถูกตอง เหมาะสมไปสูความเจริญและความสุขตามอัตภาพ ผูสอนมีหนาที่ตองหาความรูและ

วิธีการดําเนินชีวิตมาใหศิษยไดรูไดทราบ เพื่อใหสามารถเรียนรูรูตอไปไดดวยดี จนบรรลุจุดหมาย หาก

ผูสอนมีอุบายอันแยบคาย ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่สุดทั้งในการแสวงหาความรูทั้งในการถายทอดความรู 

เกิดจากความระลึกไดถึงในความรูที่ผานพบมาแลว ประกอบกับความรูตัวและความคิดอานที่วองไว

เฉลียวฉลาด ซึ่งปกติชนทุกคนจะตองฝกฝนใหเกิดขึ้นได ไมเกินวิสัยแลวนํามาใชควบเขากับความรูความ

ถนัดของตนใหเปนประโยชนไดทุกโอกาส..."

นารียา แวป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานทั้งหลายยอมทราบและตระหนักอยูทั่วกันวา ทุกวันนี้เราทุกคนมีภาระสําคัญเฉพาะหนาที่อยูที่

จะตองสรางเสริมความเจริญเปนปกแผนใหแกบานเมืองในทุกๆดาน เพื่อที่ประเทศชาติและประชาชนจัก

สามารถดํารงอยูไดดวยความผาสุกมั่นคง ในการนี้จําเปนที่ชาวไทยเราจะตองรวมมือรวมใจกันโดย

พรักพรอม เนื่องดวยสรรพกิจการงานที่เปนสวนรวมทุกดาน ทุกระดับ ตองอาศัยบุคคลหลายฝายรวมกัน

คิด รวมกันทํา ถาแตละฝายเขามารวมงานกนั ดวยความตั้งใจ ดวยความรูความสามารถ ดวยความฉลาด

 มีเหตุผล และดวยความคิดที่สรางสรรคงานก็สําเร็จผลสมบูรณงดงามตามประสงคทุกอยาง..."

นารีรัตน ไกรมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี นั้นหมายถึงความเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคล ทั้งในดานวิชาการของแตละ

คนมีหนาที่ มีความรู ในวิชาการของแตละคน ถาดําเนินวิชาการ นั้นๆไปตามลําพังหรือแนวเดียวเทา

นั้นเองก็จะไมไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

นารีรัตน ศรีโพธิ์เผือก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

นาวา นันทนิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

นาวิน นงนุช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละคน

ยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโลบาย

หรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการสราง

ศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซ่ึงเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียรพยายาม

อยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญาความรู 

ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซึ่งเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. ประการที่

สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และทําใหงาน

สําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิดจิตใจที่สะอาด

เขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแกการรูจักสงบใจ

 ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถพิจารณาแกไข

ปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปนสวนวิธีการ ตาง

เปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือเพียงบางสวน

บางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายามอบรมสรางเสริม

ใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะบันดาลผลเลิศให

เกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

นาวิน ผลทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 5 ธันวาคม 2512..."

นาวิน มามีโชค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

นาวิน วัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกินอุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเองความพอเพียงนี้

ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว

อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอยางที่

ผิลตไดมากกวาความตองการก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไรไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

นาวิน เส็งสมวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการ พึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบที่จะตองปฎิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวหนา

ไปถึงความเจริญมั่นคง ซึ่งเปนจุดประสงคแทจริง..."

นาวี วงษจีน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

นาสโรน เจะเลาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควร หยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

น้ําคาง บุญคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําใหบานเมืองคงอยูนี้เปนงานที่ยากที่ลําบาก  เพราะวาคนที่อยูในประเทศยอมตองมีการขัดแยง

กันบาง  เหมือนในครอบคัวอยูใกลชิดกันก็อาจขัดแยงกันได  แตวาเมื่อยูในครอบครัวเดียวกันคือ

ประเทศชาติ  ก็เปนครอบครัวใหญ  ตองรูจักอภัยกัน  รูจักปรองดองกันใหด.ี.."

น้ําใจ อินตะรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

นําโชค ชํานาญวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวา คนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองเหมือนกันหมด  ลง

ทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็ตอง

สอดคลองกัน..."

น้ําทิพย ตะพัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น  ที่สําคัญไดแกความรูจักรับผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่ว กลัวบาป

 ความซ่ือสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็นแกตัวไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ความไมมัก

งาย หยาบคาย  กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญเปนพิเศษ คือ ความขยันหมั่นเพียร  พยายามฝกหัดประกอบการ

งานทุกอยางดวยตนเอง ดวยความตั้งใจไมละเลยไมทอดทิ้ง..."

น้ําทิพย นอยดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

น้ําฝน ตรีแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

น้ําฝน ทองคโชค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

น้ําฝน นวลสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมือถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็นแตถาทุกคนพากันปดทอง แตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามสมบูรณก็ไมได..."

น้ําฝน วิไลลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเรา

ก็อยูเปนสุข..."

นิกร ปญญเตมีย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กอนที่ทั้งหลายจะออกไปมีหนาที่การงานชวยเหลือบานเมืองและประชาชน  จึงไดใหตั้งใจใหแนวแนที่

จะนําเอาวิชา ความสามารถของตนไปใชดวยความสุจริตบริสุทธิใหสอดคลองกับสถานการณทุกอยางโดย

ถูกตองเหมาสมไมวาจะกระทํารวมกับผูอ่ืนหรือกระทําโดยลําพังตนเอง บานเม่ือเราจักไดอยูรอดและ

วัฒนาสภาพตอไป..."

นิกร ภูมิแสนโคตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวง จะธํารงความยุติธรรมและถูก ตองและเที่ยงตรงมี ความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพ

เต็มเปยมหรือไม เพียงไร นั้นขึ้นอยูกับ การใชหากนําไปใชผิดวัตถุประสงคและเจตนารมณ หรือดวย

เจตนาอัน ไมสุจริตตาง ๆ กฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และ กลายเปนภัยแกประชาชน..."

นิกร ยุระชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

นิกร ศิลปวิทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ

และความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

นิกร สุทธิผาสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

นิคม จิตปาโล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิทยาการทุกอยางมิใชมีนั้นในคราวหนึ่งคราวได หากแตคอยๆ สะสมกันมาทีละเล็กละนอยจนมากมาย

กวางขวาง การเรียนวิทยาการก็เชนกัน บุคคลจําจะตองคอยๆ สะสมเรียนรูใหเพิ่มพูนขึ้นมาตามลําดับให

ความรูที่เพิ่มพูนขึ้นนั้นเกิดเปนรากฐานรองรับความรูที่สูงขึ้น ลึกซึ้งกวางขวางขึ้นตอๆไป..."

นิคม ทัดเทียม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยู ก็จะไมมีวันอับจน ยอมหาทางสรางตัว สรางฐานะให

กาวหนาไดเสมอ ขอสําคัญ ในการสรางตวสรางฐานะนั้นตะตองถือหลักคอยเปนคอยไป ดวยความ

รอบคอบ ระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดีไมทําเกินฐานะและกําลังหรือทําดวยความเรงรีบ..."

นิคม ทัดเทียม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

นิคม บุญโญรส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของครู เปนงานที่ยากและตองใชความอดทนเสียสละมาก ยิ่งในปจจุบันย่ิงยากขึ้นทุกที เพราะเกิด

มีความคิดใหมอยูเสมอ เชนวาเด็กตองมีความคิดรเริ่มมาก แตความคิดริเร่ิม ซึ่งเปนสิองที่ดีนั้นโดยมากไป

แปล ไปเปนวาจะตองมีความคิดที่จะลางครู ความคิดอันนี้เปนความคิดที่รูสึกวาจะไมคอยดีนัก แตเราก็

ตองรับวามี เพื่อแกปญหานี้ มิใชวาครูจะตองทําตัว ไมดีเพื่อสอดคลองกับการยุแหย ตรงขามครูยัตอง

เสียสละ ยิ่งตองํางานหนัก และทําดวยความเฉลียวฉลาดขึ้น

    ปญหาเรื่อง การกระดางกระเดื่องของฝายลูกศิษยตอครูนั้น มีทางแกอยางเดียวคือ ความโอบออมอารี 

และความอดทนของครู จะไปดาวาเด็กเปนผูรายปนคนไมดีก็ไมสมควรนัก ความจริงผูใหญแลโดยเฉพาะ 

ครูก็มีหนาที่ที่จะใหความเมตตา และเมื่อลูกศิษยทําอะไรไมดีก็ตองอดทนและสั่งสอน แมจะถูกดา ถาทํา

เชนนั้นในสุด ผูที่เปนลูกศิษยก็จะเห็นความดี และความดีนี้จะเปนสิ่งที่จะชวยบานเมืองใหรอดพนอันตราย

 ไปได ถาหากวาครูเห็นเด็กกระดางกระเดืองมากแลวเกิดทําไมดี นอยใจแลว ไมทําหนาที่ครูละทิ้งหนาที่

ครูขาดความเมตตา หรือเกิดความทอใจอยางหนัก อนาคตของชาติจะเปนอยางไร ก็ไมมีผูใหความรูแก

เด็กซ่ึงจะปนผูใหญในอนาคต โดยเฉพาะในกลุมครูที่เรียกวาเปนครูสอนเด็กๆ การสอนของครูมี

ความสาํคัญย่ิงกวาในกลุมครูที่อยูนชั้นมหาวิทยาลัยดวยซ้ํา..."

นิคม บุญไสย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราอยาไปเลิกบารมีที่บานเมือง  ที่ประเทศไดสรางเอาไวตั้งแตบรรพบุรุษของเราใหเกินไป  เราตองทํา

บางหรือเพิ่มพูนใหประเทศชาติมีอนาคตที่แนนอน..."

นิคม วงศสุเทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

นิคม ศรีนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท

ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณและสวนสนาม ของทหารรักษาพระองค

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธ.ค.2529

?..ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

นิคม สนั่นเคร่ือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

นิคม สังฆะโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานรวมกัน และสงเสริมกันอยางมีเอกภาพของผูมีความรูความสามารถระดับนี้ ยอมมี

ศักยภาพสูง อาจบันดาลใหมีประสิทธิผล ใหบังเกิดไดตามตองการทุกกรณี ทานทั้งหลายจึงควรอยางยิ่งที่

จะต้ังตัวตั้งใจใหเที่ยงตรง และเหนียวแนนอยูในความถูกตองและสุจริต ในการที่จะนําความรูความคิด

วิทยาการทั้งปวงไปใชแตในทางสรางสรรคและเปนประโยชน ถาทุกฝายเขาใจและปฏิบัติไดดังนี้ สิ่งที่แต

ละคนกระทําจะประกอบเกื้อกูลกันขึ้นเปนความมั่นคงปลอดภยั และความวัฒนาผาสุกของชาติบานเมือง

ไดแทจริง..."

นิคม สุตภวา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาในมหาวิทยาลัยถือวาเปนการศึกษาคนควา เพื่อสรางเสริมและสะสม ความรู ความจัดเจน 

ในดานวิชาการอยางสูง และดานการใชความคิดวิจารณญาณตามเหตุผล หลักวิชา ความถูกตอง ผูมี

ปญญาซึ่งไดผานการศึกษาระดับนี้ จัดวาเปนบุคคลที่ทรงคุณคา ผูจะเปนกําลังสรางสรรคความเจริญ

มั่นคงทุกดานของประเทศอยางสําคัญตอไป เหตุนี้ บัณฑิตทั้งหลายจึงมีหนาที่รับผิดชอบเกิดขึ้น ที่

จะตองนําความรู ความคิด และความสามารถจัดเจนของตนออกปฎิบัติงาน เพื่อประโยชนสุขของสวนรวม

และบานเมือง การทํางานใหสําเร็จอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น เบื้ยงตนแตละคนจะตองมีปณิธานที่

เที่ยงตรง ในอันที่จะทํางานทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความหนักแนนอดทนใหบรรลุผล

สําเร็จเมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหเห็นจุดหมาย เห็นสาระและประโยชนที่แทจริงของ

งานนั้นอยางแจมแจง แลวลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจและดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงาน

ดําเนินลุลวงตลอดไปอยางตอเนื่องโดยมิใหบกพรองเสียหาย ขอสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฎิบัติงานพยายาม

ควบคุมกายใจและความคิด ใหสงบ ตั้งมั่นและหนักแนนอยาใหคลายจากความเพียร อยาใหหวั่นไหว 

ฟุงซานไปกับความพอใจหรืออุปสรรคและปญหาตางๆ นอกจากนั้น ยังจะตองมีความสุจริตใจ และจริงใจ

ตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฎิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม ดวยความ

เมตตาอารี และความไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานงานประโยชนกันไดอยางสอดคลองและมี

ประสิทธิภาพ ขอปฎิบัติที่นํามากลาวนี้ใครจะขอใหบัณฑิตพิจารณานําไปปฎิบัติดวยควาใครครวญ ให

ครบถวนและเหมาะพอดี เพราะเชื่อวาจะชวยใหแตะคนประสบความสําเร็จอันนาพอใจในการทํางาน ทั้ง

เกื้อกูลใหมีความเจริญกาวหนาและความผาสุขราบรื่นในชีวิต พรอมสมบูรณในวันหนา..."

นิคม สุสานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆทุกอยางตองการเวลามากกวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จโดย

ตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้นไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูริเร่ิมงาน ใครเปนผูรับชวง

งาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญ..."

นิจจารีย เปลงงูเหลือม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

นิจวดี เจริญเกียรติบวร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารนั้นอาจกลาวไดวาไดปฏิบัติตัวปฏิบัติงานมาดวยดี ทั้งในดานยุทธการอันเปนภารกิจโดยตรงของ

ทหาร และในดานการพัฒนาสรางสรรคใหประชาชนมีชีวิตที่รมเย็นเปนปกติสุข ตลอดจนชวยเหลือบําบัด

บรรเทาทุกขในยามที่เกิดภัยพิบัติเดือดรอน ผลงานที่ผานมาเปนที่นาพอใจ ไดรับความศรัทธาเชื่อถือ และ

รวมมือสนับสนุนจากประชาชนอยางกวางขวางควรเปนที่ประจักษวา แนวทางที่ทหารปฏิบัติตน

ปฏิบัติงานมานั้นเปนแนวทางที่ถูกตอง จึงสมควรอยางยิ่งที่ทหารทุกคนทุกตําแหนง จะไดถือเปนกรณีย

กิจสําคัญที่จะตองพยายามปฏิบัติใหตอเนื่องตลอดไป ทั้งตั้งใจพยายามปฏิบัติปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น..."

นิจศิลป พรหมแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

นิฉรา หัสมสย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

นิชาภา แสนสุรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

นิดา ฉัตรศิริเวช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปราถนาอยางยิ่งที่จะเห็นชาวไทย มีความสุขถวนหนากันดวยการให คือ ใหความรัก ความเม

ตาตกัน ใหน้ําใจไมตรีกัน ใหอภัย ไมถือโทษ โกรธกัน เคืองกัน ใหการสงเคราะหกัน โดยมุงดี มุงเจริญตอ

กัน ดวยความบริสุทธ์ิและจริงใจ..."

นิดา ศิริเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

 ..."  

    

พระบรมราโชวาท ในพีธีตรวจพลสวนสนาม

เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2504..."

นิตธนา วองนาวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

นิตย สุเต็ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวงนั้น เราบัญญัติขึ้นเพื่อใชเปนปจจัยสําหรับรักษาความยุติธรรม กลาวโดยสรุปคือ ใช

เปนแบบแผนแหงความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสวนหนึ่ง กับใชเปนแมบทในการพิจารณาตัดสินความ

ประพฤติปฏิบัตินั้น ๆ ใหเปนไปโดยถูกตองเที่ยงตรงอีกสถานหนึ่ง..."

นิตยา กลั่นกลิ่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติ บริหารงานของแผนดินจะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะ เพงพินิจใช

ความรูความคิด

ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบ ชั่วดี เปนเครื่องวิจัย วิจารณ ปรับปรุงตัว ปรับปรุงงาน ใหมี

ประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความเจริญ

มั่นคง แกตน แกงานและแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

นิตยา เข็มจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาขอชักชวนพี่นองชาวไทยทั้งหลายใหระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซ่ึงไดกอบกูรักษาบานเกิด

เมืองนอนของเรามานั้นใหจงหนัก แลวถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละสวนตัวเพื่อประโยชน

ยิ่งใหญของประเทศชาติ เปนคุณธรรมประจําใจอยูเนืองนิตย จึงขอพี่นองชาวไทยทั้งหลาย จงบําเพ็ญ

กรณียกิจของแตละคนดวยซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกลาหาญ แลวอุทิศความเสียสละ

สวนตัว ความเหน็จเหนื่อยลําบากยากแคน เปนพลีบูชาบรรพบุรุษ ผูซึ่งไดกอสรางชาติเปนมรดกตกทอด

มาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้ (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม : 31 ธันวาคม 2493)..."

นิตยา คลาดโรค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับ

อันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด  โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยาง

สอดคลองพอเหมาะพอดี  จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนา

ไปได ดังนั้น ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน  จึงตองพยายามปฏิบัติตนปฏิบัติงาน

ใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่นฝายอื่นใหได..."

นิตยา จุยศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวไมได จําเปนตองอาศัยความสุจริต และความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย เพราะเหตุ

วาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรมดังกลาวแลว

เปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวยความสวัสดี 

คือ ปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป 

ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปน

ผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาด

บุคคลที่มีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

นิตยา ฉิมกลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

นิตยา ชาปทมะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น  สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง  ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใด

           ที่จะตองเปนหวง หรือ รอคอยเขาดวย   เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว

           ถึงแมจะมีใครรวมมือหรือไมก็ตาม    ผลที่ดีจะตองเกิดขึ้นแนนอน

      พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 

 2520..."

นิตยา ตุยนันตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเปนครูนั้นประกอบขึ้นดวยสิ่งที่มีคาสูงหลายอยาง อยางหนึ่งไดแกปญญา คือความรูที่ดี

ประกอบดวยหลักวิชาอันถูกตองที่แนนแฟนกระจางแจงในใจรวมทั้งความฉลาดที่จะพิจารณาเรื่องตางๆ 

ตลอดจนกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางไดโดยถูกตองดวยเหตุผลอยางหนึ่งไดแกความดีคือความสุจริต 

ความเมตตากรุณาเห็นใจและปรารถนาดีตอผูอ่ืนโดยเสมอหนา อีกอยางหนึ่งไดแกความสามารถที่จะเผื่อ

แผและถายทอดความรูความดีของตนเองไปยังผูอ่ืนอยางไดผลความเปนครูมีอยูแลว ยอมฉายออกใหผูอ่ืน

ไดรับประโยชนดวย..."

นิตยา ทุมวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การแกปญหานั้น ถาไมทําใหถูกเหตุถูกทางดวยความระมัดระวัง มักจะกลายเปนการเพิ่มปญหาใหมาก

และยุงยากขึ้น แตละฝายจึงควรจะตั้งใจพยายามทําความคิดความเห็นใหกระจางและเที่ยงตรง เพื่อจักได

สามารถเขาใจปญหาและเขาใจกันและกันอยางถูกตองความเขาใจที่ถูกตองแนชัดนี้ จะชวยใหเล็งเห็น

แนวทางปฎิบัติแกไขอันเหมาะสม ซึ่งจะนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

   ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวง ดวยความรู ควาสามารถดวยความจริงใจ พรอม

ใจและความเมตตาปราถนาดีตอกัน ผลการปฎิบัติของแตละคนแตละฝาย จักไดประกอบและสงเสริมกัน

ขึ้นเปนประโยชน เปนความกาวหนา เปนความมั่นคงวัฒนาของประเทศชาติไทยของเรา..."

นิตยา นอยนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก

 ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

       ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้

สําคัญมาก เพราะทําใหบคุคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่

จะอํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

       ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจ

อันดีในกันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรกั

ความหวังดี ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนิน

กาวหนาไปโดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย..."

นิตยา นิจถาวร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส 

พระราชทานแกปวงชนชาวไทยเมื่อเวลา ๒๐.๐๐น. วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ทางสถานีโทรทัศน

รวมการเฉพาะกิจดังนี้ 

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระที่จะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทาน

ทั้งหลายทั่วกัน และขอขอบใจทานเปนอยางยิ่ง ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนขาพเจาในภารกิจทั้งปวงดวยดี. 

ในปที่ลวงไปแลว ประเทศของเราตองประสบกับภาวะผันผวนหลายอยาง ซึ่งเกิดจากเหตุปจจัยทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ ทําใหกระทบกระเทือนอยางมากถึงฐานะทางเศรษฐกิจ การคลัง การเมือง 

ตลอดจนชีวิตความเปนอยูของประชาชนทั่วไป. ในปใหมนี้สถานการณตางๆ ยังมิไดมีทีทาวาจะคลี่คลาย

ลงแตประการใด. ดังนั้น ทุกคนจึงควรจะไดรับรูความจริงขอนี้ และเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเผชิญกับภาวะ

นี้อยางผูมีสติ มีปญญา มีความเขมแข็ง และกลาหาญ เพื่อประคับประคองตัวใหอยูรอด และพรอมที่จะ

กาวตอไปอยางมั่นคง. แตอยางไรก็ดี ประเทศของเราก็เคยประสบกับปญหาดังนี้มาแลวหลายครั้ง และทุก

ครั้งเราก็สามารถผานพนความยุงยากทั้งนั้นๆ มาไดดวยความสวัสดี โดยอาศัยความอดทน ความเสียสละ

 ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีปรองดอง และความมีสติรูเทาทันสถานการณ ของทุกคนในชาต.ิ ใน

คร้ังนี้ก็เชนกัน หากทุกคนจะไดรวมมือรวมใจกันประพฤติตนปฏิบัติงานตามแนวทางแตเกากอน ก็หวังได

วาเราจะพาตัวพาชาติใหอยูรอดปลอดภัย และจรรโลงสรางเสริมความเจริญทุกอยาง ใหย่ิงม่ันคงและ

กาวหนาไดเปนแนนอน. 

ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลายตั้งความหวัง ต้ังความเพียรอันมั่นคงไว ที่จะชวยตัวชวยชาติใหหนักแนน

ยิ่งขึ้น ทั้งดวยการขะมักเขมนทํางานใหเต็มกําลังความสามารถ ทั้งดวยการดําเนินชีวิตอยางระมัดระวัง

และเปนอยูอยางพอเหมาะสม จะประพฤติปฏิบัติการใด ก็ยึดมั่นในประโยชนสวนรวมและประเทศชาติเปน

เปาหมายสูงสุด 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเปนที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย จงปกปกรักษา

ทานทั้งหลายใหปราศจากภยัอันตราย และเหตุช่ัวรายทุกสิ่ง บันดาลใหแตละคนมีกําลังกาย กําลังใจ 

กําลังปญญา และกําลังสามัคคีอันแข็งแกรง พรอมเพรียง สามารถที่จะประกอบกรณียกิจ นําพา

ประเทศชาติใหดําเนินตอไปโดยสวัสดี และสามารถที่จะธํารงอิสรภาพ อธิปไตย พรอมทั้งความเจริญ

รมเย็นเปนผาสุกของบานเมือง ใหสถาวรอยูตลอดไป..."

นิตยา ผกามาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

นิตยา ผลแพง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

นิตยา ภูวนานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

นิตยา มวงสอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความรูความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยูจะไมมีวันอับจน ยอมหาทางสรางตัวสรางฐานะให

กาวหนาไดเสมอ. ขอสําคัญ ในการสรางตัวสรางฐานะนั้นจะตองถือหลักคอยเปนคอยไป ดวยความ

รอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะและกําลัง หรือทําดวยความเรงรีบ. เม่ือมี

พื้นฐานแนนหนารองรับพรอมแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญกาวหนาในระดับที่สูงขึ้น ตามตอกัน

ไปเปนลําดับ. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ เปนประโยชนแทและยั่งยืน..."

นิตยา วิเชียรรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการและในทางการสอน เทานั้นก็หาไม จะตอง

รูจักอบรมเด็กทั้งในดสนศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรมรวมทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่และใน

ฐานะที่เปนพลเมืองของชาติ ตอไปขางหนา การใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้นตางกับการอบรม การ

สอนคือการใหความรูแกนักเรียน สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของนักเรียนใหซึมซาบจนติดปนนิสัย 

ขอใหทานทั้งหลาย จงอยาสอนแต อยามัวสอนอยางเดียว ใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย..."

นิตยา วิรบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคนทุกฝายจึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน สมัคร

สมานรวมมือรวมคิดกัน ใหการปฏิบัติบริหารงานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงค สมบูรณพรอมทุกสวน..."

นิตยา ศรีกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

นิตยา สุทธิผาสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง 

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริ ญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

นิตยา สุทธิผาสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนครูอยางแทจริงนับวาเปนบุคคลพิเศษ ผูตองแผเมตาและเสียสละเพื่อความสําเร็จ ความกาวหนา 

และความสุขความเจริญของผูอ่ืนอยูตลอดชีวิต ที่กลาวดังนั้นประการหนึ่ง เพราะครูจําเปนตองมีความรัก 

 ความสงสารศิษยเปนพื้นฐานทางจิตใจอยางหนักแนน จึงสามารถทําลําบาก ทนตรากตรํากายใจ อบรม

สั่งสอนและแมเคี่ยวเข็ญศิษยใหตลอดรอดฝงได อีกประการหนึ่งจะตองยอมเสียสละความสุขและ

ประโยชนสวนตัวเปนอันมาก เพื่อมาทําหนาที่เปนครู ซ่ึงทราบกันอยูดีแลววาไมใชทางที่จะแสวงหาความ

รํ่ารวย ยศศักด์ิ หรืออํานาจความเปนใหญ แตประการหนึ่งใหแกตนเองไดเลย..."

นิตยา อิมใจจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความปติช่ืนชมอยางยิ่งที่ทานทั้งหลายมีไมตรีจิตพรั่งพรอมกันมาใหพรวันเกิด ขอขอบพระทัย

 และขอบใจในคําอํานวยพรอันเปยมดวยความมุงดี มุงเจริญ โดยประการตางๆ ขอทุกทานจงไดรับพรและ

ไมตรีจากใจจริงของขาพเจาเชนเดียวกัน 

        

       คนไทยรวมกันตั้งชาติ ตั้งประเทศจนเปนปกแผนและเจริญม่ันคง ซ่ึงตอกันมาชานาน แมบางสมัย

บานเมืองจะไดเกิดเหตุคับขัน เดือดรอน แตเราก็รวมกันปฏิบัติแกไขดวยสติปญญาอันฉลาด สามารถ 

ดวยคุณธรรม ความดี และดวยความสามัคคีปรองดอง ทําใหเรามีอิสรภาพและความสุข ความเจริญทุก

อยาง อายุยืนมาจนถึงทุกวันนี้ ขอนี้ควรเปนสิ่งเตือนใจเราทั้งหลายผูรวมอยูในชาติ ในประเทศนี้ใหมี

สมานฉันท อันมาหาเหตุผลความถูกตองและความรับผิดชอบตอสวนรวมอยางจริงจัง เพื่อกําจัดอคติและ

สรางเสริมความเมตตา สามัคคีในกันและกันจะไดสามารถรวมกําลังกันสรางสรรค จรรโลงประเทศชาติ

ของเราใหมั่นคงเขมแข็ง เปนแผนดินที่ทุกคนจะอยูอาศัย และประกอบสัมมาอาชีพพรอมกัน รวมกัน ดวย

ความผาสุกรมเย็นตลอดไปไมมีที่สิ้นสุด 

        

       ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิจงอภิบาลรักษาทานทุกคนใหปราศจากทุกข 

ปราศจากภัย และบันดาลใหประสบแตความสุข สิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล จงทุกประการ..."

นิตยาภรณ ทิพยกุมาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงไมใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดี

ไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

นิตยาภรณ บัวนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากตองใชความรูความสามารถแลวยังตองเปนผูมีจิตใจ

สูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติแตในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตนใหสมเกียรติเปนผูที่ควรแกการนับถือ

..."

นิติ กัณหา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากตองใชความรูความสามารถแลวยังตองเปนผูมีจิตใจ

สูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติแตในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตนใหสมเกียรติเปนผูที่ควรแกการนับถือ

..."

นิติ ภิรมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไม

เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะดวยซํ้าไป..."

นิติธารณ บุษยาเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานสํานึกความรับผิดชอบที่ทานมีโดยระยะปจจุบันนี้จะมีหนาที่อยางไรก็ตาม มีหนาที่ในแนวรบ

หรือแนวปฏิบัติการทางการตอสู หรือในหนาที่ราชการอยางอื่น ซึ่งมิใชการตอสู แตจะตองทําใหดีที่สุด 

เพราะวาผูที่มียศยอมตองปกิบัติใหสมเกียรติของยศ เพราะบานเมืองจะเจริญได จะปลอดภัยได เราเปน

ทหารก็เพื่อจะรักษาความดีของสถาบัน เพราะฉะนั้นขอใหทานสํานึกในความรับผิดชอบที่มี ในการทําใหดี

 จะมหีนาที่อะไรก็ตาม จะตองทําใหดี เพื่อใหกิจการของตน หมายความวา ใหกองทัพและสถาบันมีความ

ดีก็มีความหวังวา ราชการและประเทศชาติจะรอดพนจากอันตราย ซึ่งทุกวันที่มีตลอดมีอยูอยูเร่ือยๆ ฉะนั้น

ใหทานรับผิดชอบในความปลอดภัยของประเทศชาติ ขอใหทานมีกําลังใจ หนาที่ที่ทานมีอยูมิใชงายๆ 

สามารถปฏิบัติหนาที่ดวยความเครงครัด มีความสามารถ มีกําลังกาย กําลังใจ มีหัวใจที่สมบูรณทุกอยาง

เพื่อที่จะปฏิบัติได และเปนประโยชนตอประเทศชาติใหประเทศชาติรอดพนจากอันตรายเปนทวีคูณ 

เพราะวาหมูนี้มีอันตรายมากแตผานพนได..."

นิติพล ผลเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว 

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร  ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก  ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

นิติมา อวมสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายบานเมืองนั้นโดยหลักการมีไวสําหรับรักษาความยุติธรรม และความสงบเรียบรอยในแผนดิน 

ดวยการจัดสรร อํานวยสิทธิเสรีภาพแกบุคคลโดยถวนหนาและเสมอหนา แตความจริงที่เปนอยูปรากฏวา 

ในบางเรื่องบางกรณีการใชกฎหมายมักไมไดผลสมบูรณ ตรงตามหลักการอันเปนเจตนารมยที่แทนัก 

อาจนําไปสูความยุงยาก และความราวฉาน ซึ่งเปนความเสียหาย และอันตรายผูมีหนาที่ดานกฎหมาย

จะตองคิดอาน กระทําการใหกฎหมายไดเปนปจจัยผดุงความเที่ยงธรรม และสงบสุขอยางแทจริง 

            "กฎหมายเปนแตเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกลาวจึงไมควรจะถือวามีความสําคัญยิ่ง

ไปกวาความยุติธรรม หากควรจะตองถือวาความยุติธรรมมากอนกฎหมาย และอยูเหนือกฎหมาย การ

พิจารณาพิพากษาอรรถคดีใด ๆ โดยคํานึงถึงแตความถูกผิดตามกฎหมายเทานั้น ดูจะไมเปนการเพียงพอ

 จําตองคํานึงถึงความยุติธรรม ซึ่งเปนจุดประสงคดวยเสมอ การใชกฎหมายจึงจะมีความหมายและผลที่

ควรจะได..."

นิทรา วงศวัชระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

นิทัศน สุภรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาเปนไทย ไดมั่นคงที่จุดดีและเหมาะสมที่สุดไมมีใครอื่น นอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไมวา

จะอยู ณ เทาใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย..."

นิธินันท จันทรอุไร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มีอิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานานเพราะเรามีความ

ยึดม่ันในชาติและรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ยกรณียกิจตางๆตามหนาที่ใหสอดคลองเกื้อกันเพื่อประโยชน

สวนรวมของชาต.ิ.."

นิธินัย รัตนพาณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

นิธิมา กองลาแซ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตํารวจนั้นตองถือวาเปนที่พึ่งสําคัญของประชาชน ในดานอํานวยความมั่นคงปลอดภัยและความ

ยุติธรรมเที่ยงตรง ดังนี้ ตํารวจแตละคนจึงตองมีความรูความสามารถสูง ทั้งดานวิชาการและปฏิบัติการ 

ทั้งตองฝกฝนอบรมดานจิตใจและคุณธรรมใหม่ันคงแข็งแกรงเปนพิเศษ เพื่อจักไดสามารถอดทนตอความ

ยากลําบาก และอดกลั้นตออามิสเครื่องลอใจนานาประการ มิฉะนั้นจะไมอาจรักษาความสุจริต และวินัย

อันดีงาม ซึ่งเปนคุณสมบัติหรือคุณคาของตํารวจใหคงอยูอยางเหนี่ยวแนนตลอดไปได..."

นิธิมา สั้นเตง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

นิธิวดี กาญจนาโรจนพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม 

ประกอบดวย…..."

นิธิศ มดิศร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

นิพณธ รัตนเกษร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนขาราชการพึงสําเนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับงาน

ของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณืทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไปถึง

ความเจริญมั่นคง ซึ่งเปนจุดประสงคแทจริง..."

นิพนธ แกนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานทั้งหลายตั้งความหวัง ตั้งความเพียร อันมั่นคงไว ที่จะชวยตัวชวยชาติใหหนักแนนย่ิงขึ้น

ตั้งดวยการขะมักเขมน ทํางานใหเต็มกําลังความสามารถ ทั้งดวยการดําเนินชีวิตอยางระมัดระวัง และเปน

อยูอยาง พอเหมาะพอสม จะประพฤติปฎิบัติการใด ก็ยึดมั่นในประโยชนสวนรวม และประเทศชาติเปน

เปาหมายสูงสุด..."

นิพนธ ชินอักษร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่ดี และเหมาะสมที่สุดไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไม

วาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

นิพนธ ทองหอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมของมนุษย..."

นิพนธ ประสารการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

นิพนธ เพชรกลับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

นิพนธ เพชรบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

นิพนธ มะลิซอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหงานเกิดผลอันยิ่งใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติ ดวยความ

 สุจริตและดวยความตั้งใจที่จะแผความรูความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน

ใดๆก็เปนการทําหนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที.่.."

นิพนธ มาบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

นิพนธ เยาวมาลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ  อันนี้ก็ความหมายอีกอยางของ

เศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง..."

นิพนธ อาจแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฎิบัติ ประการแรกคือการรักษาความซื่อสัตยความ

จริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม ประการที่สองคือ การรูจักขมใจตนเอง 

ฝกใจตนเองใหประพฤติปฎิบัติอยูในความซื่อสัตย ความดีนั้น ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และ

อดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสุจริต ไมวาดวยประการใด ประการที่สี่ รูจักละวางความซื่อ ความทุจริต

 และรูสึกเสียสละประโยชนสวนนอย ของตน เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง..."

นิพภา นิลคูพา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค น้ําใช น้ําเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตนั้นอยูที่น้ํา ถามีน้ําคน อยูได 

ถาไมมีน้ําคนอยูไมได..."

นิพัท เสาวรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานใหบรรลุผลเลิศนั้น นอกจากจะตองมีความรูความสามารถ ทางวิชาการเปนอยางดีแลว 

ทุกคนจะตอง มีความสํานึกตระหนักในหนาที่ของตนแลว ตั้งใจปฏิบัติงานรับใชชาติบานเมือง ดวย ความ

พากเพียรและอดทน..."

นิพัธ กิตติมานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานทั้งหลายตั้งความหวัง ตั้งความเพียรพยายามอันมั่นคงไว เพื่อที่จะตอสู ชวยตัวเองใหหนัก

แนนยิ่งขึ้น ใหแตละคนมุงมั่นประกอบหนาที่การงานทุก ๆอยางดวยความอุตสาหพยายาม ดวยความ

สุจริต รักษาความสามัคคีในหมูไทยไวใหแนวแน โดยยึดเอาประโยชนสวนรวมของชาติบานเมืองเปน

จุดประสงคอันอุดม..."

นิพาส นอบไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

นิพิฐพนธ ดอนสิงหะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผนความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

นิภัทร ปาลโมกข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความซื่อสัตย สุจริตเปนพื้นฐานของความ ดีทุกอยาง เด็กๆจึงตองฝกฝนอบรมให เกิดมีขึ้นในตนเอง 

เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมี ประโยชน และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง..."

นิภา กาญจนรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

นิภา คูหามุกข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

นิภา จันทรเอียด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

นิภา จันทรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ผลประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคน

จึงตองทํางานทุกอยางดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

นิภา จินาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปราถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยาน เคลื่อนไปได ประการเดียว

สวนคุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัย หรือ หางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนิน

ไปถูกทาง ดวยความสวสัดี คือ ปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค 

   ดังนั้นในการที่จะประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตยโดยตระหนักวาการ

งาน สังคม และบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก 

แตถางานใดสังคมใด และบานเมืองใดก็ตามขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

นิภา จุลนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

นิภา ใจจริง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

นิภา ใจทัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัว จะตองมีความเพียร และความอดทน

เปนที่ตั้ง  ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เม่ือทอใจไปแลวไมมีทาง จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

นิภา นาขุนทด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนตองมีความตั้งใจจริงและขยันหม่ันเพียร ตองรูจักคิดพิจารณา

ดวยปญญา

และรอบคอบ ยึดมั่นในความสามัคคีและความซื่อสัตยสุจริต ถือเอาประโยชนสวนรวมเปนจุดประสงค

สําคัญ จึงจะ

สามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ใหสําเร็จผลโดยสมบูรณได..."

นิภา มาณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

นิภา เมฆสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

นิภา ล่ินบาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

นิภา สุวรรณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุศิลปวัตถุและโบราณสถาน ทั้งหลายเปนของมีคุณคาและจํา เปนแกการศึกษาคนควา

ในทาง ประวัติศาสตรศิลปโบราณคดี เปนการแสดงถึง ความเจริญรุงเรืองของชาติไทย ที่มีมาแตอดีต ควร

สงวน รักษาไวใหคงทนถาวรเปนสมบัติสวน รวมของชาติไวตลอดกาล..."

นิภา โสภาสัมฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

นิภาพร กาญจนพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียดหยาม

คนสมัยเกาก็มีสิทธิ์ แตถาพูดตามความจริงแลว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกา ไมควรจะมี ดวยเหตุวา

คนรุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

นิภาพร ไชยรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

นิภาพร รักเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

นิภาพร วีระธรรมโม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

นิภาภรณ พิณศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอเพียงนี้ไมได หมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวเองจะตองทองผาใสเอง 

อยางนั้นมันเกินไปแตวาในหมูบานหรือในอําเภอ จะจตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่

ผลิดไดมากวาความตองการก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก การจะ

เปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความวา อุมชู

ตัวเองไดใหมีพอเพียวกับตัวเอง..."

นิภาภรณ มีชัยชนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

นิภาภรณ รามณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและไดดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง  ไมบิดเบือนจุอประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวาความรับผิดชอบใหถูกตอง..."

นิภารัตน ตั้งสุขสันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

นิภารัตน สนทราพธพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาติ ขาราชการปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะใชคํานึงในขอนี้ใหมากพิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืนใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงานทั้ง

ปวง เพื่อสรางสรรค ความเจริญกาวหนาใหแกตนเองและจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่นคงอยู

ตลอดไป..."

นิภาวรรณ ทองเทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียว ไมไดก็ชวยกันคิดกัน แกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวย

ความรวมมือ ปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้น นั้นจักไดไมกลายเปน อุปสรรคขัดขวาง และบอนทําลาย ความ

เจริญและความสําเร็จของการงาน..."

นิภาวรรณ ขาวหิรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

นิภาศ นิลสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

นิมาเรียม โตะสาเระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

นิมิตย ชัยรัตนวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัส  พระบาทสเด็จพระเจาอยูหัว

                                        เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

     "...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอ

สําหรับใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..." 

 

พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 

ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐..."

นิมิตร กวีกรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

นิมิตร ฉุนประดับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

นิมิตร ชอกะฐิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไดโดยดีเพราะวาจิตใจสามัคคี ถาตราบใดเรารักษษความ

สามาคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบนั้น..."

นิมิตร บุญทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

นิมิตร แสงเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

นิมิตรา มีนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกัน เพื่อชวยให งานของทุกฝาย ดําเนินกาวหนา ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

รวดเร็ว นั้น ทุกฝายจะตอง ไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไมแยง ความชอบ กัน แตละฝายแตละ คน

ตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวัง ผลสําเร็จในการงานเปนใหญยิ่งกวา สิ่งอื่น..."

นิยดา พูลภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

นิยม ชูสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

นิยม ดาวศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

นิยม ทนันชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เปนหลักสําคัญ ผูที่

จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะมีทั้งวิชาความรู ทั้งหลักธรรมทางศาสนา 

เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการทํางาน สิ่งหลังเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และ

การปฏิบัติงานใหชอบ คือใหถูกตองและเปนธรรม..."

นิยม พรหมแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

นิยม พิมพศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินและ ความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการ ปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการ เพราะการ ยึดมั่นดังกลาว จะสามารถปองกันความผิดพลาด เสียหายอันจะเกิดแก ตนแก

งานไดอยางแทจริง..."

นิยม เฟองฟา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

นิยม มีชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

นิยม เวชกามา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

นิยม สถาพรธีระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

นิยม แสนพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง. ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตาง ๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาด

แจมใสในเหตุในผล . หนาที่นี้เปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ. ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความ

ดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบ ได

เขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญ

และความเสื่อมทั้งปวง . 

      โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสาย. ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

นิยะดา แซมมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

นิยะเนตร จารงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่สามารถจะทํางานใหชาตินั้น จําเปน จะตองมีใจตั้งมั่นใน การงาน มีความอดทนเสียสละ ซ่ือสัตย 

สุจริต และสําคัญกวาอื่นจะตองมี ความคิดความเขาใจที่กระจาง แนนอน และ เที่ยงตรงตามเหตุผลและ

ความเปนจริง..."

นิรมล กาเส็มสะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาเรื่องกระดางกระเดื่องของฝายลูกศิษยตอครูนั้นมีทางแกอยางเดียว คือความโอบออมอารีและ

ความอุดทนของครู จะไมวาเด็กเปนผูราย เปนคนไมดีก็ไมสมควรนัก ความจริงผูใหญและโดยเฉพาะครูก็

มีหนาที่ที่จะใหความเมตตา และเมื่อลูกศิษยทําอะไรที่ไมดี ก็ตองอดทนและสั่งสอนแมจะถูกดา ถาทํา

เชนนี้ในที่สุดผูที่เปนลูกศิษยก็จะเห็นความดีและความดีนี้ จะเปนสิ่งที่จะชวยบานเมืองใหรอดพนอันตราย

ไปได..."

นิรมล จําลอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อทเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูก หรือเหยียดหยาม

คนสมัยเกาก็มีสิทธิ์ แตถาพูดตามความจริงแลว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกา ไมควรจะมี ดวยเหตุผล

วาคนรุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

นิรมล เจริญวรเกียรติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว 

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร  ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก  ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

พระราชดํารัสตอบคณะทูตในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต   เมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๑..."

นิรมล ตั่นอนุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตัวของแตละคนทีสามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค และปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

นิรมล นอยจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

นิรมล พึ่งธรรมเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

นิรมล มุสิกรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

นิรมล โรยอุตระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเพียรนั้นเปนประธานของการงานทุกอยาง การทํางานใดๆไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอน

จากความเพียรแลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอยทันเวลาได การฝกฝนความเพียร ถึงหากแรกๆจะรูสึก 

เหน็ดเหนื่อยลําบาก แตพอไดเพียรจนเปนนิสัยแลวก็จะกลับเปนพลังอยางสําคัญที่คอยกระตุนเตือนให

ทํางานอยางจริงจังดวยใจราเริง และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้นเมื่อนั้น การงานทั้งหลายก็สําเร็จ

ไดโดยงายดายและรวดเร็ว..."

นิรมล วงษธนสุภรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไขอยางทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดขวยกันแกหลายๆคนหลายๆทาง

ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

นิรมล สุวรรณโกศล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอยํ้าพอสมควร พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมา

แยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณคาตลอดกาล..."

นิรมิตร มีไชโย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

นิรวัติ สามกษัตริย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่  ๑๐  กรกฏาคม ๒๕๑๘..."

นิรัชดา อาสาวะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

นิรัญ ยมหา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

นิรัญณภัทร หนูเกื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วา สิ่งที่ดีมีประโยชนนั้น จะตองใชใหถูกตองตามหลักวิชา และเหมาะสมแกสภาพการณทั่วไปดวย จึง

จะไดผลที่พึงประสงค อยางเชน การปลูกหญาแฝก จะตองปลูกใหชิดติดกันเปนแผง และวางแนวให

เหมาะสมกับลักษณะของภูมิประเทศ เปนตนวา บนพื้นที่สูง จะตองปลูกตามแนวขวางของความลาดชัน 

และรองน้ําบนพื้นที่ราบ จะตองปลูกรอบแปลง หรือปลูกตามรองสลับกับพืชไร ในพื้นที่เก็บกักน้ํา จะตอง

ปลูกเปนแนวเหนือแหลงน้ํา หญาแฝกที่ปลูกโดยหลักวิธีดังนี้ จะชวยปองกันการพังทลายของหนาดิน 

รักษาความชุมช้ืนในดิน เก็บกักตะกอนดินและสารพิษตางๆ ไมใหไหลลงแหลงน้ํา ซึ่งจะอํานวยผลเปน

อยางยิ่ง แกการอนุรักษดินและน้ํา ตลอดจนการฟนฟูดิน และปาไมใหสมบูรณขึ้น บัณฑิตผูจะออกไป

เร่ิมตนชีวิตการงานตอไป จึงควรจะไดศึกษาพิจารณา เร่ืองความถูกตองเหมาะสมที่กลาวนี้ใหทราบชัด 

แลวกําหนดเปนหลักปฏิบัติใหแกตัวเองวา ในการปฏิบัติกิจการงานทุกอยางนั้น นอกจากตองมีความรู

ความคิดที่ดีมีประโยชนแลว จะตองใชความรู ความคิดใหถูกตองพอเหมาะพอดีแกงาน แกสถานการณ 

แกบุคคลและทองถิ่นดวย จึงจะหวังผลตอบแทนที่สมบูรณคุมคาได 

ขออวยพรใหบัณฑิตทุกคน ประสบความสุขและความสําเร็จในชีวิต มีความกาวหนารุงเรืองในหนาที่การ

งาน และขอใหทุกทานที่มาชุมนุมพรอมกันในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีทั่วกัน..."

นิรัตน มากชูชิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

นิรัตน สุขสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงแหงหมูคณะ ที่จะเกิดมี ขึ้นไดนั้น ยอมจะเนื่องมาจากความคิด ความเห็น 

และใจจริงที่มุงหมายและยึดมั่นในสิ่งใดสิ่ง หนึ่งรวมกัน..."  

    

 

    

    

    

    

    

    

"...ความสามัคคีพรอมเพรียงแหงหมูคณะ ที่จะเกิดมี ขึ้นไดนั้น ยอมจะเนื่องมาจากความคิด ความเห็น 

และใจจริงที่มุงหมายและยึดมั่นในสิ่งใดสิ่ง หนึ่งรวมกัน..."

นิรัตน หวันสมัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงแหงหมูคณะ ที่จะเกิดมี ขึ้นไดนั้น ยอมจะเนื่องมาจากความคิด ความเห็น 

และใจจริงที่มุงหมายและยึดมั่นในสิ่งใดสิ่ง หนึ่งรวมกัน..."

นิรัตน หวันสมัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

นิรัติศัย หาญชูวงศสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

นิรันด ภูพลับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

นิรันดร กันตะเพ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใชจําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความปกติสุขของสวนรวมดวย..."

นิรันดร แกววงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

นิรันดร ชํานาญนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

นิรันดร แชมชื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

นิรันดร ตัณฑชุณห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

นิรันดร บุญศิวิลัยโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสมัคคี คือ การคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน

 การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกันประสานงานประสานประโยชนกันใหงานที่สําเร็จผลทั้งแกตน แก

ผูอ่ืนและกับประเทศชาติ

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติตนอยูในความสุจริตในกฎกติกา ในระเบียบแบบแผน โดยเทา

เทียมเสมอกัน

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคงอยูใน

เหตุผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมีพรอมมูลอยู

ในกาย ในใจของคนไทย

   ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไป..."

นิรันดร เรือนงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มีคนบอกวาโครงการพระราชดําริแตะตองไมได ขอนี้เปนความคิดที่ผิด หรือเปนความคิดที่ไมถูกตองนัก

เพราะหากโครงการพระราชดําริแตะตองไมไดเมืองไทยไมเจริญ..."

นิรันดร สุวรรณโณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เยาวชนทั้งหลายที่อยูในวัยเรียน ยอมมีความมุงมั่นที่จะ ศึกษาวิชาการตางๆ ใหไดมากๆเพื่อนําไปใชทํา

 ประโยชนสรางสมความสุขความเจริญ ใหแกตัวเองตลอดจนสวนรวม แตการใชวิชาความรูนั้นจําเปน 

จะตองใชอยางถูกตองดวยคุณธรรมและความสามารถ ที่เหมาะจึงจะไดผลเต็มเปยม..."

นิรันดร ภูมิเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลาย เปนของมีคุณคาและจําเปนแกการศึกษาคนควา

ในทางประวัติศาสตรศิลปโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทยที่มีมาแตอดีต ควร

สงวนรักษาไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติของชาติไวตลอดกาล..."

นิรันดร ลิ้มสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

นิรันต จินกสิกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

นิรันต บุญทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป  ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน  เพราะศรัทธาหรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที  

แมกอนที่จะลงมือกระทํา  ดังนั้นไมวาจะกระทําการใดๆจึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน  และการสรางศรัทธา

นั้น  จําเปนตองทําใถกตองดวยศรัทธาที่พึงประสงค จะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออน ปราศจาก

เหตุผล หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวย ความคิดจิตใจที่หนักแนน

สมบูรณดวยเหตุผล  จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิด

ตามมา  ศรัทธาลักษณะนี้  เมื่อบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ  ความกระตือรือรน ความ

พากเพียร ขวนขวาย ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง  แลวสนับสนุน

สงเสริมใหการปฏิบัตงิานดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล..."

นิราพร โสดาวิชิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนมีกินตามแบบอัตภาพ คือ อาจไมรวยมากแตพอกิน ไมอดอยากฉะนั้นก็นําทฤษฎีใหมนี้คงมี

ประโยชนไดแตตองทําดวยความระมัดระวัง..."

นิรุต รัตนเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

นิรุธ บุญลอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ 

ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

นิโรจน แสงพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

นิฤมล ลอยเมฆ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติ ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถา แตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่ สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน แลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น..."

นิลเนตร สุขขัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาสามารถที่จะเปลี่ยนใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไมตองทั้งหมด แมจะไมถึงครึ่ง อาจจะเศษ

หนึ่งสวนสี่ก็สามารถที่จะอยูได การแกไขจะตองใชเวลา ไมใชงายๆ โดยมากคนที่ใจรอนเพราะความ

เดือดรอน แตวาถาทําตั้งแตเดี๋ยวนี้ ก็จะสามารถแกไขได..."

  "การจะเปนเสือนั้น ไมสําคัญ สําคัญอยูที่เราพออยูพอกิน และมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน 

แบบพอมีพอกินหมายความวา อุมชูตัวเองใหไดมีพอเพียงกับตัวเอง.... "

  ? อันนี้เคยบอกวา   ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา   ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว   

จะตองทอผาใสเอง   อยางนั้นมันเกินไป   แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ   จะตองมีความพอเพียง

พอสมควร   บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได   แตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร  ไม

ตองเสียคาขนสงมากนัก..."

นิลาวรรณ วิชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามรถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตนเอง แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

นิวัฒน จิตตสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจานั้น เปนรากฐานของการทํางานหรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนา มีความสําเร็จ  

เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงออกถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือ เปนการ

ตั้งใจที่จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น..."

นิวัฒน โชติสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติการการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เรา อยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

นิวัฒน บุรีนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

นิวัฒน ยอดมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

นิวัติ อําไพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จไมได เพราะความคิดอานสับสบวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอนมีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้นระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

นิวาส มุกชัยยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

นิเวศ วงษประคอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากตองใชความรูความสามารถแลวยังตองเปนผูมีจิตใจ

สูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติแตในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตนใหสมเกียรติเปนผูที่ควรแกการนับถือ

..."

นิเวศน เสารนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น เบื้องตน แตละคนจะตองมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอัน

ที่จะทํางานทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความหนักแนนอดทน ใหบรรลุผลสําเร็จ. เมื่อจะเริ่ม

งานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชนที่แทของงานนั้นอยาง

แจมแจง แลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย. ขอสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตองพยายาม

ควบคุมกายใจและความคิด ใหสงบตั้งมั่นและหนักแนน อยาใหคลายจากความเพียร และอยาใหหวั่นไหว

ฟุงซานไปกับความพอใจไมพอใจหรืออุปสรรคและปญหาตาง ๆ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความสุจริตใจ

และจริงใจตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม 

ดวยความเมตตาอารีและความไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานประโยชนกันได อยางสอดคลอง

และมีประสิทธิภาพ..."

นิศากร แกวอุทัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จําใหงานเกิดผลอันย่ิงใหญ  คือความเปนปกแผนของประเทศชาติ  ดวย

ความ  สุจริตและดวยความตั้งใจที่จะแผควาวมรูความสามารถดวยจริงใจ  ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึง

ผลประโยชนใด ๆ  ก็เปนการทําหนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที.่.."

นิศารัตน สุวรรณภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตางๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใดอยางไร เมื่อใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชองถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็ไม

เปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

นิสรา สุบรรณภาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เชื่อวาประเทศไทยจะสามารถพนวิกฤตการณไดดีกวาหลายประเทศ เพราะแผนดินนี้ยังเหมาะสมกับ

ความเปนอยูไดอยางที่เคยพูดมาหลายปแลววาภูมิประเทศยัง"ให"คือความเหมาะสม แตความเปนอยูตอง

ไมฟุมเฟอ ตองอยูอยางประหยัดและตองไปในทางถูกตอง..."

นิสา เจะเลาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

นิสากร พุกชุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

นิสากร อาแซ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ทํางานดีคือคนมีระเบียบ  ไดแกระเบียบในการคิดและในการทําผูไมฝกระเบียบไว  ถึงจะมีวิชา  มี

เร่ียวแรง  มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร  ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได  เพราะความคิดอานสันสนวาวุน  

 ทําอะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน  มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด  ทั้งในการปฏิบัติงาน  

ขาราชการจึงจําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตน

ทํางานไดดีขึ้น และประสบความเจริญมั่นคงในราชการ..."

นิสาชล ขัตติยะวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

นิสาชล ศรีออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

นิฮูดา นิมูดอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

นีรนุช ถีราวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

นุกูล จังสถิตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ ถึงวาระที่จะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มาอวยพรแก

ทานทุกๆ คนทั้งขอขอบใจทานเปนอยางมาก ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนขาพเจา ในภารกิจทั้งปวง ดวยดีเสมอมา

         ในขวบปที่แลว มีเหตุการณหลายอยาง เกิดขึ้นในบานเมืองเรา แตมีเร่ืองหนึ่งที่ควรกลาวถึงเปน

พิเศษ ก็คือการใหความชวยเหลือ แกผูประสบภัยเมื่อคราวน้ําทวมใหญ ที่คนไทยทุกคน ทุกองคกร ทั้ง

ภาครัฐ และเอกชน ตางรวมมือรวมใจกัน โดยพรอมพรัก ทําใหผูที่ไดพบเห็น แมเปนชาวตางชาติ ตาง

ภาษา ก็พากันชื่นชม ยกยอง 

          ขาพเจาเองก็มีความปติเต็มตื้นใจ ที่ไดเห็นน้ําใจของทุกคนเชนนี้ เพราะเปนสิ่งบงชี้ใหเห็นถึง

คุณธรรมขอหนึ่ง ที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทย ก็คือ การให การใหนี้ ไมวาจะใหสิ่งใดแกผูใด 

โดยสถานใดก็ตาม สวนที่เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญ 

ระหวางบุคคลกับบุคคล และทําใหสังคม มีความมั่นคงเปนปกแผน ดวยสามัคคีธรรม 

          นอกจากนั้น การให ยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือ ผูใหก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ

 ผูรับก็มีความสุข มีกําลังใจ สังคมสวนรวม ตลอดถึงประเทศชาติ ก็มคีวามผาสุก มีความรมเย็น 

          ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงปรารถนาอยางยิ่ง ที่จะเห็นชาวไทย มีความสุขถวนหนากัน ดวยการให คือ 

ใหความรัก ความเมตตากัน ใหน้ําใจไมตรีกัน ใหอภัยไมถือโทษ โกรธเคืองกัน ใหการสงเคราะห 

อนุเคราะหกัน โดยมุงดี มุงเจริญตอกัน ดวยความบริสุทธิ์ และจริงใจ 

          ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุก

คน ใหปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขกาย สุขใจ และประสบแตความสําเร็จสมหวัง ตลอดศก

หนานี้โดยทั่วกัน..."

นุกูล บุญผอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย

ขอบเขต และหลักการไวแนนอน

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง

และถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกันและขจัดความลาชา

ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง..."

นุจรี อินทองเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

นุช วุฒิฐานทวีกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราคิดดี ทําดีไมใชแตปากนะ ทําอยางดีจริงคือ สรางสมสิ่งที่ดีดวยการปฎิบัติในสิ่งที่เรียกวาดี 

หมายความวาไมใชเบียดเบียนผูอ่ืน สรางสรรคทําใหมีความเจริญทั้งวัตถุทั้งจิตใจ แลวไมตองกลัว..."

นุชจรินทร คุวิบูลยศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมเขาใจวากิจการใหญๆ เหมือนการสรางเขื่อนปาสัก ก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเดิม เขานึกวา

เปนเศรษฐกิจสมัยใหม เปนเศรษฐกิจที่หวังไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง แตที่จริงแลว เปนเศรษฐกิจพอเพียง

เหมือนกัน..."

นุชจรินทร จันทวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูด และการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูด

ทุกอยางลวนสําเร็จมาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทํา  จึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้ง

คําพูดที่ไมสมควร  หยุดยั้งการกระทําที่ไมถูกตอง..."

นุชจรี ทับทิมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนอันมากมีความรักดีมาแตกําเหนิด จะเรียนจะเลนจะทําสิ่งใด ก็มุงมั่นทําใหดีเดน. ไมมีปญหา

อุปสรรคหรือความลําบากยากแคนใด ๆ จะกีดกั้นไวได. เด็กเหลานี้ ผูใหญควรสนใจและแผเมตตาเกื้อกูล

ประคับประคองใหไดมีโอกาสพัฒนาไปในทางที่ถูกที่ดี ทั้งดานการศึกษาและจิตใจ. เขาจักไดเจริญเติบโต

เปนคนดีพรอม และเปนตัวอยางแกเยาวชนทั่วไป..."

นุชจรี บุญจํารูญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง  หันไปหวงอํานาจ  หวงตําแหนง  หวงสิทธ์ิ  และหวงรายไดกันมากๆ

เทาแลว  จะเอาจิตใจที่ไหนมาหวงความรู  ความดี  ความเจริญงอกงามของเด็ก  การหวงในสิ่งเหลานั้นก็

คอยๆบั่นทอนทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้นจะไมมีอะไรดีเหลือไวพอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจ

ใครไวไดความเปนครูก็จะไมมีคาเหลืออยูใหเปนที่เคารพบูชาตอไป..."

นุชจรีภรณ จันทศร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

นุชจิรา เศรษฐทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

นุชนาฏ นุยเปยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

นุชนาถ ดวงชาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรกจะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพระศรัทธาหรือความ

เชื่อมั่นในประโยชนของงานนั้นเปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติดวยใจในทันที แมกอนที่จะลงมือกระทําดังนั้น

ไมวาจะทําการใดๆจึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานี้น จําเปฯตองทําใหถูกตอง

ดวยสรัทธาที่พึคงประสงค จะตองไมเกิดจากควารมเชื่องาย ใจออน ปราศจากเหตุผล หากจะตองเกิดขึ้น

จากความเพงพินิจ พิจารณษ ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนน สมบูรณดวยเหตุผล จนเห็น

ถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตาม ศรัทธาลักษณะนี้ เมื่อ

บังเกิดขึ้นแลวยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียร ขวนขวาย ตลอดจน

ความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุน สงเสริมใหการปฏิบัติงานดําเนิน

กาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธ์ิผล..."

นุชนาถ สุวรรณจาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานผูใหญไปตรวจราชการที่ไหนถาไปถึงไม มีใครเลี้ยงก็โกรธ แตถาไปถึงแลวเลี้ยงก็พอใจแต วาเงินที่

เลี้ยงนะเอามาจากไหน เมื่อไม มีเงินรับรอง ของสวนภูมิภาคก็ตองไปเรี่ยไร กัน ไปเร่ียไรจากขาราชการชั้น 

ผูนอย หรือไมอยางนั้นก็ไปขูดรีดจาก พอคา แลวพอคาก็ตองถือวา เปนการลงทุน มันก็กลายเปนคอรัปชั่น

ไป..."

นุชนารถ นาคพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือกระทํา ดังนั้น ไมวาจะทําการใด ๆ จึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวยศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออน ปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียร ขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสรมิใหการปฏิบัติงาน

ดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล..."

นุชนารถ ศรีวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานใหบรรลุผลเลิศนั้น นอกจากจะตองมีความรูความสามารถ ทางวิชาการเปนอยางดีแลว 

ทุกคนจะตอง มีความสํานึกตระหนักในหนาที่ของตนแลว ตั้งใจปฏิบัติงานรับใชชาติบานเมือง ดวย ความ

พากเพียรและอดทน..."

นุชนารถ สุขการณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยนี้อยูไดดวยความสามัคคี ดวยความเขม แข็ง ดวยความเสียสละ อาศัยความเห็นอกเห็นใจ ซึ่ง

กันและกัน และถารักษาความ เห็นอกเห็นใจนี้แลว ประเทศชาติของเราก็จะ เปนที่อาศัยที่อุดมสมบูรณ

และนาสบายตอไปชั่ว กาลนาน..."

นุชนารถ โสตโยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ประเทศของเราไดรักษาอธิปไตย และดํารงฐานะมา ดวยดีไดตลอดมานั้น ก็ดวยอาศัยความ

รวมมือ ของทุกฝาย ตางชวยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของประเทศชาติ ดวย ความสามัคคีและความ

พรอมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน ของสวนรวม..."

นุชนารถ หนูสอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อนาคตของชาติทุกชาติยอมขึ้นอยูแกเด็ก เพราะเด็กก็คือผูใหญในเวลาขางหนา ถาบุคคลไดรับการ

อบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดีอยูในศีลในธรรม เคารพตอบทกฎหมายของบานเมืองเสียตั้งแตยังเยาว เมื่อ

เติบโตขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแตคนดี และประเทศจะเจริญกาวหนาตอไปได ก็โดยตองมีพลเมืองดี

ดั่งวานี้ ขาพเจาจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของขาพเจาไดมีความสนใจในปญหาเกี่ยวกับการที่เด็ก และ

เยาวชนกระทําความผิด และพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหลานี้ใหกลับตนเปนพลเมืองดี..."

นุชนารถ อับดุลลาห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

นุชนารถ เอกมอญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจหรือสังคมก็ตาม ยอมขึ้นอยูกับฐานะความ

เจริญม่ันคงของบุคคลในชาติเปนสําคัญ. และความเจริญของคนทั้งหลายนั้น จะเกิดมีไดก็ดวยการ

ประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบ. ผูที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติไดดังนี้ จําเปนจะตองมีทั้งวิชา

ความรู ทั้งหลักธรรมทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการงาน สิ่งหลังเปนปจจัย

สําหรับสงเสริมความประพฤติและการปฏิบัติการงานใหชอบ ใหถูกตองและเปนธรรม. วิชาการกับ

หลักธรรมนี้มีประกอบกันพรอมในผูใด ผูนั้นยอมจะประสบความสุขและความสําเร็จทั้งในชีวิตและกิจการ

งาน ซ่ึงยอมจะสงผลสะทอนถึงสวนรวมตอไป คือทําใหบานเมืองมีความเจริญม่ันคง ทําใหสังคมเปน

สังคมที่ผาสุขสงบ นาอยูนาอาศัย..."

นุชระพี บุญสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

นุชรัตน จันทโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

นุชรินทร คงสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในงานพระราชพีธีรัชดาภิเษก

8 มิถุนายน 2514..."

นุชรินทร วรรณมณฑา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใชชีวตดวยเศรษฐกิจพิเพียง และรูจักสามัคค.ี.."

นุชรีย บัวบรรจง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

นุชรีย อนนตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

นุชวรา วงกละคร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย  บัดนี้ถึงวาระขึ้นปใหม  ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทาน

ทุกคนทั้งขอขอบใจในน้ําใจไมตรีของทุกทานเปนอยางมาก  ที่ไดใหความรวมมือสนับสนุนขาพเจาใน

ภารกิจทั้งปวงดวยดีเสมอ   ในขวบปที่แลว บานเมืองเรามีสิ่งดี ๆ ควรแกการชื่นชมหลายอยาง  อยางแรก 

คือ การที่นานาประเทศเขาเชื่อถือไววางใจใหประเทศของเราจัดการประชุมผูนํากลุมความรวมมือทาง

เศรษฐกิจ เอเซียแปซิฟกครั้งที่  11 ขึ้นนั้น

ทุกคนก็ตางทราตระหนักเปนอยางดีจึงยินดีรวมมือกันดวยความเต็มใจและเสียสละทําใหงานผานพนไป

ดวยความเรียบรอยและงดงาม  สิ่งที่ดีอยางหนึ่งที่ควรกลาวคือ  เปนเวลาหลายปติดตอกันมาที่เราตอง

ประสบกับเหตุตาง ๆ หลายเรื่องจนทําใหหลายคนเกิดความวิตกหวงใยในอนาคตของตนเองและของ

บานเมืองเปนอยางมาก

             แตดวยเหตุที่สวนใหญมีสติรูเทาทัน มีความรูความสามารถ จึงตางขวนขวายชวยตนเองและ

รวมมือรวมความคิดกันปฏิบัติแกไขอยางจริงจัง จนบัดนี้อาจจะกลาวไดวา สถานการณตาง ๆ ไดผอน

คลายลง

             อยางไรก็ตามในปใหมนี้ทุกคนจึงชอบที่จะตั้งมั่นอยูในความไมประมาท ไมวาจะคิดสิ่งใดก็ขอให

คิดดีใหรอบคอบทําใหดีใหถูกตอง ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพ

บูชา จงอภิบาลรักษาทุกทานใหปราศจากทุกข ปราศจากโรค  ปราศจากภัย ใหมีความสุขกายสุขใจ  และ

ประสบแตความสําเร็จสมหวังตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

นุณาถ จรสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

นุต นงนุช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

นุธนา สุวรรณะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

นุพงษ วัฒนะนุพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

นุรักษ สุดสีทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรหวง หันไปหวงอํานาจ หวงตําแหนง หวงสิทธ์ิ หวงรายไดกันมากเขาๆ แลว 

จะเอาจิตใจที่ไหนมาหวงความรู ความดี ความเจริญของเด็ก หวงในสิ่เหลานั้น จะไมมีดีอะไรเหลือไว พอที่

ตัวเองจะภาคภูมิใจใครไวได ความเปนครูก็จะไมมีคาเหลืออยูใหเปนที่เคารพบูชาตอไป..."

นุรักษ อุปรีที
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

นุรีฮะห บุญทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

นุรุนมา เจะโสะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดอันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณไม

สุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไม

ไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตรภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเยง ปฏิบัติตนก็

พอเพียง..."

นุสรา ขันเขตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานจะทํางานอะไรก็ตามขอใหระลึกไววางานเกษตรกรรมนั้นกวางขวางมากตั้งแตการผลิตรวมทั้งการ

คนควาเพื่อการผลิตการจัดกิจการจากกระทั่งการจําหนายผลิตแตละคนจงพยายามทํางานใหสุด

ความสามารถความรูความชํานาญของตัวและรวมมือกันทุก ๆ ผายการเกษตรจึงจะกาวหนาเปนผลดีถึง

สวนรวมได..."

นุสรา ทองนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

นุสรา ยุทธสมภพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานเพื่อความมั่นคงและ กาวหนานั้น มิใชวาจะกมหนากมตาทํา หนาที่ของแตละคนเทานั้น

จะตองมีความ รวมมือสัมพันธกันระหวางหนวยงานทุกหนวย เพื่อใหงานรุดหนาไปพรอมเพรียงกัน..."

นุสรา สีมะโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

นุสสา พรหมจุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชน

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

นูรไอนี คลายนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว 

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร  ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก  ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

นูรีซัน กาเจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

นูรีดะ เหลาป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

นูรียะ เจะสารี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือ ตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละตองหนักแนนอดทนและอดกลั้นสํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติงานใหอยูในระเบียบ แบบแผน

ที่ดีงามรวมทั้งตองซ่ือสัตย รักษาความจริงใจ วางในเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจคต.ิ.."

นูรียะห ฮาแว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

นูรูดิง วาอายีตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."  

    

พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม

เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระเฉลิมชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2520..."

นูไอนี ยูโวะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

เนตรชนก จุละวรรณโณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..." 

พระราชดํารัสพระราชทานแกประชาชนชาวไทย

ในโอกาสขึ้นปใหม 2540..."

เนตรชนก สวางพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย

ไมหรูหราก็ได แตวาพอ  แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย

แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ

อันนี้ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง..."

เนตรชนก สันตรัตติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน

27 กุมภาพันธ 2537..."

เนตรดาว สาอิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียง นั้นเราตีความหายวา เปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวาใหพอเพียงในหมูบานหรื

อรทองถิ่น ใหสามารถที่จะมีพอกินเริ่มดวยพอมีหรือพอกิน..."

เนตรดาว อิ่มสันเทียะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชนไมแยง

ความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญย่ิงกวา

สิ่งอื่น..."

เนตรดุลย กาพยไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

เนตรทราย จันทมัตตุกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

เนตรนภา มวงมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้น เพราะวาถาคนใดทําหนาที่ เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่นงานก็ดําเนินไปไมได เพราะหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิกันจะตองเกี่ยวโยงกัน

 ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืน แลวชวยกันทํา..."

เนตรนภิศ สังสีราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิต โดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัว และหลักศีลธรรม

ประกอบดวย..."

เนตรสุวัส มีล้ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัส

พระราชทานแกประชาชนชาวไทย

เนื่องในวันขึ้นปใหม 2532

?..ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

เนติ จันทรสนิทศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

เนติชัย เทียนถาวร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความตอนหนึ่งวา ความเพียรที่ถูกตองเปนธรรมและพึงประสงคนั้น คือความเพียรที่จะกําจัดความเสื่อม

ใหหมดไป และระวังปองกันไมใหเกิดขึ้นใหมอยางหนึ่งกับความเพียรที่จะสรางสรคความดี กับความเจริญ

ใหเกิดขึ้นใหมและระวังไมใหเสื่อมสิ้นไปอยางหนึ่ง ความเพียรทั้ง 2 ประการนี้เปนอุปการะอยางสําคัญแก

การปฎิบัติตน ปฎิบัติงาน ถาทุกคนในชาติจะไดตั้งตนตั้งใจอยูในความเพียรดังกลาว ประโยชนและ

ความสุขจะบังเกิดขึ้นพรอมทั้งแกสวนตัวและสวนรวม ประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเปน

ปรกติมั่นคง พรอมกับพัฒนาเจริญรุดหนาไปไดดังปราถนา..."

เนธพล เวลมนัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางงานศิลปทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่

ดีอยางเหมาะสมแลว ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวย จึงจะไดผลงานที่มี

คาควรแกการยอมรับนับถือ..."

เนา แดงทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอคิดในการใชชีวิต

1. อยาทําลายความหวังของใครเพราะเขาอาจจะเหลืออยูแคนั้นก็ได

2. รูจักฟงใหดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบแววๆ เทานั้น

3. ใชเวบานยในการคิดวา "ใคร" เปนคนถูก แตใชเวลามากในการคิดวา "อะไร" เปนสิ่งถูก

4.เมื่อมีใครสวมกอดคุณใหเขาเปนฝายปลอยกอน

5.ไมวาจะอยูในสถานการณอันเลยรายเพียงใด สุขุมเยือกเย็นเขาไว

6.ประเมินตัวเองดวยมาตฐานของตัวเอง ไมใชดวยมารตฐานของคนอื่น

7.ใหความนับถือแกทุกคนที่ทํางานเพื่อเลี่ยงชีพไมวางานที่เขาทํานั้นจะกระจอกงอกงอยสักปานใด

8.คํานึงถึงการมีชีวิตให "กวางขวาง" มากกวาการมีชีวิตให "ยืนยาว"

9. เราไมไดตอสูกับ "คนโหดราย" แตเราสูกับ "ความโหดราย" ในตัวคน..."

เนาวรัตน มวงกล่ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปดวยความเลวนั้นจะทํา

ใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไมไดถาคนดีก็เขมแข็งในความดี จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคนเลว

ยาก สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนด.ี.."

เนาวรัตน มั่งมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

เนาวรัตน ยงยุทธวิชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหพิจารณาใหดี ๆ  วา  ถาเรามีความระมัดระวังอยูเสมอในการทําอะไรดวยกาย  ดวยการพูดอะไร

ดวยวาจา  และแมแตคิดดวยใจ  ใหสํารวมกายวาจาใจใหดี  และปฏิบัติตอไปในทางที่เจริญ  ในทางที่

เกื้อกูลตอผูอ่ืน  ก็เปนประกันวาอนาคตของทาน  จะรุงเรืองขึ้น  ทั้งในกาย  ทั้งในใจ  โดยเฉพาะทางใจนี้ก็

จะรุงเรือง  เพราะวาจิตใจจะผองใส  มีความหมายแนนอน..."

แนงนอย บุญญวิจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไมดี ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมี

ความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

แนบ ชามทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๐๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖..."

โน แหยมเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารมีหนาที่ที่จะตองปองกันประเทศ  และธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติพรอมทั้งสถาบันสูงสุด

ทั้งสาม  นอกจากนั้น ยังจะตองทําความปกปองคุมครองประชาชนใหอยูเปนสุข  ปลอดภัยจากศัตรูและ

การบุกรุกคุกคามทุกรูปแบบพรอมกันไปดวย  หนาที่  ทั้งนี้ถาทหารสามารถกระทําไดทรบถวนได  ก็จะ

เปนความสําเร็จ  ความดี  ความเจริญอยางยิ่งทั้งแกตัวทหารเองและแกกองทัพไทย  แตการปฏิบัติตัว

ปฏิบัติงานใหไดผลสมบูรณ  ดังนั้นเปนภาระหนัก  ที่จะตองตอสูฝาฟนอุปสรรคอยางมากมาย  และจะตอง

ใชความรูความสามารถชวยตัวอยางเต็มที่  ทหารจึงตองเตรียมตัว  เตรียมใจ และเตรียมการใหพรอมทุก

เมื่อ  เพื่อปฏิบัติภารกิจไดอยางคลองตัว  พรอมเพรียงและมีประสิทธิภาพ  ไมวาในดานยุทธการหรือใน

ดานรวมมือประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในการสนับสนุนและพัฒนาความเปนอยูของประชาชน  การ

ปฏิบัติงานแตละสิ่งแตละดานดังกลาวนั้น ทุกคนจะตองยึดมั่นในหลักการและเหตุผลที่ถูกตองในวนิัยและ

ระเบียบแบบแผนที่ดีงานในเปาหมายและประโยชนที่ชอบธรรมอยางเครงครัด  สําคัญที่สุด  จะตอง

ทํางานทุกอยางทุกระดับดวยปญญา  ความฉลาดรูคิดพิจารณาตามเหตุผล  ประกอบดวยความมีสติรูตัว  

ระมัดระวังตัวทุกเมื่อ  เพื่อมิใหเกิดความบกพรองผิดพลาด  เพราะการปฏิบัติผิดพลาดขาดความพิจารณา

นั้น  บางครั้งบางกรณีกอใหเกิดความเสียหายใหญหลวงขึ้นไดทั้งแกตนเอง  แกกองทัพ และแกชาติ

บานเมือง..."

โน แหยมเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความเปนจริง

เปนพื้นฐาน และแสดงคําอธิบายที่ครบถวนชัดเจน อันบุคคลสามารถใชปญญาไตรตรองตามและหยิบ

ยกขึ้นปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญ และความบริสุทธิ์ไดตามความสามารถ และอัธยาศัยของตนๆ จึง

เปนศาสนาที่เขากับหลักวิทยาศาสตร และเปนประโยชนแทจริงแกทุกคนที่จะพอใจหันเขามาศึกษา

เลือกสรรหัวขอธรรมที่เหมาะสมไปปฏิบัติ

        การที่ทานทั้งหลาย จะทํานุบํารุงสงเสริมเผยแผใหแพรหลาย มั่นคงควรจะไดยึดเหตุผลเปนหลักการ 

เลือเฟนนําขอธรรมะที่เหมาะแกเหตุการณแกบริษัท และแกบุคคลมาชี้แจงใหถูกตองตรงตามเนื้อแทของ

ธรรมะนนๆ พรอมทั้งแสดงการกระทําที่มีเหตุผล และมีความบริสุทธ์ิใจใหเปนตัวอยางดวยตนเองให

ครบถวน การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาตลอดจนการสรางเสริมศีลธรรม จริยธรรม ทั้งในผูใหญผูเยาวของ

ทาน จึงจะบรรลุผลที่นาพึงพอใจได..."

โน แหยมเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

โนรมาน มูดอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียว ไมไดก็ชวยกันคิดกัน แกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวย

ความรวมมือ ปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้น นั้นจักไดไมกลายเปน อุปสรรคขัดขวาง และบอนทําลาย ความ

เจริญและความสําเร็จของการงาน..."

โนรี หมีนาหวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สมัยกอนนี้พอมีพอกิน สมัยนี้ชักจะไมพอมีพอกิน จึงตองมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อที่จะใหทุกคนมีความพอเพียงไดใหพอเพียงนี้ก็หมายความวามีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แต

วาพอ..."

โนรีซัน ดอมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

บงกช วิทยปรีชากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

บรม ทะนอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

บรรจง กสิกราพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดํารงตนกายนั้น ทานจะตองประพฤติใหดีเหมาะสมแกฐานะรูจักผิดและชอบ ประกอบอาชีพโดย

สัมมาอาชีวะ ไมเสเพลและไมปลอยตนใหเปนทาสแหงอบายมุขตางๆ ดังนี้แลวทานก็จะสามารถเปนที่พึ่ง

แกตนเองและครอบครัวของทาน และละเปนที่นับถือของบุคคลอ่ืน..."

บรรจง กายนาดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควร หยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

บรรจง ก่ําโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

บรรจง เกตุมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมจะเปนผูที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถาบกพรองตอการประมาณตนในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วิชา

ตาง ๆ ที่ไดเลาเรียนมาจนสําเร็จนั้นก็ไรประโยชน ไมสามารถจะนําความเจริญมาสูตน และประเทศชาติ

สมดังความปรารถนา..."

บรรจง เจนนภาภัณฑกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

บรรจง ใจรัมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกนิสิตที่สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 

2499..."

บรรจง ฉายบุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

บรรจง พรหมตรุษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การแบงการศึกษาเปนสองอยาง คือ การศึกษาวิชาการอยางหนึ่ง วิชาการนั้นจะเปนประโยชนแกตัวเอง

และแกบานเมือง ถามาใชตอไปเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวอีกอยางหนึ่ง ขั้นที่สองก็คือความรูที่เรียกวาธรรม

คือรูในการวางตัว ประพฤติและคิดวิธีคิด วิธีที่จะใชสมองมาทําเปนประโยชนแกตัว สิ่งที่เปนธรรมหมายถึง

วิธีประพฤติปฏิบัติ คนที่ศึกษาในทางวิชาการและศึกษาในทางธรรมก็ตองมีปญญาแตผูใชความรูในทาง

วิชาการทางเดียวและไมใชความรูในทางธรรมจะนับวาเปนปญญาชนมิได..."

บรรจง รุงทวีชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเรา สามารถรวมมือรวมใจกัน รักษาและ

พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา 

ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน ประการที่สอง คือ การที่แตละคน ตางชวยเหลือเกื้อกูล ประสานงาน

 ประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืนและกับประเทศชาติ ประการที่สาม คือ การ

ที่ทุกคนประพฤติปฎิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน

 ประการที่สี่ คือการที่ตางคนตางพยายาม ทําความคิด ความเห็น ของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และมั่นคง

อยูในเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฎิบัติ ที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ ยังมี

พรอมมูลในกาย ในใจของคนไทยก็มั่นใจไดวา ประเทศไทย จะดํารงมั่งคงอยูตลอดไป..."

บรรจง สลีวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

บรรจง สังขครุฑ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆ ฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

บรรจบ กาญจนสถิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

บรรจบ แปนไพศาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

บรรเจิด การัยภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

บรรเจิด แกวบุปผา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

บรรเจิด ทาหาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไม

เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะดวยซํ้าไป..."

บรรเจิด เวียงนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

บรรณวิชญ วีระรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

บรรดล บุญพาเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

 

 

คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 วันศุกรที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐..."

บรรดล บุญพาเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน 

เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงได ก็อยูที่เสาข็ม 

แตคนสวนมากไมมองเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซํ้าไป..."

บรรดาล วันมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได

ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญย่ิงใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

บรรเทา คําสี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

บรรพต แกวพระเนาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

บรรพต คําสี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตทั้งหลายคงจะมีความหวังตั้งใจอยูเต็มเปยม ที่จะออกไปทําการงานดวยความรู ความสามารถ

ดวยความบริสุทธิ์ใจ และดวยความพากเพียรเขมแข็ง เพื่อใหบังเกิดความเจริญกาวหนาแกชาติบานเมือง 

แตบางคนก็อาจกําลังคิดอยูดวยวา ถาเราทําดีแลวคนอื่นเขาไมทําดวยจะมิเสียแรงเปลาหรือ ความรู 

ความตั้งใจความอุตสาหะพากเพียร ของเราทั้งหมดจะมีประโยชนอันใด ขาพเจาขอใหทุกคนทําความ

เขาใจเสียใหมใหชัดแจง ตั้งแตตนนี้วา การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญ และไมมี

ความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวงหรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใคร

รวมมือดยหรือไมก็ตาม ผลดีที่ทําจะตองเกิดขึ้นแนนอน และย่ิงทํามาเขา นานเขาย่ังยืนเขา ผลดีก็ยิ่ง

เพิ่มพูนมากขึ้น และแผขยายกวางออกไปทุกที คนที่ไมเคยทําดีเพราะเขาไมเคยเห็นผล ก็จะไดเห็น และหัน

เขามาตามอยาง หลักประกันสําคัญในการทําดีจึงอยูที่วา แตละคนตองทําใจใหมั่นคง ไมหวั่นไหวกับ

สิ่งแวดลอมที่เห็นอยูทราบอยูมากเกินไป จนเกิดความทอถอย เมื่อใจมั่นคงแลว ก็ขอใหต้ังอกตั้งใจสราง

นิมิตและคานิยมใหมขึ้นสําหรับตัวตามที่พิจารณาเห็นดีดวยเหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรงแลว แลวมุงหนา

ปฏิบัติดําเนินไปใหเต็มกําลังจนบรรลุผลสําเร็จ ในที่สุด ความดีความเจริญที่ปรารถนากจ็ะเกิดขึ้นทวีขึ้น 

และจะเอาชนะความเสื่อมทราม ตางๆไดไมนาน..."

บรรพต โสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

บรรลือ อ่ําบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธเจาก็ตรัสไววา "บุคคลใดประกอบความดี คุณความดีนั้นยอมตองสนองตอบ" ขาพเจาจึงขอ

ชักชวนแตละทาน ใหพยายามบําเพ็ญความดีดวยใจอันบริสุทธิ์ แมบางโอกาสอาจจะตองเสียสละบาง ก็

จงมานะอยาทอถอยจงสมัครสมานสามัคคีรวมใจกันใหม่ันคงดวยดี ทั้งนี้เพื่อความสุขสวัสดีของทาน และ

เพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศชาติอันเปนที่รักของเราทั้งหลาย..."

บรรลือศักดิ์ ยาประไพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝายจึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน สมัคร

สมานรวมมือรวมความคิดกันใหการปฏิบัติบริหารงานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่

พึงประสงคสมบูรณพรอมทุกสวน..."

บรรลือศักร บุญธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

บรรเลง สุยะใหญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

บริบูรณ บุณยชาต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

บริสุทธิ์ พิบูลยวัฒนวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

บวน คงทน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เหตุการณตาง ๆที่เกิดขึ้นแกบานเมืองเปนลําดับมา ทําใหทราบไดแนชัดวา เราจําเปนจะตองทํางาน

ชวยตัวเองใหหนักแนนยิ่งขึ้น เพื่อรักษาตัวใหอยูรอดตลอดไปโดยอิสระและเสรี คนไทยเรานั้น แทจริงมี

นิสัยจิตใจดี เปนนักสู เปนคนซื่อตรง ขยันขันแข็งและอดทน เปนคนรักเผาพันธุพวกพองและบานเกิดเมือง

นอน แตละคนจะตองหยิบยกเอาคุณสมบัติเหลานี้ที่มีอยูภายในตัวขึ้นมาปฏิบัติใหไดผล โดยถือวาทุกคน

ลวนมีความสําคัญตอประเทศชาติอยูดวยกันทั้งนั้น จะตองทําหนาที่ของตนๆใหพรอมเพรียงกัน เพื่อ

ประโยชนอันยิ่งใหญของสวนรวม หากทําไดเชนนี้ ก็จะสามารถแกไขความบกพรองตาง ๆ ที่มีอยู และจะ

สามารถรวมแรงกันสรางความเปนปกแผนมั่นคง พรอมทั้งความเจริญรุดหนาใหแกบานเมืองของเราได

อยางแนนอน..."

บวร ดรุณสนธยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

บวร ตุมตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

บวร อภิรักษโยธิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุก วันนี้ดวยความสามัคคี ผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ 

บรรเทาความเดือดรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."

บังอร เกนุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายนั้น มีไวสําหรับใหมีชองโหวใน ทางปฏิบัติ ไมใชวา จะทําไดตรงไปตรงมาตามตัวบท จําตอง 

ใชความพินิจพิจารณาอยูเสมอ จึงตองมีศาลไวถึงสามศาลและตองสํานึก วากฎหมายไมใชเครื่องจักร แต

เปนสิ่งที่ตองใชสมองคิดและสมองนี้ สามารถที่จะยืดหยุนได..."

บังอร คํามั่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

บังอร คํามั่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมู ชนผูอยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษา 

และตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ เนื่องดวยสรรพกิจการงานที่เปนสวนรวมทุกดาน ทุกระดับ ตองอาศัย

บุคคลหลายฝายรวมกันทํากิจกรรม..."

บังอร ชุมภูมิ่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

บังอร เชี่ยวเชิงชล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ประเทศของเราไดรักษาอธิปไตยและดดํารงฐานะมาดวยดีไดตลอดมานั้น ก็ดวยอาศัยความ

รวมมือของทุกๆฝายตางชวยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของประเทศประโยชนของสวนรวมมมาแลวแต

หลัง..."

บังอร เชี่ยวเชิงชล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พออยูพอกิน คุมคามากกวาคุมทุนขาดทุนเปนกําไร..."

บังอร เณรนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผล และใหดําเนินไปไดโดยราบรื่นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวาความรับผิดชอบใหถูกตอง..."

บังอร นิยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เรามักไดยินคํากลาวอางของคนบางคนวา  ไมพอใจทํางานอยางนั้น  อยางนี้  เพราะเปนงานที่ไมตรง

กับวุฒิ  หรือต่ําตอยกวาวิทยฐานะของตน  ทั้ง ๆ  ที่บางทีก็กําลังวางงานอยู  การประพฤติอยางนี้เรียกวา  

เลือกงานหรือไมสูงาน  ซึ่งเปนการถวงตัวเองไวไมใหดีขึ้นได  ไมใหกาวหนาตอไปได  จึงอยากจะเตือน

บัณฑิตทุกคนวาอยาทําตัวเปนคนเลือกงานเมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา  ก็ควรเต็มใจทํา  โดยไมจําตองตั้ง

ขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวาง  ขอใหคิดกันเสียใหมวา   คนที่ทํางานไดจริง ๆ  นั้น ไมวา

จะจับงานสิ่งใด  ยอมทําไดเสมอ  ถายิ่งมีความเอาใจใส  มีความขยันมีความสังเกตจดจําดี  ก็ยิ่งจะชวย

ใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้นทั้งนี้  เพราะประสบการณที่ไดรับจากการทํางาน  แตละครั้งแตละวัน

จะคอย ๆ  เพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับ  สงเสริมใหมีความสามารถชัดเจน  มีความเจริญกาวหนาสมวิทยฐานะ  

หรือเจริญขึ้นเกินกวาที่คาดหวัง  บุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแลว  ยอมสามารถจะพัฒนางาน  สวนรวม

ของชาติใหเจริญกาวหนาไดดังประสงค..."

บังอร นิลฉวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตัวตอบุคคลทั้งปวง ดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งออนโยนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น แทจริงคือการระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลากหลาย มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

บังอร แพงยอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาหากทุกคนที่มีตําแหนงที่สําคัญตองทําดวยความตั้งใจดี  ทําดวยความซ่ือสัตยสุจริต  ก็เชื่อวา

บานเมืองจะผานพนอันตรายได..."

บังอร ศรีเนตรพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆ ทุกอยางตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทัน ทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูรับชวงงาน ขึ้นเปน

ขอสําคัญนักจะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากเปนใหญ..."

บังอร สามารถ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆทุกอยางตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จผุที่เร่ิมโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จโดย

ตลอดดวยตนเองก็ใหผูอ่ืนรีบทําตอไป ดังนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงานใครเปนผูรับชวงงานขึ้น

เปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดเปนใหญ..."

บังอร แสงสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

บัญจพารัตน แซล่ิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

บัญชา กวางสันเทียะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

บัญชา ขาวแปลก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเอาแตไดไมได  คนเราจะตองรับและจะตองให  ไมไดรับสิ่งของไดมากก็จะตอพยายามใหในการ

ใหนั้นใหโดยพยาพยาที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและในชาติ..."

บัญชา ชากัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้น ตองพรอมดวยเครื่องมือเครื่องใชประการหนึ่งวิชาความรูประการหนึ่งและจิตใจสูง

ประการหนึ่ง คือ ถาเราตองการจะทนุบํารุงสงเสริมกําลังของเราใหแข็งแรง เมื่อเรามีเงินก็ซื้อหาเครื่อง

อาวุธยุทโธปกรณนานาชนิดที่มีคุณภาพดี มาเพิ่มพูนใหมากยิ่งขึ้นเพียงใดก็ยอมจะทําไดหรือถาเรา

ตองการจะสงเสริมสมรรถภาพในทางความรู วิทยาการใดๆใหทัดเทียมกับอารยะประเทศ เราก็จัดสงคน

ของเราใหออกไปศึกษาคนควาและหาอุปกรณตางๆประกอบวิทยาการแผนใหมๆในตางประเทศเพื่อ

นํามาใชปรับปรุงสงเสรมิสมรรถภาพของเราใหเจริญทัดเทียมเขาไดซึ่งความเจริญดังกลาวมาแลวนี้เรา

สามารถจะซื้อหาดวยเงินไดแตความเจริญดังกลาวมาแลวนี้ เราสามารถจะซื้อหาดวยเงินไดแตความเจริญ

ในทางจิตใจนี้ จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งนัก เพราะเปนหนาที่ของแตละคน ที่จะตองทําตัวของตนใหดีเพื่อ

ประโยชนของสวนรวม..."

บัญชา เดชชนินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

บัญชา ตังควณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายที่นํามาใชปจจุบัน เปนหลักกฎหมาย ที่ไดมาจาก ตางประเทศจึงตองใหความรูแกประชาชนใน

 วิธีที่เรียกไดวา ใชกฎหมาย ใหถูกตองเพื่อคุมครองผูที่ปฏิบัติดีปฏิบัติ ชอบ และเพื่อที่จะปองกันไมให ผูที่

จะปฏิบัติในทางที่ผิด ไดทําใหเดือดรอน แกสวนรวม..."

บัญชา ตั้งควณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจของเราขึ้นอยูกับการเกษตรมาแตไหนแตไรแลว รายไดของประเทศที่ไดมาใชสรางความเจริญ

ดานตางๆ เปนรายไดจากการเกษตรเปนสวนใหญ จึงอาจกลาวไดวา ความเจริญของประเทศตองอาศัย

ความเจริญของการเกษตรเปนสําคัญ และงานทุกๆ ฝายจะดําเนินกาวหนาไปไดก็เพราะการเกษตรของเรา

เจริญ..."

บัญชา ทองลอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก

 ขอใหถือวาราชการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัล และประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทย

ของเราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

บัญชา ทองศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบาน เมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

บัญชา ทับทั่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

บัญชา ทิพยถิระพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

 

 

คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง วันที่  ๑๒ 

มีนาคม ๒๕๒๔..."

บัญชา ปาละกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

บัญชา พิมพาเรือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําบานเมืองมี

ปกติสุขเรียบรอย จึงไมใชการทําใหทุกคนเปนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหคนดีไดปกครองบานเมือง

และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได"

     "คนดีทําใหเกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปดวย ความเลวนั้นจะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยากแตเปนไป

ได แตถาคนดีเขมแข็งในความดี จะทําใหคนดีมาเปนคนเลวยาก สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี คน

เลวนั้นเขาไมไดอยากใหคนอื่นเลว เพราะถาคนอื่นเลวนั้นแหละจะเดือดรอน..."

บัญชา รอดปานะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูนั้นสําคัญยิ่งใหญ เพราะเปนปจจัยใหเกิดความฉลาดสามารถ และความเจริญกาวหนา  มนุษย

จึงใฝศึกษากันอยางไมรูจบสิ้น  แตเมื่อพิเคราะหดูแลว  การเรียนความรู แมมากมายเพียงใด บางทีก็ไม

ชวยใหฉลาดหรือเจริญไดเทาไรนัก  ถาหากเรียนไมถูกถวน ไมรูจริงแท  การศึกษาหาความรูจึงสําคัญ

ตรงที่วา ตองศึกษาเพื่อใหเกิด "ความฉลาดรู" คือรูแลว สามารถนํามาใชประโยชนไดจริง ๆ โดยไมเปนพิษ

เปนโทษ  การศึกษาเพื่อความฉลาดรู มีขอปฏิบัติที่นาจะยึดเปนหลักอยางนอยสองประการ  ประการแรก 

เมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดใหรูจริง ควรจะไดศึกษาใหตลอด ครบถวนทุกแงทุกมุม  ไมใชเรียนรูแตเพียง

บางสวนบางตอน  หรือเพงเล็งเฉพาะแตเพียงบางแงบางมุม  อีกประการหนึ่ง ซ่ึงจะตองปฏิบัติประกอบ

พรอมกันไปดวยเสมอ คือตองพิจารณาศกึษาเรื่องนั้น ๆ ดวยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเปนปรกติ และเทียง

ตรงเปนกลาง ไมยอมใหรูเห็นและเขาใจตามอํานาจความเหนี่ยวนําของอคติ ไมวาจะเปนอคติฝายชอบ

หรือฝายชัง  มิฉะนั้น ความรูที่เกิดขึ้นจะไมเปนความรูแท  หากแตเปนความรูที่ถูกอําพรางไว หรือที่

คลาดเคลื่อนวิปริตไปตางๆ จะนําไปใชใหเปนประโยชนจริง ๆ โดยปราศจากโทษไมได..."

บัญชา ลีลานิภาวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมที่ประกอบดวยคนที่มีความเขมแข็ง มีความเพียรมีความแนวแนยอมเปนสังคมที่นา อยูเปนสังคม

ที่กาวหนาและเปนสังคมที่ผาสุก..."

บัญชา สายธารทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

บัญเชาว อนุศาสนนันทน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานทั้งหลายตั้งปณิธานรวมกันดวยวา  จะประพฤติตนเปนพลเมืองดีของชาติ ปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญ และบทกฏหมายของบานเมือง ประกอบอาชีพดวยความสุจริต ขยันหม่ันเพียร ใหบังเกิด

ประโยชนในการที่จะชวยสรางตนเองและครอบครัวใหผาสุขสมบูรณ กอใหเกิดความเปนปกแผนมั่นคง

ในทางเศรษฐกิจของชาติ นําสูสันติสุข และความเจริญรุงเรืองมาสูประเทศชาติอันเปนที่รักของเราสืบไป..."

บัญญัติ ขาวสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

บัญญัติ คมขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

บัญญัติ จํารัสศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

บัญญัติ พงศปญญาเนตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการพัฒนาที่ มีประสิทธิภาพ เต็มเปยมอยางรีบดวน ทางที่เราจะชวยกัน 

ไดก็คือผูใดมีภาระหนาที่อันใด อยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงไปโดยเต็มกําลัง ความสามารถ ดวยความ 

บริสุทธ์ิใจ และดวยความปรารถนาดีตอกัน..."

บัญญัติ สองเมืองแกน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศของเรารักษาเอกราช อธิปไตยและอิสระภาพให สมบูรณมั่นคงมาไดจนถึงทุกวันนี้ เพราะคน

ไทย ทุกหมูเหลารูรักความสามัคคี และรูจักทําหนาที่ของแตละฝายใหประสานสงเส ริมกัน เมื่อทุกคนมุง

ใจปฏิบัติดังนี้ ความถูก ตองเรียบรอย ความพัฒนากาวหนา และความมั่นคง เปนปกแผนจึงบังเกิดขึ้น..."

บัณฑิต กะการดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

บัณฑิต ขําเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จพูด ทุกอยางลวนมาจาก

ความคิด การคิดกอนพูดและกอนทํา จึงจะชวยใหบุคคลยับยั้งคําพูด ที่ไมสมควรหยุดยั้งการกระทําที่ไม

ถูกตอง..."

บัณฑิต ไขมุก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

บัณฑิต ชูโชค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางงานศิลปทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่

ดีอยางเหมาะสมแลว ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวย จึงจะไดผลงานที่มี

คาควรแกการยอมรับนับถือ..."

บัณฑิต ทฤษฎีคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมได หมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเทานั้นเอง แตมีความหมายวา พอมีพอกิน พอมีพอกิน นี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง..."

บัณฑิต บุญมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอ่ืนเปนปจจัยที่ จะสรางสรรคความมุงดีมุงเจริญตอกัน ความรักใคร 

เผื่อแผในกันและกัน ซ่ึง ในที่สุดจะกอเกิดความมีสามัคคีเปนปกแผน ในชาติขึ้นจนเปนพลังอันใหญยิ่งที่

จะชวยให เราสามารถรักษาความเปนอิสระ ความมั่นคงของชาติบานเมืองของเราใหยืนยงอยูตลอดไป..."

บัณฑิต วิลามาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความซื่อสัตย สุจริตเปนพื้นฐานของความ ดีทุกอยาง เด็กๆจึงตองฝกฝนอบรมให เกิดมีขึ้นในตนเอง 

เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมี ประโยชน และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง..."

บัณฑิต ศรีแกวยิ้ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

บัณฑิต สุรัตพิพธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติ ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถา แตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่ สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน แลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น..."

บัณฑิต สุรัตพิพิธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิไดจําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย

 เพราะเหตุวา

ความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรมดังกลาวแลว 

เปนเหมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซ่ืงเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย ความสวัสดี

 คือปลอดภยัจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อตน เพึ่อสวนรวม

ตอไปขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตยโดยตระหนักวาการงาน สังคม และบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปน

ผูบริหารดําเนินการยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถางานใดสังคมใด และบานเมืองใดก็ตามขาด

บุคคตผูมีคุณธรรมความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

บัณฑิตา วรรณภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวยผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวรรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตองไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

บัณดิษฐ นฤตยศาสนตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สมเด็จยาสิ้นแลวอยางสงบที่สุด สมเด็จยารักตํารวจมาก เปนการสมควรที่ตํารวจทุกคนจะไดทํางาน

อยางสุดความสามรถ ดวยความเขมแข็ง เพื่อที่จะไดเปนพระราชกุศลแกสมเด็จยา และเปนประโยชนแก

ประเทศชาติตอไป..."

บันดาล บัวแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผล หลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมายอีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน  ผูปฏิบัติราชการ โดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้ โดยครบถวนสม่ําเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

บันเทิง สิงหแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอี ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรักบ

ใชของเทานั้นแตมีความหมายวาพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง พอเพียงนี้ก็

หมายความวามีกินมีอยูไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ไดแตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอยแตถาทําใหมี

ความสุขถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ Sdlf-Sdfficiency นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมี

พอที่จะใชไมตองไปขอซื้อคนอ่ืน อยูไดดวนยตนเอง คนเราถาพอในความตองการก็มึคความโลภนอย เมือ

มีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอนนอย ถาทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไมใชเศรษฐกิจมีความคิดวาทํา

อะไรตองพอเพียงหมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโบภยอางมากคนเราก็อยูเปนสุข..."

บัวกันต วิลามาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะตองรักษาไวใหย่ังยืนตลอดไป หากเรามี

ความประมาท เราแตกสามัคคีกันเมื่อใด เราก็จะเปนอันตรายยอยยับลงเมื่อนั้น ไมมีใครอื่นที่ไหนจะชวย

เราได นอกจากตัวเราเอง..."

บัวเขียว ขําสมิท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูตามแบบฉบับมักจะมิไดเปนผูที่บริบูรณดวยทรัพย ดวยยศศักดิ์ อํานาจ และอิทธิพลนัก หากแต

บริบูรณดวยสมบัติทางคุณธรรม เชน ความซื่อสัตย สุจริต ความเมตตา ปราณี ความเสียสละ ซึ่งเปนเหตุ

ทําใหสามารถผูกพันจิตใจผูเปนศิษยใหรักใคร ไวใจ และเครพเชื่อฟงไดแนนแฟน และสามารถที่จะสั่งสอน

ถายทอด ทั้งวิชา ความรู ทั้งจิตใจ และมารยาทที่ใหแกศิษยไดพรอมมูล..."

บัวงาม เทพยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ไดรับแสงสวางแหงความเปนครูชุบยอมกายใจแลว จึงเปนผูใฝหาความรู ทั้งตั้งใจและเต็มใจและเต็ม

ใจที่จะชวยเหลือสนับสนุนผูอ่ืน โดยบริสุทธิ์จะประกอบกิจการใดก็จะประกอบกิจการใดก็จะทําใหกิจการ

นั้นดําเนินไปโดยสะดวกราบรื่นและสําเร็จประโยชนที่มุงหมายไดโดยสมบูรณ ผูที่มีความเปนครูสมบูรณ

ในตัว นอกจากจะมีความรูดวยตนเองแลว จึงยังอยากจะชวยใหทุกคนที่มีโอกาส เขามาสัมพันธเกี่ยวของ

บรรลุพึงความดีความเจริญไปดวย..."

บัวตอง อิ้มอนงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว ..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯ

ถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิตาลัย 4 ธันวาคม 2518..."

บัวผัน บุตชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

บัวเรียน พันธสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัมนาชนบทเปนงานที่สําคัญ เปนงานที่ยาก เปนงานที่จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียวฉลาด  คือทั้งเฉลียว ทั้งฉลาด ตองทําดวยความบริสุทธ๋ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธีการใดๆ 

ใครอยากหากินขอใหลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะวาทําผิดพลาดไปแลวบานเมืองเราลม

จม และเมื่อบานเมืองเราลมจมแลวเราอยูไมได กเทากับเสียหมดทุกอยาง..."

บัวเรียม สวัสดิทัต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

บัวลอง หอมยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

บัวลี ดีสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การแกปญหานั้น ถาไมทําใหถูกเหตุถูก ทาง ดวยความรอบคอบระมัดระวัง มักจะกลาย เปนการเพิ่ม

ปญหาใหมากและ ยุงยากขึ้น แตละฝายจึงควรจะตั้งใจ พยายามทํา ความคิดความเห็นใหกระจางและ 

เที่ยงตรงเพื่อ จักไดสามารถเขาใจปญหา และเขาใจกัน และกันอยาง ถูกตอง..."

บัสรี โสยดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

บานเย็น เกิ้งมุรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

บานเย็น ศิริสกุลเวโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

บานเย็น แสวงทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน

มีความสงบและทํางานตั้งอธิษฐาน ต้ังปณิธาน

ในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพอกิน

ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตมีความความพออยูพอกิน มีความสงบ

เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได

เราก็จะยอดยิ่งยวดได ?

ฉะนั้นถาทุกทานซึ่งถือวาเปนผูมีความคิดและมีอิทธิพล

มีพลังที่จะทําใหผูอ่ืน ซึ่งมีความคิดเหมือนกัน

ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอยํ้าพอควร

พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได

ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล " 

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542..."

บารเมษฐ ทองจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากตองใชความรูความสามารถแลวยังตองเปนผูมีจิตใจ

สูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติแตในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตนใหสมเกียรติเปนผูที่ควรแกการนับถือ

..."

บําเพ็ญ ปานอิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

บําเพ็ญ สมภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือเปนวิธีการที่ดี จะไมลาสมัย..."

บําเพ็ญ สวัสดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะคิดทําสิ่งใด ก็ขอใหคิดใหดี ใหรอบคอบทําใหดีใหถูกตอง ผลของการคอดดี ทําดี ทําถูกตองนั้น 

จะไดสงเสริมใหแตละคนตลอดจนประเทศชาติ ดําเนินกาวหนาตอไปดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

บํารุง ของหลิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่มีการศึกษาสมบูรณแลวนั้น ทําใหแตละคนหลีกเลี่ยงไมไดจากความรับผิดชอบที่จะตองใชความรู

สติปญญาของตน ใหมีประโยชนและเปนความเจริญวัฒนาแกบานเมืองสวนรวม..."

บํารุง คําเลิก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น  ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่  อยานึกถึงบําเหน็จ รางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

 ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัล และประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหเมืองไทยของเรา

อยูเย็นเปนสุข และม่ันคง..."

บํารุง ทศไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุด  ที่จะตองรักษาไวใหยั่งยืนอยูตลอดไป  หากเรา

มีความประมาท  เราแตกความสามัคคีกันเมื่อใด  เราจะตองเปนอันตรายยอยยับลงเมื่อนั้น  ไมมีใครอื่นที่

ไหนจะชวยเราได  นอกจากตัวเราเอง..."

บํารุงกิจ ฝาเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาตินั้นเปรียบไดกับชีวิตคน. กลาวตามหลักความจริง คนเราประกอบดวย รางกายสวนหนึ่ง จิตใจสวน

หนึ่ง. ทั้งสองสวนคุมกันอยูบริบูรณชีวิตก็คงอยู. สวนใดสวนหนึ่งทําลายไป ชีวิตก็แตกดับ เพราะอีกสวน

หนึ่งจะตองแตกทําลายไปดวย. ชาติของเรานั้นมีผืนแผนดินและประชากรอันรวมกันอยูเปนสวนรางกาย มี

ศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความเช่ือถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยูเปนปกแผน ซึ่งรวม

เรียกวา "ความเปนไทย" เปนสวนจิตใจ. ชาติไทยเราดํารงม่ันคงอยูก็เพราะยังมีทั้งบานเมืองและความเปน

ไทยพรอมบริบูรณ. แตถาความเปนไทยของเรามีอันตองเสื่อมสลายไปดวยประการใดแลว ชาติก็ตองสิ้น

สูญ เพราะถึงหากบานเมืองและผูคนจะยังอยู ก็ไมมีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวใหรวมกันอยูได จะตอง

แตกแยกจากกันไปในที่สุด เหมือนสวนตางๆของรางกายที่ตองแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิต..."

บุญเกิด พุมพวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายบานเมืองนั้นโดยหลักการมีไวสําหรับรักษาความยุติธรรม และความสงบเรียบรอยในแผนดิน 

ดวยการจัดสรร อํานวยสิทธิเสรีภาพแกบุคคลโดยถวนหนาและเสมอหนา แตความจริงที่เปนอยูปรากฏวา 

ในบางเรื่องบางกรณีการใชกฎหมายมักไมไดผลสมบูรณ ตรงตามหลักการอันเปนเจตนารมยที่แทนัก 

อาจนําไปสูความยุงยาก และความราวฉาน ซึ่งเปนความเสียหาย และอันตรายผูมีหนาที่ดานกฎหมาย

จะตองคิดอาน กระทําการใหกฎหมายไดเปนปจจัยผดุงความเที่ยงธรรม และสงบสุขอยางแทจริง 

            "กฎหมายเปนแตเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกลาวจึงไมควรจะถือวามีความสําคัญยิ่ง

ไปกวาความยุติธรรม หากควรจะตองถือวาความยุติธรรมมากอนกฎหมาย และอยูเหนือกฎหมาย การ

พิจารณาพิพากษาอรรถคดีใด ๆ โดยคํานึงถึงแตความถูกผิดตามกฎหมายเทานั้น ดูจะไมเปนการเพียงพอ

 จําตองคํานึงถึงความยุติธรรม ซึ่งเปนจุดประสงคดวยเสมอ การใชกฎหมายจึงจะมีความหมายและผลที่

ควรจะได..."

บุญเกียรติ ไพชํานาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..."

บุญเกียรติ รักเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยน้ําใจรัก ตองหวังผลงานนั้นเปนสําคัญ แมจะไมมีใครรูใครเห็นก็ไมนาวิตก เพราะ

ผลสําเร็จนั้นจะเปนประจักษพยานที่มั่นคง ที่พูนเชนนี้เหมือนกับสอนปดทองหลังพระ การปดทองหลัง

พระนั้นเมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด..."

บุญเกื้อ ดอนเย็นไพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพร และการเฉลิมฉลองย่ิงใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ

ทั้งรัฐบาลที่ไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทย ที่รวมกันแสดงออก

ทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนไดแสดงออก และ

ตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคนที่จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเปน

ที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได

จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา

ขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล จงรักษาประเทศชาติไทยปลอดพนจากภัย จาก

อันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความเจริญสวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากนั..."

บุญคิม หลิมศิวิไล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

บุญเจือ ศรีเกลื่อน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญขึ้นนั้น จะตองสรางและ เสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น 

ถาพื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลน บกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้น ไปอีกนั้นยากนักที่จะทําได

 ดังนั้น นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว จะ ตองพยายามรักษาพื้นฐาน ใหม่ันคงไมบกพรองพรอม ๆ 

กันไปดวย..."

บุญเฉลียว วรรณมะกอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

บุญชวย เฉลยพจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

บุญชวย โชติศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค... พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราช..."

บุญชวย ทองบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกับ เพื่อชวยใหงานของทุกฝายดําเนินกาวหนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็ววันนี้ทุกฝายจะตองไมแยกกับไมแบงประโยชนแตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ 

มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญย่ิงกวาเสียสละอื่น..."

บุญชวย โอฬารกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...นักเรียนที่ยังกอเร่ืองวิวาท จนเกิดความเสียหายแกตน แกโรงเรียน ขอใหสํานึกวาการกระทําเชนนั้น 

อาจกลายเปนการทําลายอนาคตของตนไปไดอยางคิดไมถึง ฉะนั้น ขอใหพยายามฝกฝนอบรมตนเองใหมี

คา เปนคนเต็มคน ใหเปนคนดีมีประโยชนให จงได..."

บุญชอบ ชัยบัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

บุญชัย บุญเครือพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาลนั้น เปนสถาบันหนึ่งในสถาบันสําคัญของ ประเทศ จึง ตองปฏิบัติหนาที่โดยถือวาชาติ บานเมือง

เปน เปาหมายสําคัญ และความ อยูดีกินดีของประชาชนเปนสิ่งที่ปรารถนา ดวย การปฏิบัติหนาที่ดวย

ความ ต้ังใจจริง ดวยความซื่อสัตยสุจริต และขยันหมั่นเพียร..."

บุญชัย เพรามธุรส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

..."

บุญชัย วิวัฒนสัตยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามรถและดวยคุณความ

ดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายในปจจุบัน 

จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทยไวให

มั่นคง ตลอดไป..."

บุญชู จันทรวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

บุญชู เจริญลาภทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดาน และตอง การความ สามัคคีความสงบเรียบรอย ผลดีทั้งปวง

ดังกลาวจะ เกิดขึ้นไดดวย ประชาชนมีหลักของใจอันม่ันคง มีศรัทธาและ ปญญาอันถูกตอง และ ปฏิบัติ

ตนอยูในทางที่เปนประโยชนแกสวนรวม..."

บุญชู ชางปด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ

ประการแรก คือการรักษาความสัจความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ 

ประโยชนสวนใหญของบานเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชน และเปนธรรม

ประการที่สอง คือการรูจักขมใจตนเองฝกใจตน เองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น 

ประการที่สาม คือการอดทนอดกลั้นและอดออมไมประพฤติ ลวงสุจริตไมวาจะดวยเหตุประการใด 

ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่วความทุจริตและ รูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง

คุณธรรม 4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายาม ปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แลวจะชวย

ใหประเทศชาติบังเกิด ความสุข ความรมเย็นและมีโอกาศที่ จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอ ไปได

ดังประสงค..."

บุญชู ไชยบาลยุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔..."

บุญชู บุตรฉิ้ว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

บุญชู ประจวบสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

บุญชู พรมมาสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวา ทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่ เฉพาะของ

ตัว โดยไมมองดูคนอื่นงานก็ ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงาน จะตองพาดพิงกัน จะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองรูถึงงานของผูอ่ืนแลว ชวยกันทํา..."

บุญชู ศุขเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประการแรก การรักษาความสัจความจริงใจตอตนเอง รูจักประโยชนสวนนอยของตน เพื่อประโยชนสวน

ใหญ ของบานเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปฌ็นประโยชนและเปนธรรม

  ประการที่สอง  การรูจักขมใจตนเองฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยู ในคาวมสัจความดีนั้น

 ประการที่สาม คือ ความอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุ

ประการใด

ประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่วความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง

 คุณธรรม 4 ประการนี้ แตละทานพยายามปลุกฝง และบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาศที่จะปรับปรุงพัฒนา ใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดด่ัง

ประสงค..."

บุญชู สุขเกษม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ  สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน  แบบพอมีพอกินนั้น

หมายความวา  อูมชูตัวเองได  ใหมีพอเพียงกับตัวเอง  อันนี้ก็เคยบอกวาความพอเพียงนี้ไมไดหมายความ

วาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวเอง  จะตองทอผาใสเอง  อยางนั้นมันเกินไป

          แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ  จะตองมีความพอเพียงพอสมควร  บางสิ่งบางอยางที่ผลิตได

มากกวาความตองการ  ก็ขายได  แตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร  ไมตองเสียคาขนสงมากนัก  อยางนี้ทาน

นักเศรษฐกิจตาง ๆ ก็มาบอกวาลาสมัย

          จริง  อาจจะลาสมัย  คนอื่นเขาตองมีการเศรษฐกิจ  ที่ตองมีการแลกเปลี่ยน  เรียกวาเปนเศรษฐกิจ

การคา  ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง  เลยรูสึกวาไมหรูหรา  แตเมืองไทยเปนประเทศที่มีบุญอยูวา  ผลิต

ใหพอเพียงได..."

บุญชู เหลิมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

บุญชู อุนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ประเทศของเราไดรักษาอธิปไตย และดํารงฐานะมา ดวยดีไดตลอดมานั้น ก็ดวยอาศัยความ

รวมมือ ของทุกๆฝาย ตางชวยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของประเทศชาติ ดวย ความสามัคคีและความ

พรอมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน ของสวนรวม..."

บุญเชิญ โอภาโส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

บุญเชิด ภาคพฤกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท ปพุทธศักราช ๒๕๒๔

         ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ 

ใหสําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษา

ความดีในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ย่ิงจะตองปฏิบัติใหดี 

ใหหนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔..."

บุญโชค บรรณสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

บุญญพร ลาภากรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕..."

บุญญฤทธ์ิ ทิมเปย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นยากและเห็นผลชาแตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความชั่วซึ่งทําไดงายจะเเขมาแทนที่แลว

จะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

บุญญา โสพิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสําเร็จทุกอยางในชีวิตของคนเรานั้น มิใชจะเกิดมีขึ้นในครั้งหนึ่งคราวเดียวได หากจะตองคอยๆ 

สรางเสริมตอเติมมาเปนลําดับ ดังที่ทานทั้งหลายศึกษาสําเร็จเปนบัณฑิตอยูในบัดนี้ ก็ตองสําเร็จ

การศึกษาในระดับประถม และมัธยมเปนขั้นเปนตอนมากอน ตอไปเมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน 

ทานก็จะตองใชความรูความสามารถทั้งปวง ที่ไดศึกษาเรียนรูมาเปนพื้นฐานในการปฏิบัติ เพื่อ

ความสําเร็จในการสรางสรรคอนาคตที่มั่นคง ใหแกตนและสวนรวม ดังนั้นผูปรารถนาความกาวหนา เมื่อ

ประสบความสําเร็จในกิจอยางใดอยางหนึ่ง จึงไมควรหยุดยั้งพอใจอยูเพียงเทานั้น แตชอบที่จะยึดถือ

ความสําเร็จทั้งนั้น เปนรากฐานอันม่ันคงที่จะกาวไปสูความสําเร็จ ที่ยิ่งสูงขึ้น และเปนประโยชนกวางขวาง

ขึ้น..."

บุญโญ ศรีงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

บุญตนา พุมเลง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเรวเปนสําคัญผุ

ปฏิบัติราชการจึงพากนนําเอาวิทยากากรกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสุงตางๆ มาใชกัน

อยางกวางขวาง วิทยาการและเครื่องเหลานี้เมือนํามาปฏิบัติแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกกทําใหเสียหายไดมากเทาๆกัน การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทดําทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช

มิฉะนั้นแลวดความสิ้นเปลื่องและสูญเสียเปลาไดงายดายที่สุด..."

บุญตา เดชควง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถาแตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง  ซ่ือสัตย  สุจริต  ประเทศชาติก็

ยอมตองปลอดภัยและกาวหนาไปอยางดี..."

บุญตา ศรีวรวิบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

บุญเติบ บัวหลวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําดีนั้นหมายความวาทําโดยถูกหลักวิชาของตัวดวยโดยถูกหลักของความสุจริต และความแผเมตตา

ดวย ไมนั้นงานที่ทําจะเสียไป ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหงานเกิดผลอันยิ่งใหญคือความเปนปกแผน

ของประเทศชาติดวยความสุจริตใจและดวยความตั้งใจที่จะแผความรูแผความสามารถดวยจริงใจ ไมนึก

ถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชนใดๆก็เปนการไดทําหนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่เต็มที่แตถาตรงขาม

ไมไดทําเชนนั้นก็ผิดหนาที่และยิ่งผิดหนาที่เปนการทําลาย..."

บุญโถม เสือดํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ  ก็มีความโลภนอย  เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถา

ทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ  หมายความวา  พอประมาณไมสุดโตง  ไมโลภอยางมาก  

คนเราก็อยูเปนสุข..."

บุญทรง กอนโพด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

บุญทรง เชื้อพราหมณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

บุญทรง เชื้อพราหมณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

บุญทิม แนวสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีคามสถจริตและบริสุทธใจแมมีความรูนอยกยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมีความรู

มากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธใจ..."

บุญธนภัทร นามนุษยศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกัน คือ ยอม พยายามอยูทุกเมื่อที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาด ดวยระเบียบปฏิบัติ อันดี

งามและสุจริต ที่จะควบคุมประคองใจ ใหสงบ ดวยความมีสติรูตัวอยู ตลอดเวลา..."

บุญธรรม ดวงเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ

คือสามารถในการใชวิชาความรูอยางหนึ่ง 

สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง

ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไปและจําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ 

ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย

จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบถวนแทจริง..."

บุญธรรม เตชะจินดารัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมาก แตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

บุญธรรม ผลลําใย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..."

บุญธรรม อะโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูนั้นตองใหความรูแกเด็กๆ ดวยความเมตตาดวยความหวังดีคือดวยนความเมตตาตอศิษย ดวย

ความหวังดีตอสวนรวมเพราะถาสวนรวมประกอบดวยบุคคลที่มีความรูดี สวนรวมก็ไปรอด..."

บุญธรินทร นามนุษยศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

บุญนา แกวชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขไดถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก

หลาย ๆ คน หลาย ๆ ทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรค

ขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

บุญนํา ชัยวิสุทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญขึ้นนั้น จะตองสรางและ เสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น 

ถาพื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลน บกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้น ไปอีกนั้นยากนักที่จะทําได

 ดังนั้น นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว จะ ตองพยายามรักษาพื้นฐาน ใหม่ันคงไมบกพรองพรอม ๆ 

กันไปดวย..."

บุญปราสาท จิณณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา  ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง  ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ  ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม  ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมายอีกประการหนึ่ง  เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน  ผูปฏิบัติราชการ  โดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้ โดยครบถวนสม่ําเสมอจะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน  ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

บุญพบ ทานกระโทก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและให ดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่ง จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูงไม บิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบือนจุดประสงคที่ แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมาย ของคําวา ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะ

หลีกเลี่ยงละเลยไมได..."

บุญพรหม ไพรสวัสดิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

บุญพริ้ง จรรยพรพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การเลี้ยงโคนมและกิจการโคนมนี้เปนสิ่งที่ยาก เพราะวาผลิตผลที่เรามุงที่จะทํา เปนผลิตผลที่ถาไม

จําหนายทันที ก็อาจจะเสียไปเสียประโยชนไปและทําใหลมจมขาดทุนได ฉะนั้น กิจการ นี้จึงตองศึกษา

มากและเกี่ยวของกับวิชาการหลายดาน..."

บุญพาสน จิตเวช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบาน เมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

บุญพาสน สินอนันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

บุญพิมล เจริญวัฒนอนันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตํารวจเปนผูมีอํานาจที่จะจับกุมคุมขัง สอบสวนและปราบปรามอํานาจเหลานี้สามารถสราง คุณและ

สรางโทษใหไดเทา ๆกันสุดแทแต การใช ผูมีความปรารถนาและมีความต้ังใจอัน บริสุทธิ์ ที่จะปฏิบัติ

หนาที่ของผูพิทักษสันติราษฎร ใหสําเร็จผลอันสมบูรณตรงตามอุดมคติควรจักได พิจารณาดวยเหตุผล ให

เกิดปญญาเห็นจริงใน ขอนี.้.."

บุญเพราะ วิมลจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

บุญเพิ่ม พรหมจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวงนั้น เราบัญญัติขึ้นเพื่อใชเปนปจจัยสําหรับรักษาความยุติธรรม กลาวโดยสรุปคือ ใช

เปนแบบแผนแหงความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสวนหนึ่ง กับใชเปนแมบทในการพิจารณาตัดสินความ

ประพฤติปฏิบัตินั้น ๆ ใหเปนไปโดยถูกตองเที่ยงตรงอีกสถานหนึ่ง..."

บุญภาพ ยองลั่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

บุญมา กําลังรูป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

บุญมี ตุยดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

บุญมี ทรงกลด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

บุญมี หาญโกทา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท ปพุทธศักราช ๒๕๒๙

         ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัว

รวมกับงานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติให

กาวไปถึงความเจริญมั่นคง ซึ่งเปนจุดประสงคแทจริง..."

บุญยง วาดวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

บุญยนุช โตสัมพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคน หนึ่งพูดอยางหนึ่งคนอื่นตองพูดเหมือนกันหมด 

ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอด คลองกัน แมจะขัดกันบางแต

ตองสอดคลองกัน..."

บุญยฤทธิ์ กิจปลื้ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมู ชนผูอยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษา 

และตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ เนื่องดวยสรรพกิจการงานที่เปนสวนรวมทุกดาน ทุกระดับ ตองอาศัย

บุคคลหลายฝายรวมกันทํากิจกรรม..."

บุญยัง สุริมานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

บุญยืน ธรรมมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสาย

กลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน"ความพอเพียง"หมายถึงความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมี

ผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความ

รอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุก

ขั้นตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นัก

ทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่

เหมาะสมดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอม

ตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม

จากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

บุญยืน ประทุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูสึก ผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่ว 

กลัวบาป ความซ่ือสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็นแกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน 

ความไมมักงายหยาบคาย นับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญเปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

บุญยืน วัฒนบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางงานศิลปทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่

ดีอยางเหมาะสมแลว ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวย จึงจะไดผลงานที่มี

คาควรแกการยอมรับนับถือ..."

บุญเยี่ยม ธีรภัทรางกูร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ ยึดม่ันนั้นคือ ความดีเปนผูที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไม

มีความคิดที่แจมใส ไมมีความ คิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถที่ปฎิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."  

 

"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

บุญรตี เลื่องลือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองทําตามลําดับ เร่ิมดวยการสรางพื้นฐาน คือ ความมกินมีใชของ

ประชาชนกอนวิธีการประหยัด ระมัดระวัง  แตถูกตองตามหลักวิชา..."

บุญรวม พิณพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ…..."

บุญรอด ฆองตอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือ ตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ตองหนักแนนอดทนและอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบแบบแผน

ที่ดีงาม รวมทั้งตองซ่ือสัตย รักษาความจริงใจ วางใจเปนกลางไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

บุญรัตน ใจมิภักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเรามาใชของไทย ซ้ือของไทย เที่ยวเมืองไทย กินขาวไทย อันนี้จะไดประโยชน แตวาก็ยังไมแกปญหา

 ปญหามีอยูวาผูที่ทํากลองนี้ เขามีบริษัทที่นําเขาสินคาที่เขาขาย เขาบอกวาแย เขานําสินคามา และขาย

ในราคาเดิม เพราะมีการตกลงราคาขายอยูแลว เมื่อของเขามา ก็จะตองเสียเงินแพง เขาบอกวาขาดทุน 

แตเขามีความคิดอยู เขาสามารถที่จะผลิตกลองนี้ และสงนอกสงไปที่อเมริกาสวนหนึ่ง สงไปที่ยโุรปสวน

หนึ่ง การสั่งของจากตางประเทศ ก็มีความจําเปนบางในบางกรณี แตวาสามารถที่จะสงออกนอก ซึ่ง

ผลิตผลที่ทําในเมืองไทย ก็จะดีกวา..."

บุญรัตน วราชิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

บุญรุง บัวสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียรแลว ยากที่จะทําใหสําเร็จ

เรียบรอยทันเวลาได การฝกฝนความเพียร ถึงหากแรกๆ จะรูสึกเหน็ดเหนื่อยลําบาก แตพอไดเพียรจนเปน

นิสัยแลว ก็จะกลับเปนพลังอยางสําคัญที่คอยกระตุนเตือนใหทํางานอยางจริงจัง ดวยใจราเริง และเมือใด

พลังของความเพียรนี้เกิดขึ้นเมื่อนั้น การงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดยงายดายและรวดเร็ว..."

บุญเรียม แกวดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

บุญฤทธ์ิ บุญหมื่นไวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

บุญฤทธ์ิ รักกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงกันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญๆ เชนงานของ

แผนดิน. และความสามัคคีนี้จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได ก็ดวยบุคคลในหมูในคณะมีคุณธรรมเปนเครื่องยึด

เหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว.คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการหนึ่งไดแกการให คือให

การสงเคราะหชวยเหลือกัน ใหอภัยไมถือโทษกัน ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน. ประการที่สอง ไดแก

การมีวาจาดี คือพูดแตคําสัจ คําจริงตอกัน พูดใหกําลังใจกัน พูดแนะนําประโยชนกัน และพูดใหรักใคร

ปรองดองกัน. ประการที่สามไดแกการทําประโยชนใหกันและกัน คือประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชน

เกื้อกูล ทั้งแกกันและกัน และแกหมูคณะโดยสวนรวม. ประการที่สี่ไดแกการวางตนไดสม่ําเสมออยาง

เหมาะสม. คือไมทําตัวใหดีเดนเกินกวาผูอ่ืน และไมดอยใหตํ่าทรามไปจากหมูคณะ. หมูคณะใดมีคุณธรรม

เครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาวหมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญม่ันคงขึ้นดวยสามัคคีธรรม..."

บุญฤทธ์ิ อินโอภาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

บุญลวน รัตนพรหมเพศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

บุญลอม คงวิจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

บุญลอม ครุฑไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตามรายงานของนายกสภามหาวิทยาลัย ไดฟงวา มหาวิทยาลัยมหิดลวางแนวทางฝกฝนนักศึกษาไว

เปนอยางดี ทั้งในดานการศึกษาวิจัย และดานการปฎิบัติจริง ในรูปแบบใหบริการแกสังคม เพื่อใหบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยทุกคนมีความรูความสามารถ ครบถวนเพียงพอ ที่จะนําไปประกอบการงาน สราง

ความสําเร็จและความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง แกงาน และแกสวนรวม ไดโดยสมบูรณ ปจจัยสําคัญที่

จะเกื้อกูลและสงเสริมใหบุคคลประสบความสําเร็จ พรอมทั้งความเจริญมั่นคงในชีวิตไดแนนอนนั้น ยังมี

อีกสวนหนึ่ง คือความสามารถในการวินิจฉัยตัดสินปญหาตามความพอใจ ไมอาศัยเหตุผลและหลักเกณฑ

 อีกอยางหนึ่ง วินิจฉัย ตัดสินตามประสบการณที่เคยชิน และทําตามๆกันมาซ่ึงเหนือขึ้นมากวาอยางแรก 

แตยังถือวาถูกตองที่เดียวไมได เพราะขาดการพิจารณาวิเคราะหปญหาอยางถี่ถวน ใหประจักษจริงทุก

แงมุม ทั้งสอบทานเทียบเคียงจนเห็นชัดวาถูกหรือผิด ควร หรือไมควร อยางไร เพียงใด ตามหลักวิชา หลัก

เหตุผล และหลักจริยธรรม ซึ่งนับเปนการตัดสินใจวินิจฉัยที่ละเอียดรอบคอบ ประกอบดวยหลักเกณฑอัน

สมบูรณ สามารถนําไปปรับใชในการแกไขปญหาทั้งปวงในชีวิตไดอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ..."

บุญลอม แสงเดื่อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

บุญลือ นนทพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

บุญลือ ศักดิ์ศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน

อุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเอง

ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา

ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว

จะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว

อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอ

จะตองมีความพอเพียงพอสมควร

บางสิ่งบางอยางที่ผิลตไดมากกวาความตองการ

ก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไร

ไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

บุญเลิศ คําหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของ บานเมือง และ

ประชาชนทุกคน. เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์บริ

บูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

บุญเลิศ ซินพรมราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสงบรมเย็น  อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอกกับความสงบภายใน  ภายนอกไดแก

 ความเปนอยู และสภาวะแวดลอม  ที่เปนปกติ ไมมีภัยอันตรายหรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ําทวม 

ไฟไหม หรือความขัดแยงมุงรายทําลายกัน ภายในไดแก จิตใจที่สะอาดและสงบนี้สําคัญมาก เพราะทําให

บุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณ เที่ยงตรงถูกตอง  สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะอํานวยความ

ประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนชื่อเสียง เกียรติคุณอันเปนสิ่งที่แตละคน ตองการใหสําฤทธิ

ผลได..."

บุญเลิศ ทองแววศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมาก สําหรับผูที่ ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะ

ชวยให สามารถขจัดปดเปา ปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอัน เกิดจากความกินแหนง 

แคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน..."

บุญเลิศ ธํารงวุฒิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางงานศิลปทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่

ดีอยางเหมาะสมแลว ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวย จึงจะไดผลงานที่มี

คาควรแกการยอมรับนับถือ..."

บุญเลิศ นามบัณฑิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

บุญเลิศ พลับนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

บุญเลิศ พันธทองเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียง นี้มีความหมายกวางขวางกวา sele-sufficiency นั้น หมายความวาผลิตอะไรมี

พอที่จะใชไมตอง

ไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตนเอง ทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยาง

มาก คนเราก็อยูเย็นเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียน

คนอื่น ตองใหพอประมาณ ตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็ พอเพียง ปฎิบัติตนก็พอเพียง..."

บุญเลิศ มะโนปา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

บุญเลิศ รุงสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดํารงรักษาชาตินั้นมิใชหนาที่ของ

บุคคลหมูใดโดยเฉพาะ หากเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคนที่จักตองรวมมือกระทําพรอมกันไปโดย

สอดคลองกันและมีจุดมุงหมายรวมกัน..."

บุญเลิศ เรืองหิรัญวณิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

บุญเลิศ วงศญาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่สามารถจะทํางานใหชาตินั้น จําเปนตองมีใจตั้งมั่นในการงาน มีความอดทนอิสระ ซื่อสัตยสุจริต 

และสําคัญกวาอื่นจะตองมีความคิดความเขาใจที่กระจางแนนอนและเที่ยงตรงตามเหตุผลและความจริง..."

บุญเลิศ แสงพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

บุญเลิศ อวนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองจะมีความเรียบรอย ความมั่นคงก็ตอเมื่อประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนถูกตอง

ตามระเบียบของบานเมืองตามกฎหมาย แตกฎหมายนี้ก็ยากที่จะปฏิบัติตาม เพราะวาตองมีความรูและ

จะตองมีความสามารถ ที่จะทําใหถูกตอง ซึ่งจําเปนตองไดรับคําแนะนํา เพื่อใหกฎหมายคุมครองไดเทาที่

ไดทราบแลว กฎหมายอาจไมเปนสิ่งที่คุมครองบุคคลได ตรงกันขามอาจเปนเครื่องมือที่กดขี่บุคคล..."

บุญเลิศ อวนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

บุญเลือน นรวัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหพอเพียงหมายความวา มีกิน มีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยางอาจจะดู

ฟุมเฟอย แตก็ทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

บุญเวส เสารรังษี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฎิบัติงานบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฎิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ

 ใชความรูความคิด ความเฉลี่ยวฉลาด ความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัว ปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ นที่ทําจุงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคง ทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

บุญศรี แกวมัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบันแมจะถือกันวาสงครามเย็นไดสิ้นสุดยุติไปแลวก็ตาม แตหนาที่ของทหารหาไดลดนอยหรือ

หมดสิ้นความสําคัญลงไปไม เหตุเพราะภัยอันตรายและความไมเปนปกตินานาประการยังคงคุกคามแผ

ขยายทั่วไปในโลกทุกหนทุกแหง ทหารทุกระดับทุกคนจึงตองระมัดระวังปฏิบัติหนาที่ใหเขมแข็ง และ

รอบคอบยิ่งขึ้น ทั้งในดานการยุทธ และการรวมมือประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในการสนับสนุนและพัฒนา

ความเปนอยูของประชาชน ถาทหารตั้งใจพยายามพัฒนาขีดความรูความสามารถของตนใหแนนหนา

สมบูรณ จนสามารถปฏิบัติหนาที่ไดครบถวน ก็จะไดรับความสําเร็จความดีความเจริญ ซึ่งถือเปนเกียรติ

อยางสูงทั้งแกตัวเองและกองทัพไทย..."

บุญศรี นิ่มเกียรติวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เวลานี้มีการเลือกตั้ง เพื่อใหมีการปกครองแบบประชาธิปไตยนั่นเอง แตถาไมมีสภาที่ครบถวนก็ไมใช

การปกครองแบบประชาธิปไตย ขอใหไปปรึกษากับผูที่มีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปกครองเพื่อที่จะใหครบ 

เมื่อกอนนี้มีอยางเดียวมีศาลฎีกา ศาลอุธรณ ศาลอาญา ศาลแพง เดี๋ยวนี้มีศาลหลายอยางนับไมถูก เมื่อ

มีก็ตองใหดําเนินการใหเปนผลดี ขอใหปรึกษากับศาลอื่น ๆ ดวยจะทําใหบานเมืองปกครองในแบบ

ประชาธิปไตยได อยาไปคอยที่จะใหขอนายกฯ พระราชทานเพราะขอนายกฯ พระราชทานไมไดเปนการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย

ขาพเจามีความเดือดรอนมาก ที่เอะอะ อะไรก็ขอพระราชทาน นายกฯ พระราชทาน ซึ่งไมใชการปกครอง

แบบประชาธิปไตย ถาไปอางมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ เปนการอางที่ผิด อางไมได มาตรา 7 มีสองบรรทัด

วา อะไรที่ไมมีในรัฐธรรมนูญ ก็ใหปฏิบัติตามประเพณี ตามที่เคยทํามา ไมมีเขาอยากจะไดนายกฯ 

พระราชทาน เปนตน จะขอนายกฯ พระราชทาน ไมใชเปนเรื่องของการปกครองแบบประชาธิปไตย เปน

การปกคอรงแบบ ขอโทษ ?แบบมั่ว? ก็แบบไมมีเหตุผล สําคัญอยูที่ทานที่เปนผูพิพากษาศาลฎีกา มีสมอง

ที่จะไปคิดวิธีที่จะปฏิบัติ ปกครองตองมีสภา สภาที่ครบถวน ถาไมครบถวนเขาวาไมได แตอาจจะหาวิธี

ที่ตั้งสภาไมครบถวน ต้ังได ทํางานได ก็รูสึกวาจะม่ัวอยางที่วา ตองขอโทษอีกทีนะใชคําวาม่ัว ไมถูก ไม

ทราบวาใครทําม่ัว แตวาปกครองประเทศมั่วไมได ที่จะคิดอะไรแบบวาทาํปด ๆ ไป ใหเสร็จ ๆ ไป ถาไมได

เขาก็โยนใหพระมหากษัตริยทํา ซ่ึงยิ่งรายกวาทํามั่วอยางอื่น เพราะวาพระมหากษัตริยไมมีหนาที่ที่จะไป

มั่ว ก็เลยจะตองขอรองวาฝายศาลใหคิดใหชวยกันคิด

เดี๋ยวนี้ประชาชนทั่วไปเขาหวังในศาลโดยเฉพาะศาลฎีกา ศาลอื่น ๆ เขายังบอกวาศาลขึ้นชื่อวาศาลดียังมี

ความซื่อสัตยสุจริต มีเหตุมีผลและมีความรู ทานไดเรียนรูกฎหมายมาและพิจารณาเรื่องกฎหมายที่จะตอง

ศึกษาดี ๆ ประเทศชาติจึงจะรอดพนได ถาไมทําตามหลักกฎหมาย หลักการปกครองที่ถูกตอง 

ประเทศชาติไปไมรอดอยางที่เปนอยูเดี๋ยวนี้ เพราะวาไมสภา เพราะสมาชิกสภาถึง 500 คน ทํางานไมได ก็

ตองพิจารณาดูวาจะทําอยางไรสําหรับใหทํางานได จะมาขอใหพระมหากษัตริยเปนผูตัดสิน ก็อาจจะวา

รัฐธรรมนูญนี้ พระมหากษัตริยเปนคนลงพระปรมาภิไธยก็เดือดรอน

แตวาในมาตรา 7 นั้น ไมไดบอกวาพระมหากษัตริยสั่งได ไมมี ลองไปดูมาตรา 7 เขาเขียนวา ไมมี

บทบัญญัติแบบประชาธิปไตย ไมมี พระมหากษัตริยเปนประมุข ไมไดบอกวามีพระมหากษัตริยจะมาสั่ง

การได และก็ขอยืนยันวาไมเคยสั่งการอะไร ที่ไมมีกฎเกณฑของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมายหรือ

พระราชบัญญัติตาง ๆ ทําถูกตองตามรัฐธรรมนูญทุกอยาง อยางที่เขาขอ ขอพระราชทานนายกฯ 

บุญศิริ ศรีสรรค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



พระราชทาน ไมเคยมีขอนี้ มีนายกฯ แบบมีการรับสนองพระบรมราชโองการตามที่ถูกตองทุกครั้ง มีคนเขา

อาจจะมาบอกวาพระมหากษัตริยรัชการที่ 9 นี้ทําตามใจชอบ ไมเคยทําอะไรตามใจชอบตั้งแตเปนมา มี

รัฐธรรมนูญหลายฉบับ แลวก็ทํามาหลายสิบป ไมเคยทําอะไรตามใจชอบ ถาทําไปตามใจชอบแลว ก็คง

จะทําใหบานเมืองลมจมไปนานแลว

แตตอนนี้เขาขอใหทําตามใจชอบ แลวเวลาถาทําตามที่เขาขอ เขาก็จะดาวานินทาพระมหากษัตริยวา ทํา

ตามใจชอบ ซึ่งไมใชกลัววาถาตองทําก็ตองทํา แตวามันไมตองทํา ตอนนี้อยูที่ผูพิพากษาศาลฎีกาเปน

สําคัญที่จะบอกได ศาลอื่น ๆ ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลอะไร ไมมีขออาง ไดมากกวาศาล

ฎีกาที่มีสิทธิที่จะพูดที่จะตัดสิน ฉะนั้นก็ขอใหทานไดพิจารณา ไปปรึกษาศาลอะไรอื่น ๆ ศาลปกครอง ศาล

รัฐธรรมนูญ วา ควรจะทําอะไรก็ตองรีบทํา ไมงั้นบานเมืองลมจม

พอดีที่ดูทีวีเรือหลายหมื่นตันโดนพายุจมลงไป 4,000 เมตร ในทะเล เขายังตองดูวาเรือนั้นจมลงไปอยางไร

 ลงไปจะจมลงไปลึกกวา 4,000 เมตร กูไมได กูไมขึ้น ฉะนั้นทานเองก็จะตองจมลงไป ประชาชนทั่วไปที่ไม

รูอิโหนอิเหน จะจมลงไปในมหาสมุทร เดี๋ยวนี้เปนเวลาที่วิกฤตที่สุดในโลก ฉะนั้นทานมีหนาที่ที่จะปฏิบัติ 

ปรึกษากับผูที่มีความรู เพื่อที่เขาเรียกกูชาติ เด๋ียวนี้เอะอะ อะไรก็กูชาติกูชาติ กูชาติเดี๋ยวนี้ยังไมไดจม

ทําไมตองกูชาติ แตวาปองกันไมใหจมลงไป แลวเราจะตองกูชาติ แตถาจมแลวเรากูชาติไมได จมไปแลว

ฉะนั้นตองพิจารณาดูดี ๆ วาเราจะทําอะไร ถาทําได ปรึกษาหารือกันไดจริง ๆ ประชาชนทั้งประเทศ และ

ประชาชนทั่วโลกจะอนุโมทนา แลวจะเห็นวาผูพิพากษาศาลฎีกาในเมืองไทย ยังมีเรียกวา ?มีน้ํายา? เรา

เปนคนที่มีความรูและต้ังใจที่จะกูชาติจริง ๆ ถาถึงเวลา ก็ขอบใจทานที่ตั้งอกตั้งใจที่จะทําหนาที่ แลวก็ทํา

หนาที่ที่ดี บานเมืองก็รอดพนไมตองกู ขอขอบใจที่ทานพยายามปฏิบัติดวยดี และประชาชนจะอนุโมทนา 

ขอขอบใจแทนประชาชนทั่วประเทศ ที่มีผูพิพากษาศาลฎีกาที่เขมแข็ง ตองขอบใจที่ทานสามารถจะ

ปฏิบัติงานดวยดี ขอใหมีพลานามัยแข็งแรง ตอสู ตอสูเพื่อความดี ตอสูเพื่อความยุติธรรมในประเทศ ขอบ

ใจ..."

บุญศิริ ศรีสรรค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ ยึดม่ันนั้นคือ ความดีเปนผูที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไม

มีความคิดที่แจมใส ไมมีความ คิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถที่ปฎิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."  

"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

บุญสง กรมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทํางาน ทําหนาที่ เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จ รางวัล หรือผลประโยชน 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลแประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองของเราอยู

เปนสุขและมั่นคง..."

บุญสง กองทรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

บุญสง ทมโครต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต  คนที่ไมมีความมั่นคงชอบแตมักงายไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวม  ที่

สําคัญอันใดได  ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น  จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

บุญสง ทองคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมเขาใจวากิจการใหญ ๆ เหมือนการสรางเขื่อนปาสัก ก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน เขานึกวา

เปนเศรษฐกิจสมัยใหม เปนเศรษฐกิจที่หางไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง แตที่จริงแลว เปนเศรษฐกิจพอเพียง

เหมือนกัน..."

บุญสง เทียนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางงานศิลปทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่

ดีอยางเหมาะสมแลว ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวย จึงจะไดผลงานที่มี

คาควรแกการยอมรับนับถือ..."

บุญสง นิรมลพิศาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ใหปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไมตองทั้งหมด หรือแมจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ ไดปฏิบัติ

เกี่ยวกับการพัฒนามาชานานแลว มาบอกวาเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมาก แลวก็เขาใจปฏิบัติเพียงเศษหนึ่ง

สวนสี่ก็พอนั้น หมายความวา ถาทําไดเศษหนึ่งสวนสี่ของประเทศก็จะพอ ความหมายของเศรษฐกิจ

พอเพียง และทําไดเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่ แตเศษหนึ่งสวนสี่ของการ

กระทํา..."

บุญสง พรหมวงศา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

บุญสง ภูประไพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

บุญสง เมืองกรุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองทําตามลําดับขั้น  เรมดวยการสรางพื้นฐาน  คือ  ความมีกินมีใช

ของประชาชนกอน  ดวยวิธีการที่ประหยัด  ระมัดระวัง  แตถูกตองตามหลักวิชา  เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นม่ันคง

พอควรแลว  จึงคอยสรางเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้น  ตามลําดับตอไป  การถือหลักที่จะสงเสริมความ

เจริญใหคอยเปน  ไปตามลําดับ  ดวยความรอบคอบระมัดระวัง  และประหยัดนั้น  ก็เผื่อปองกนัความ

ผิดพลาดลมเหลว  และเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ..."

บุญสง รอดใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐิกิจพอเพียงนั้น เขาตีความวา เปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวา ใหพอเพียงในหมูบานหรือใน

ทองถิ่น ใหสามารถที่จะมีพอกิน เร่ิมดวยพอมีพอกิน..."

บุญสง วงศโสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

บุญสง สุดใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

บุญสง อยูนุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

บุญสงศักดิ์ ออนละฮุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาตินั้นเปรียบไดกับชีวิตคน. กลาวตามหลักความจริง คนเราประกอบดวย รางกายสวนหนึ่ง จิตใจสวน

หนึ่ง. ทั้งสองสวนคุมกันอยูบริบูรณชีวิตก็คงอยู. สวนใดสวนหนึ่งทําลายไป ชีวิตก็แตกดับ เพราะอีกสวน

หนึ่งจะตองแตกทําลายไปดวย. ชาติของเรานั้นมีผืนแผนดินและประชากรอันรวมกันอยูเปนสวนรางกาย มี

ศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความเช่ือถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยูเปนปกแผน ซึ่งรวม

เรียกวา "ความเปนไทย" เปนสวนจิตใจ. ชาติไทยเราดํารงม่ันคงอยูก็เพราะยังมีทั้งบานเมืองและความเปน

ไทยพรอมบริบูรณ. แตถาความเปนไทยของเรามีอันตองเสื่อมสลายไปดวยประการใดแลว ชาติก็ตองสิ้น

สูญ เพราะถึงหากบานเมืองและผูคนจะยังอยู ก็ไมมีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวใหรวมกันอยูได จะตอง

แตกแยกจากกันไปในที่สุด เหมือนสวนตางๆของรางกายที่ตองแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิต..."

บุญสนอง ปรีดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

บุญสม ไชยสาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

บุญสม ทองออง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซ่ึง

เปนตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษา

 และดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป..."

บุญสม พลรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

บุญเสริม พนาพิทักษกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

บุญหลาย ฆองหลวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

บุญเหลือ ศิริกาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

บุญเหลือ สังสมานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความแพ  ความชนะ นี้  ถาเราจะเอาแตชนะ  มันก็ตองมีแพ  แตถาเราปรองดองกัน  มีแตชนะไมมีแพ  

ถาเราทะเลาะมีแตแพ..."

บุญอยู จินะมูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

บุญเอก ไตรจีวรภรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารมีหนาที่หลักอยูที่การปองกันประเทศและ การธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไวดวย 

แสนยานุภาพนอกจากนั้นยังมีหนาที่ดานอื่นอีกซ่ึงมี ความสําคัญเทาเทียมกันคือการบําบัดบรรเทาความ

ทุกขยาก และการปฏิบัติพัฒนาใหบังเกิดความเจริญรมเย็น แกบานเมืองและประชาชน..."

บุญโฮม ตาดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาขอใหพระองคจงมีอายุมั่นยืนนาน เปนคูขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 

ขาพเจาจะทําดีเพื่อพอหลวง  จะใชชีวิตอยางพอเพียง ไมสุรุยสุราย จะเปนคนดีตอพอ แม พี่ นอง จะไมทํา

ความเดือดรอนใหประเทศชาติ บานเมือง  จะรวมกันพัฒนาบานเมืองใหมีความเจริญทั้งในดานวัตถุ และ

จิตใจ

ขาพเจาขอนอมถวาย..."

บุณณดา เชียงคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พูดถึง  ความสงบรมเย็น  อาจแยกไดเปนสองสวน คือ  ความสงบภายนอก  กับ  ความสงบภายใน

ภายนอก  ไดแก   ความเปนอยูและสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติไมมีภัยอันตราย หรือ ความยุงยาก

เดือดรอน  เชน น้ําทวม  ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน     

ภายใน     ไดแก   จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ  จิตใจที่สะอาดและสงบนี้

สําคัญมาก  เพราะทําใหบคุคลมีสติรูตัวมีวิจารญาณเที่ยงตรงถูกตอง  สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่

จะอํานวยประโยชนสุข  ความเจริญกาวหนา ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได..."

บุณยกร วงษสมัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงผลประโยชนที่ควรจะหวง หันไปหวงตําแหนงและหวงรายไดกันมากๆเชขาแลว จะเอา

จิตใจที่ไหน มาหวงความรู ความดี ความเจริญของเด็ก ความหวงในสิ่งเหลานัน ก็คอยๆบั่นทอนความเปน

ครู ไปจนหมดสิ้นไมมีอําชะไรเหลือไว พอที่จะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไวได ความเปนครูก็ไมมีคาเหลืออยู

ใหเปนที่เคารพบูชาอีกตอไป..."

บุณยทิวา สุวรรณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

บุตรธนา โกฎคางพลู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

บุบผา นักการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

บุบผา นักการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป. 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวัน

ขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕๔๘..."

บุบผา เอี่ยมสอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

บุปกอปร ปุรินทราภิบาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนครูอยางแทจริง นับวาเปนบุคคลพิเศษ ผูตองแผเมตตาและเสียสละเพื่อความสําเร็จ 

ความกาวหนาและความสุขความเจริญของผูอ่ืนตลอดชีวิต ที่กลาวดังนั้นประการหนึ่ง เพราะครู

จําเปนตองมีความรักความสงสารศิษยเปนพื้นฐานทางจิตใจอยูอยางหนักแนน จึงจะสามารถทนลําบาก 

ทนตรากตรํากายใจ อบรมสั่งสอน และแมเคี่ยวเข็ญศิษยใหตลอดรอดฝงได อีกประการหนึ่งจะตองยอม

เสียสละความสุขและปรโยชนสวนตัวอันมาก เพื่อมาทําหนอที่เปนครู ซึ่งทราบกันอยูดีแลววา ไมใชทางที่

จะแสวงหาความร่ํารวย ยศศักด์ิ หรืออํานาจความเปนใหญ แตประการหนึ่งประการใดใหแกตนไดเลย..."

บุปผา โขพิมาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม

เกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและสวนรวม..."

บุปผา ตอเชื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําพูดที่กลาวออกไป หลังจากที่ไดพิจารณาไตรตรองอยางกวางขวาง และรอบคอบแลว ยอมถือเปนสัจ

วาจา ที่แสดงถึงความตั้งใจจริง ที่บุคคลตั้งไวแกตัวและผูอ่ืน ผูพูดจึงผูกพันบังคับตัวเอง ใหมั่นอยูในสัจ

วาจานั้น สิ่งใดที่พูดวาจะทําหรือจะงดเวน ตองทําใหไดโดยเครงครัดและครบถวน หาไมจะกลายเปนคน

กลับกลอก ไมมีความมั่นคงในคําพูดและการกระทํา ทําใหไมมีผูไววางใจ ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง

ประสบผลสําเร็จที่ดีได ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้ง

ความศรัทธาเชื่อถือ และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปน

ปจจัยสําคัญ ในการสงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้น

ทั้งแกบุคคลและสวนรวม..."

บุปผา ปานปลั่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

"การที่จะทํางานใหสัมฤทธ์ิผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและคุณธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

         เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวน

คุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง 

ดวยความสวัสดี คือปลอดภยัจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

         ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวา

การงาน สังคม และบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรู ผูบริหารดําเนินการยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก 

แตถางานใด

สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคล ผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

บุปผา โพธิเศษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

บุปผา สังขวิสุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง. ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตาง ๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาด

แจมใสในเหตุในผล . หนาที่นี้เปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ. ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความ

ดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบ ได

เขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญ

และความเสื่อมทั้งปวง . 

      โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสาย. ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

บุปผา หลัดจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถ ตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจและความบริสุทธใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กายในใจ ในคําพูด ตองสํารวจจุดความบกพรองของตนเองอยูเสมอ แลวปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไมปลอย

ใหเจริญงอกงามทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

บุปผาชาติ วงศสุวรรณศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกัน เพื่อชวยใหงานของทุกฝายดําเนินกาวหนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็วนั้น ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไมแยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตอง

ทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

บุปผาพรรณ ไกรปราบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยของเรา ประกอบดวยคนหลาย จําพวก หลายวัยหลายความคิด หลายหนาที่ ซ่ึงทั้งหมด

จะตองอาศัยซึ่งกันและกัน ไมใช วาคนหนึ่งคนใดจะอยูไดโดยลําพัง..."

บุรินทร ถมยวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

บุรินทร ใบเตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

บุรินทร ใบเตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

บุรินทร สุขเอ่ียม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุศิลปวัตถุและโบราณสถาน ทั้งหลายเปนของมีคุณคาและจํา เปนแกการศึกษาคนควา

ในทาง ประวัติศาสตรศิลปโบราณคดี เปนการแสดงถึง ความเจริญรุงเรืองของชาติไทย ที่มีมาแตอดีต ควร

สงวน รักษาไวใหคงทนถาวรเปนสมบัติสวน รวมของชาติไวตลอดกาล..."

บุศรา สําเร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

บุศรินทร จงอัจงฉริย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหนาที่ในฐานะของแตละคนที่จะตองทําใหอยางดีๆทําเรื่อยๆ ไมใชทําอยางที่จะอยาก

ดีเดน ทําดีเดนไมใชอยากดีเดนทําใหดีแลวก็จะดีเดนเอง ไมใชวาจุดประสงคที่จะทําเพื่อใหดีเดน ก็อยาง

ที่วาไมใชทําเพื่อตัวเอง แตวาถาตองการจะดังเมื่อไหรก็จะดังเองแลวดังดีดวย ดังไพเราะไมใชดังอยางนา

รําคาญหรือนาเกลียด..."

บุศรินทร จันทินมาธร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

บุษกร ควรพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

บุษกร แสงธรรมวิจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดี ที่ไดมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยรามคําแหง และมารวมในพิธีมอบ

ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนครั้งแรกในวาระนี้

ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษาทั้งขอขอบใจ

มหาวิทยาลัย ที่ใหปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แกขาพเจาและพระราชินี

ตามที่รายงานใหทราบ มหาวิทยาลัยรามคําแหงนี้เปนมหาวิทยาลัยในแบบที่ใหโอกาสแกผูที่

ปรารถนาวิชาความรู ใหเขามาศึกษาคนควาวิทยาการตางๆ ไดอยางกวางขวางและอยางอิสระจึงอํานวย

ประโยชนไดมากในดานสนับสนุนสงเสริมบุคคลทั่วไปและโดยเฉพาะผูที่ทําการงานแลว ไดฟนฟูเพิ่มพูน

ความสามารถของตนทางดานวิชาการ เพื่อนําไปปรับปรุงการงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยกฐานะ

หนาที่ใหสูงขึ้น

มหาวิทยาลัยมีความมุงหมายสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมผูที่เขามาศึกษาดังนี้ ผูที่สําเร็จ

การศึกษาแลวทุกคนควรจะไดมองเห็น และควรที่จะไดนอมนํามาเปนคติในการ ดําเนินชีวิตและการงาน

ตอไป โดยทําความตั้งใจและความเพียรใหมั่นคง ในอันที่จะฝกฝนและปรับปรุงตนเองในการทํางานใหมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ และสําคัญที่สุด ควรจะไดพยายามหาทางนําความคิดวิทยาการ ซึ่งอุตสาห

ฝกฝน

ศึกษามาดวยความยากนั้น มาใชใหเปนประโยชนแกสวนรวมใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อความเจริญ

มั่นคงของชาติบานเมืองของเรา

ขออวยพรใหบัณฑิตทุกคนประสบความสุขและความสําเร็จในชีวิต มีความกาวหนารุงเรืองใน

หนาที่การงาน และขอใหทุกทานที่มาชุมนุมพรอมในพิธีนี้มีความเจริญสวัสดีทั่วกัน..."

บุษฎี ศรีสวนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

บุษบรรณ ศุภรัตนวัฒนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชน สวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมันเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

บุษบัน จิระเพิ่มพูน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

บุษบา เกตุอุดม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความกตัญูกตเวที คือสภาพจิตที่รับรูความดี และยินที่จะกระทําความดีโดยศรัทธามั่นใจ คนมี

กตัญูจึงไมลบลางทําลายความดี และไมลบหลูผูที่ไดทําความดีมากอน หากเพียรพยายามรักษษความ

ดีทั้งปวงไวใหเปนพื้อนฐานในความประพฤติปฏิบัติทุกอยางของตนเอง เมื่อเต็มใจปละจงใจกระทําทุกสิ่ง

ทุกอยางดวยความดีดังนี้ก็ยอมมีแตความเจิรญม่ันคงและรุงเรืองกวหนายิ่งๆขึ้น จึงอาจกลาวไดวาความ

กตํญูกตเวทีเปนคุณสมบัติอันสําคัญยิ่งสําหรบันักพัฒฯ และผูปรารถนาความเจริญกาวหนาทุกคน..."

บุษบา เจริญภูมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

บุษบา เดือนดาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงอันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญเชนงานของแผนดิน 

และความสามัคคีนี้จะเกิดขึ้นมั่นคงไดก็ดวยบุคคลในหมูในคณะมีคุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพัน

จิตใจของกันและกันไว คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น ประการหนึ่งไดแก การให คือใหการสงเคราะห

ชวยเหลือกัน ใหอภัยไมถือโทษกัน ใหคําแนะนําตกเตือนที่ดีตอกัน ประการทีสองไดแก การมีวาจาดี คือ

พูดแตคําสัจ คําจริงตอกัน พูดใหกําลังใจกัน พูดแนะนําประโยชนกัน และพูดใหรักใครปรองดองกัน 

ประการทีสอาม ไดแก การทําประโยชนใหแกกัน คือประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนเกือกูลทั้แกกัน

และกัน และแกหมูคณะโดยสวนรวม ประการที่สี่ไดแก การวางตนไดสม่ําเสมออยางเหมาะสม คือไมทําตัว

ใหดีเดนเกินกวาผูอ่ืน และไมดอยใหตํ่าทรามไปจากหมูคณะ หมูคณะใดมีคุณธูรรมเครืองยึดเหนีทยวกนั

ไวดังกลาว หมูคณะนั้นยอมจะมีวามเจริญมั่นคงขึ้นดยสามัคคีธรรม..."

บุษบา ทับทิมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจใจความตองการก็มีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอยหมายความวาพอประมาณ 

ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้ อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหรากได แตวาตอง

ไมไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็

พอเพียง..."

บุษบา บรรชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินและ ความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการ ปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการ เพราะการ ยึดมั่นดังกลาว จะสามารถปองกันความผิดพลาด เสียหายอันจะเกิดแก ตนแก

งานไดอยางแทจริง..."

บุษบา เย็นใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

บุษบา อ้ึงโพธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญทุกอยางตองการเวลามาก  กวาจะทําเสร็จ  ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จโดย

ตลอดดวยตนเองก็ได  ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น  ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเริ่มงาน  ใครเปนผูรับชวง

งาน  ขึ้นเปนขอสําคัญนักจะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงาน เปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

บุษบารักษ สกุลตั้ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิใจ  แมจะมีความรูนอย  ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูที่มี

ความรูมาก  แตไมมีความสุจริต  ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

บุษบารักษ สกุลตั้ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนหรือการสรางสรรคในทางที่ดีนั้น จะเกิดขึ้นไดก็ดวยการลงมือทํา หมายความวาจะตองนํา

ความรูความสามารถที่มีอยูนั้นมาใชงาน ลงมือใชเมื่อไรเพียงใดประโยชนก็เกิดเมื่อนั้นเพียงนั้น เมื่อยังไม

ลงมือทํา ประโยชนก็ยังไมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น จะมีความรูความสามารถมากมายเพียงใด ถาไมนํามาใชก็

ปราศจากประโยชน..."

บุษย อริยเดชากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะปฎิบัติกิจการงานใหสําเร็จลุลวงดวยดีนั้นบุคคลจําเปนตองมี "กําลัง"หลายอยางประกอบพรอม

กันเปนเครื่องเกื้อกูลสงเสริม กําลังสําคัญอยางแรกคือกําลังศรัทธา ที่มีตองาน ตอเปาหมายของงานที่ทํา

และไดกลาวดวยวา ศรัทธาที่เกิดขึ้นจากความเพงพิจารณาดวยใจที่เปนกลางประกอบดวยเหตุผล จนเห็น

คุรคาและประโยชนอยางกระจางชัดแลวนั้น คือ ศรัทธาที่ถูกตองเปนตัวกําลังแทที่บุคคลตองการมา

สงเสริมการทํางาน..."

บุษยพรรณ คนใจบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศชื่อเสียง และความเจริญกาวหนานอกจากจะตอง ใชวิชาความรูที่ดีแลว แต

ละคนยังตองมี จิตใจที่มั่นคงในความสุจริต และ มุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ จึงจะบันดาลผล

เลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณ เปนประโยชนอยางแทจริง..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องใน 

โอกาสวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2526..."

บุษยมาศ บุญทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

บุษยรัตน แพทยรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น     ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่  

อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล   หรือผลประโยชนใหมาก       

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ

จะทําใหบานเมืองของเราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

บุษยา หอสุชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและเจริญกวหนาไดแทจริง คือ การไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตาและไมตรี  ยินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ

          ตามพระราชดํารัสที่อัญเชิญมานี้  ขาพเจาใชยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน  ซ่ึงเรา

ทํางานตองอยูในสังคมชอบคนมากมาย หลายพอพันธแม ดังนั้นถาเรามีความเมตตา มีความจริงใจตอกนั

 การปฏิบัติงานตางๆ ก็จะสําเร็จราบร่ืนไปดวยด.ี.."

บุษรารัตน เย็นอยู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

บุหงา จันทระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

บุหงา นิจกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

บุหงา ไพบูลยสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

บุหงา มานวิสุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัว อยางกระจางชัด จึงสามารถปฏิบัติงาน

บริหารงานในความรับผิดชอบ ใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชนเปนความเจริญที่

แทจริงและยังยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

บูญธรรม ราชโสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

เบญจนา สุขสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหนักเรียนทั้งหลายตั้งใจรับความรูที่ครูสอน เพราะโอกาสเชนนี้หายาก ถาไมเอาใจใสพยายามเรียน

ก็จะหาโอกาสไมไดอีกเพราะเวลาที่เปนเด็กนั้นมีนอย จึงตองขอใหใชเวลาใหถูกตอง สะสมความรูในทาง

หลักวิชาและความรูทั่วไปใหมากและดีที่สุด แลวจะไมตองเสียใจ เมื่อโตขึ้นก็จะสามารถทําหนาที่ของตน 

คือทํามาหากินเลี้ยงชีวิตตน และชวยสวนรวมใหอยูไดดวยความกาวหนาและดวยความรมเย็น..."

เบญจพร ทรงสงวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

เบญจพร บํารุงกรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

เบญจพรรณ อยุลาภไพศาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

เบญจพล ตัณฑประพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

เบญจพล บุญพรอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

เบญจมาศ บุญชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

เบญจมาศ พรมมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

เบญจมาศ พวงพันธงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็ก มีสมองแจมใส เชื่อและจําสิ่งตางๆไดงาย ทั้งมี ความอยากรูอยากเห็นมากดวย เพราะฉะนั้น จึง

ควรอยางยิ่ง ที่จะตองไดรับการศึกษาฝกฝนที่ดีแตเยาววัย เพื่อ ใหมีความรูความสามารถและคุณธรรมที่

จะสรางสรรคความเจริญ กาวหนา และความวัฒนาผาสุกใหแกตนเองและสวนรวมในกาลขางหนา..."

เบญจมาศ ยูกนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งสวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้นจึง

จําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

เบญจมาศ รักษารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สมาชิกทั้งหลาย ไดทําหนาที่เปนตัวแทนของ ปวงชนชาวไทย มีสวนสําคัญในการปกครอง ประเทศชาติ

 จึงขอให พิจารณาดําเนินงาน ดวยความละเอียดรอบคอบ และขอใหปฏิบัติตรงตาม ปรารถนา ของ 

ประชาชน เปนสวนรวม อยางแทจริง..."

เบญจมาศ ฤทธิศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วันนี้ขอพูดกับทานทั้งหลายถึงหลักการและแนวทางในการใชหลักวิชาใหบรรลุประโยชนที่พึงประสงค

อยางถูกถวยแทจริง ประการแรก ในฐานะผูมีวิชาการและวิชาชีพระดับสูง ทานจะตองซื่อตรงบริสุทธิ์ใจตอ

วิชาการและวิชาชีพของทาน หมายความวา แตละคนจะตองพยายามควบคุมความคิดจิตใจใหมั่นคง 

หนักแนน และรอบคอบในการใชหลักวิชาไมนําวิทยาการซึ่งเปนของสูงไปใชดวยความประมาท มักงาย 

เพราะการกระทําดังนั้น เปนการทําลายวิชาการและทําลายเกียรติภูมิของตนโดยตรง ทั้งยงัอาจกอใหเกิด

ความเสียหายขึ้นไดมากมายอีกดวย ประการที่สอง จะตองเขาใจใหถูกวาการซ่ือตรงบริสุทธิ์ใจตอวิชาการ

นั้น มิไดหมายถึงการยึดติดในตําราหรือในทฤษฎีจนเหนียวแนน หากมุงหมายใหสําเหนียกตระหนักวา

หลักวิชาทั้งหลายจําเปนตองประยุกตใชดวยวิจารณญาณใหถูกเหตุถูกผล ใหถูกสัดถูกสวน และให

ประสานสอดคลองกับวิชาการดานอื่นๆ อยางพอเหมาะพอดีประการสําคัญ ผูตั้งใจปรารถนาจะใชวิชาให

เกิดประโยชนสรางสรรคอยางแทจริงนั้น จะตองตั้งอยูในคุณความดี ใหคุณความดีเปนพื้นฐานรอรับความ

ประพฤติปฏิบัติทุกอยางอยูตลอดเวลา เช่ือวา ถาบัณฑิตยึดถือกฎเกณฑทั้งสามประการที่กลาวนี้โดย

ครบถวนสม่ําเสมอ จะสามารถนําวิชาการมาใชใหสําเร็จประโยชนอันสมบูรณไดตามประสงค..."

เบญจมาศ สุทัศน ณ อยุธยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางานตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน  งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน  ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา  ถาทํางานเพื่อจุดหมายอื่น ๆ  เชน  เพื่อประโยชนสวนตัว  แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ  แตทําใหเสียทั้งงาน เสียทั้งคน..."

เบญจมาศ อักขี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

เบญจมาส อินทรจักร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ ถึงวาระที่จะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มาอวยพรแก

ทานทุกๆ คน ทั้งขอขอบใจทานเปนอยางมาก ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนขาพเจา ในภารกิจทั้งปวง ดวยดีเสมอ

มา 

          ในขวบปที่แลว มีเหตุการณหลายอยาง เกิดขึ้นในบานเมืองเรา แตมีเรื่องหนึ่งที่ควรกลาวถึงเปน

พิเศษ ก็คือการใหความชวยเหลือ แกผูประสบภัยเมื่อคราวน้ําทวมใหญ ที่คนไทยทุกคน ทกุองคกร ทั้ง

ภาครัฐ และเอกชน ตางรวมมือรวมใจกัน โดยพรอมพรัก ทําใหผูที่ไดพบเห็น แมเปนชาวตางชาติ ตาง

ภาษา ก็พากันชื่นชม ยกยอง 

          ขาพเจาเองก็มีความปติเต็มตื้นใจ ที่ไดเห็นน้ําใจของทุกคนเชนนี้ เพราะเปนสิ่งบงชี้ใหเห็นถึง

คุณธรรมขอหนึ่ง ที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทย ก็คือ การให การใหนี้ ไมวาจะใหสิ่งใดแกผูใด 

โดยสถานใดก็ตาม สวนที่เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญ 

ระหวางบุคคลกับบุคคล และทําใหสังคม มีความมั่นคงเปนปกแผน ดวยสามัคคีธรรม 

          นอกจากนั้น การให ยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือ ผูใหก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ

 ผูรับก็มีความสุข มีกําลังใจ สังคมสวนรวม ตลอดถงึประเทศชาติ ก็มีความผาสุก มีความรมเย็น 

          ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงปรารถนาอยางยิ่ง ที่จะเห็นชาวไทย มีความสุขถวนหนากัน ดวยการให คือ 

ใหความรัก ความเมตตากัน ใหน้ําใจไมตรีกัน ใหอภัยไมถือโทษ โกรธเคืองกัน ใหการสงเคราะห 

อนุเคราะหกัน โดยมุงดี มุงเจริญตอกัน ดวยความบริสุทธิ์ และจริงใจ 

          ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุก

คน ใหปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขกาย สุขใจ และประสบแตความสําเร็จสมหวัง ตลอดศก

หนานี้โดยทั่วกัน..."

เบญจรรณ จัรยธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยาง มีทางแกไขได

ถาแกคนเดียวไมได ก็ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง

ดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไปกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง

และบอนทําลายความเจริญ และความสําเร็จ..."

เบญจรัตน ธันศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

เบญจรัตน นักเร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

เบญจวรรณ แกวบริสุทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

เบญจวรรณ ทุมภาพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมือง

มีความปกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวาย..."

เบญจวรรณ บุญชะตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนที่มีระเบียบไดแกระเบียบในการทํางาน ผูไมฝกระเบียบไว มีเร่ียวแรง มีความ

กระตือรือรนอยู ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวุนวาย ทําอะไรก็ไมเปนลําดับ

ขั้นตอน มีแตความลังเล และขัดแยงในความคิด ถึงในการปฏิบัติงาน จึงจําเปนตองฝกระเบียบในตนเอง

ไวชวยประคับประคองสงเสริมใหตนทํางานไดดีขึ้นและประสบความเจริญมั่นคงในราชการ..."

เบญจวรรณ รัตนภาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

เบญจวรรณ เลิศวิชิตเวช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

เบญจวรรณ หมวดเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การภักดีตอชาตินั้น คือ ความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดินอันเปที่เกิดที่อาศัย  ซึ่งทําใหบุคคลเกิด

ความภาคภูมิใจในชาติกําเนิด  และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว  ใหเปนอิสระมั่นคงตอไป..."

เบญจวรรณ อาภาอุทัยพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีทางดําเนินของบานเมืองและประชาชนโดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจากความ

วิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงใหพนได 

จึงตองระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยู โดยประหยัดเพื่อที่จะอยูให

รอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

เบญจา แผวสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใชความรูในการประกอบอาชีพตอไปขางหนา ควรนึกถึงเกียรติและความซื่อตรง เพื่อประโยชน

 สวนรวมใหมาก บานเมืองจะเจริญรุงเรือง ก็ดวยอาศัยคนดีที่มีความรูชวยกันประกอบกิจการงาน..."

เบญจางค เกษวิเชียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

เบญญา โภคา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาจึงปราถนาอยางยิ่ง ที่จะเห็นชาวไทย มีความสุขถวนหนา ดวยการให คือใหความรัก ความ

เมตตากัน ใหมีน้ําใจไมตรีกัน ใหอภัย ไมถือโทษ โกรธเคืองกัน ใหการสงเคราะห อนุเคคราะห โดยมุงดี มุง

เจริญตอกัน ดวยความบริสุทธิ์และจริงใจ..."

เบญญาพร โฉมอัมฤทธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญญาชน" นี้แทจริงควรจะเปนคนที่มีความรอบรู และมีความฉลาดอันเกิดจากความรอบรูหรือการได

ศึกษามากนั้น. และโดยเหตุที่ปญญาชนเปนผูมีความรูดวยฉลาดดวย จึงควรจะเปนผูสามารถรูเทาทันสิ่ง

ทั้งปวง กลาวโดยเฉพาะที่สําคัญควรจะรูเทาทันคน และรูเทาทันเหตุการณ หมายความวา เมื่อไดพบปะ

พูดจากับใครก็สามารถมองตามความคิดและคําพูดของเขาเขาไปดวยปญญาใหแลเห็นทะลุปรุโปรงเขาไป

จนถึงความคิดและเจตนาที่แทของเขา. ทํานองเดียวกัน เมื่อเผชิญกับเหตุการณอันใดเขา ก็พิจารณา

เหตุการณนั้นดวยความรูความฉลาดและดวยจิตใจที่มั่นคงและหนักแนนเปนกลาง จนมองเห็นความจริง

อันแนชัด ไมตองแพรูใครและตกหลุมพรางใดๆ ทั้งสิ้น..."

เบญญาภา สันโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

ปกรณ กลิ่นสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ปกรณ แกวเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

ปกรณ เงินปาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยางนึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ปกรณ เทพจร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ปกรณ พระเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ปกรณื โสตถิปณฑะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

ปกาสิต โรจนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ปฎิภาณ โพธิ์ปาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเครงครัดหมายถึงความระมัดระวังมั่นคงที่จะปฏิบัติการใหเที่ยงตรงครบถวนตามแบบแผนและ

หลักเกณฑที่ไดวางไว แบบแผนและหลักเกณฑนั้นยอมตองมีเหตุผลเปนพื้นฐาน และเหตุผลที่จําทําให

พื้นฐานมั่นคงไมสั่นสะเทือนได ก็ตองเปนเหตุผลตามความจริงแทที่ไดพิสูจนเห็นจริงแลวดวยความ

ละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลําเอียง และความหลงผิดตามอารมณ..."

ปฏิกร สโมสร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอยจึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหเปน

คนดีปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ปฏิพัทธ อรัญพูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง 

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริ ญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ปฏิภาณ ศรีขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปฯตองทําตามลําดับขั้นตองสรางพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอนโดยใชวิธีการและใชอุปกรณืที่ประหยัดแตถูกตองบตามหลกวิชาเมื่อ

ไดพื้นฐานที่มั่นคงพรองพอควรและปฏิบัติไดแลวจึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้น

ที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป การพัฒนาลวนตองเปนไปอยางมีขึ้นตอนพื้นฐานทุกสวนตองแข็งแรง ประหยัดสูง

 ประโยชนสุดและตองมีประสิทธิภาพ..."

ปฏิวัติ วิชิตพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะหาความสุขหรือหาความเรียบรอยประจําวันนี้สําคัญอยูหลายทางและก็มีอยูหลายอยาง เชน 

เร่ืองการศึกษาของเยาวชน เรื่องการศึกษาวิทยาการทางโลก เพื่อใหมีความรูความสามารถ มี

ความกาวหนาและสามารถที่จะมีวิตอยู ความรูนี้หมายถึงทางวัตถุ เพราะวาคนเรากตองการที่จะมีวิชา

ความรูเพื่อที่จะทํามาหากินเลี้ยงชีพตัวเองเปนสําคัญ ในเวลาเดียวกันความรูทางวัตถถุนั้นก๖เงอประสาน

ดวยความรูทางจิตใจ หมายถึงวิธีที่จะคุมกันปองกานรางกายของตัวคอวัตถุตอสิ่งที่ไมเปนวัตถุตอ

นามธรรมที่เปนจิตใจ คือความโลภ ความโกรธ ความหลงความกระหายอํานาจอันเปนสิ่งที่ยากจะควบคุม 

เราตองสอนทั้งสองอยาง สอนวิทยาการเพื่อใหทํามาหาเลี้ยงชีพ นี่หมายความวามีอาชีพ มีความรูทางวัตถุ

 ตองรูจักควบคุมจิตใจ ควบคุมสติของตัวใหสามารถใชความรูทางวัตถุนี้เพื่อประโยชนของตัวเอง 

ประโยชนของตัวเองนี้ก็อยูที่ประโยชนืของสังคมดวย..."

ปฐม ชอบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางอาคารสมัยใหมนี้ คงจะเปนเกียรติสําหรับผูสรางคนเดียว แตเร่ืองโบราณสถานนั้น เปนเกียรติ

ของชาติ อิฐเกา ๆ แผนเดียวก็มีคา ควรจะชวยรักษาไว ถาเราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ แลว 

ประเทศไทยก็ไมมีความหมาย ไมควรจะเอาของใหมไปปนกับของเกา ควรจะรักษาของเกาไว เพราะเปน

เร่ืองเก่ียวกับจิตใจของพลเมือง และสิ่งเหลานี้ เปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษจึงควรรักษาไว..."

ปฐม ระสิตานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ของเด็ก 

        วัยเด็กเปนวัยเริ่มตน เปนวัยเตรียมตัวเพิ่อสรางความมั่นคงในชีวิตเด็กๆงควรรีบขวนขวายศึกษา จัก

ไดมีความฉลาด รอบรู  วาอะไรคือความดี และอะไรคือความเสื่อมเสีย เพื่อสามารถเลือกเนนหยิบยกเอา

แตสิ่งดีงามขึ้นมาประพฤติปฏิบัติ ที่เปนทางนําชีวิตของตนไปสูความสุขความเจริญได โดยถูกตองและ

สมบูรณ..."

ปฐมพงษ สมดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือ คนมีระเบียบไดแก ระเบียบ ในการติดและ ในการทํา ขาราชการจึงจําเปนตองฝก 

ระเบียบในตนเองขึ้นเพื่อที่ระเบียบ นั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทํางาน ดีขึ้นและประสบความ

เจริญม่ันคงในราชการ..."

ปฐมา เดือนฉาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ปณต จิตตศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยน้ําใจรัก  ตองหวังผลงานนั้นเปนสําคัญ  แมจะไมมีใครเห็นก็ไมนาวิตก  เพราะผลสําเร็จ

นั้น

จะเปนประจักษพยานที่มั่นคง  ที่พูดเชนนี้เหมือนกับสอนใหปดทองหลังพระ  การปดทองหลังพระนั้นเมื่อถึง

คราวจําเปนก็ตองปด..."

ปณัชญา ขอเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ปณิชา ภัสสิรากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในฐานะที่ตองออกไปทํานหาที่เปนครูสอนผูอ่ืนทานจําจะตองสรางสมธรรมะตางๆใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น 

และรูจักวางตัวใหสมอกับเปฯผูมีหนาที่สั่งสอนและอบรมเยาวชนควรจะตั้งในปฏิบัติหนาที่อยางเตฒ

ความสามารถและชวยกันขจัดปญหาเยาวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว และสงเสริมใหเยาวชนไดเปฯคนที่

มีสัมมอาชีพ และความปรพฤติดี เพื่อเปนกําลังหในการที่จะสรางแระเทศชาติตอไป ผูที่เปนครูอาจารยนั้น 

ใชวาจะมีแตวความรูในทางวิชาการและในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตองรูจักอบรมเด็กทั้งในดาน

ศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรมรวมทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่และในฐานะที่เปนพลเมืองดีของ

ชาติตอไปขางหนา การใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้น ตางกับการอบรมการกสอนคือการใหความรู

แกผูเรียน สวนการอบรมเปฯการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย ขอใหหทานทั้งหลายจงอยา

สอนแตอยางเดียว ใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย..."

ปณิชา วงคสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องอันสําคัญในการพัฒนา ความรูความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปน พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เม่ือบานเมืองประกอบ ไปดวย 

พลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ ชาติก็ยอม ทําใหไดโดยสะดวกราบรื่นไดผลที่

แนนอน และรวดเร็ว..."

ปณิตา สฤษฎพีระพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมาก สําหรับผูที่ ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะ

ชวยให สามารถขจัดปดเปา ปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอัน เกิดจากความกินแหนง 

แคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน..."

ปติทาน อินคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน..."

ปทิชญา วชิรเมธารัชต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ปทิตตา น้ําใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการปรับปรุงและการพัมนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ การ

ที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนมีตองหมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

ปทุม มีผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคนทุกฝายจึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน สมัคร

สมานรวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติบริหารงานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่

พึงประสงคสมบูรณพรอมทุกสวน..."

ปทุมพร ศิริผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่สุดอยางหนึ่งชองชีวิต เพระเปนรากฐานสําหรับชวยใหบุคคลสามารถกาว

ไปถึงความสําเร็จ ความสุขความสําเร็จทั้งปวง ทั้งของตนเองและของสวนรวม ผูที่เปนครูจะตองถือเปน

หนาที่อันดับแรกที่จะตองหใกรศึกษา คือสั่งสอนอบรมอนุชนใหไดผลแทจริง ทั้งในดานวิชาความรู ทั้ใน

ดานจิตใจและความประพฤติ ทั้งตองคิดวางานที่ละคนกําลังทําอยูนี้ คือความเปนความตายของประเทศ 

เพราะอนุชนที่มีความรูความดีเทาน ที่จะรักษาชาตบิานเมืองไวได..."

ปทุมพร เหมืองหมอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาไดยึดถือปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็๗พระเจาอยูหัว ตาม 36 แผนที่ชีวิต

ของพอในขอที่ 5 คือปฏิบัติตอคนอื่นเชนเดียวกับที่ตองการใหผูอ่ืนปฏิบัติตอเรา ในการนําไปใชกับการ

ทํางาน คือใชขอ 12 เมื่องเผชิญหนากับงานหนัก คิดเสมอวาเปนไปไมไดที่จะลมเหลว และขอ 32 คือจง

เปนน้ําครึ่งแกวตลอดชีวิตเพื่อเรียนรูเพิ่มเติมไดตลอด

     พระราชดํารัส กิจเฉพาะหนาของเราทั้งหลายทุกคนที่จะตองทํากคือตองรับสถานการณอันวิกฤตแกไข

ผอนหนักใหเปนเบาส ดวยความสงบและพรอมเพรียงไมกอความวุนวาย ใหสถานการรยิ่งรายลงไปอีกทุก

ฝายจําเปนตองเขาใจในกันและกันเห็นใจกัน เสียสละประโยชนสวนตัว เพื่อประโยชนสวนรวมรวมกัน อุม

ชูกันไวที่จะสามารถขจัดอุปสรรคขัดของทั้งปวงใหหมดสิ้นไปไดในที่สุด 

     ซ่ึงขาพเจาคิดวาพระราชดํารัสนี้เขากับสถานการณบานเมืองของเราปจจุบันเพราะไมวาจะเปฯปญหา

ทางภาคใตอ ปญหาเผาโรงเรียน ปญหาการเมือง ปญหาเศรษฐกิจ..."

ปทุมมา ภูผายาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหพอเพียงก็หมายความวา มีกิน มีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ไดแตวาพอ แมบางอยางอาจจะดู

ฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ (พระราชดํารัสเนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2541)..."

ปนัดดา ทองศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถา น้ํา มีไมพอทั้งในดานการบริโภคหรือใช เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมแลว ประเทศชาติไมมีทางที่

จะเจริญได..."

ปภัสสิริ เลี่ยมนิมิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ปภาดา สอนสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุก ๆ คนใหมีความสุข ความ

เจริญ และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา 

ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือปรารถนาสุขกายสบายใจ ความสมบูรณดวย

พลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบรมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปน 2 สวน คือความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก

ไดแกความเปนอยูและสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตรายหรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยง มุงรายทําลายกัน 

ภายในไดแกจิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาดและสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลายพยายามทําความคิดจิตใจใหสงบ แจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกันก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคนทุกฝายจะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไปโดย

ราบร่ืนและมั่นคง บรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคนให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

ปภาพงษ จงชานสิทโธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

ปภาวี แสงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ ยึดม่ันนั้นคือ ความดีเปนผูที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไม

มีความคิดที่แจมใส ไมมีความ คิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถที่ปฎิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."  

 

"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

ปภาสินี แซติ๋ว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาลนั้น เปนสถาบันหนึ่งในสถาบันสําคัญของ ประเทศ จึง ตองปฏิบัติหนาที่โดยถือวาชาติ บานเมือง

เปน เปาหมายสําคัญ และความ อยูดีกินดีของประชาชนเปนสิ่งที่ปรารถนา ดวย การปฏิบัติหนาที่ดวย

ความ ต้ังใจจริง ดวยความซื่อสัตยสุจริต และขยันหมั่นเพียร..."

ปยา เนาวรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

ปรณี พรหมประดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๑..."

ปรพพันธ นาถึง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ปรมัตถ ไทยศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามกชนมีจิตสํานึกมั่นคง อยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ เห็นวา

ศาสนาทั้งปวง ยอมสั่งสอนความดีให บุคคลประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ชอบ จึง มิไดดูแคลน

เบียดเบียนผู ถือศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นไดในประเทศไทย..."

ปรมาภรณ กิมาคม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

ปรมาภรณ จันทรประดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้น เปรียบเหมือนดวงประทีปที่จะชวยนําไปสูความเจริญใน

อนาคต แตขอเดือนวา การประกอบกิจการงานหรือการดําเนินชีวิต จะใชวิชาการที่ไดศึกษามาแลวเทานั้น

ยังไมเพียงพอ จําเปนจะตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ใหทันกับเหตุการณอยูเสมอ และตองอาศัยหลัก

ศีลธรรมประกอบดวย หากผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็จะเปนภัยแก

สังคมและประเทศชาติ ความรูกับดวงประทีปเปรียบกันไดหลายทาง ดวงประทีปเปนไฟที่สองแสงเพื่อนํา

ทางไป ถาใชไฟนี้สองในทางที่ถูก ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางไดโดยสะดวกเรียบรอย แตถาไมระวังไฟ

นั้นอาจเผาผลาญใหบานชองพินาศลงได ความรูเปนแสงสวางที่จะนําเราไปสูความเจริญ ถาไมระมัดระวัง

ในการใช ความรูก็จะเปนอันตรายเชนเดียวกัน จะทําลายเผาผลาญบานเมืองใหลมจมได..."

ปรเมศวร ขุนภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประวัติศาสตรไดแสดงใหปรากฏตลอดมาวา ชาติใดเสื่อมสูญยอยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติ

ขาดความสามัคคีธรรม แตกแยกเปนหมูเปนคณะ เปนพรรคเปนพวก คอยเรารัดเอาเปรียบ 

ประหัตประหารซึ่งกันและกัน บางพรรคบางพรรคถึงกับเปนไสศึกใหศัตรู มาจูโจมทําลายชาติของตนดังนี้ 

ขาพเจาจึงขอชักชวนพี่นองชาวไทย ทั้งหลายใหระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งไดกอบกูรักษาบานเกิด

เมืองนอนของเรามานั้นใหจงหนักแลวถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละสวนตัวเพื่อประโยชน

ยิ่งใหญ ของระเทศชาติเปนคุณธรรมประจําใจอยูเนืองนิจ จึงขอใหพี่นองชาวไทยทั้งหลายจงบําเพ็ญ

กรณียกิจของตนแตละคนดวยความซื่อสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน กลาหาญ แลวอุทิศความ

เสียสละสวนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลําบากยากแคนเปนพลีบูชาบรรพบุรุษ ผูซึ่งไดกอสรางชาติเปนมรดก

ตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี.้.."

ปรเมษฐ ขําเขียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองจะสงบเรียบรอยไดจะตองมีความยุติธรรม และความยุติธรรมนั้นจะมาจากผูใชกฎหมายสวน

หนึ่ง และมาจากตัวบทกฤหมายอีกสวนหนึ่ง ในสวนของผูใชกฎหมายนั้น ถาผูพิพากษาขาดความ

ยุติธรรมคือความเปนกลาง กลไกตางๆ ของประเทศก็คงจะตองอลเวง พวกเราจะเปนผูมีหนาที่ใดก็ตามก็

เดือดรอนทั้งนั้น ความเปนกลาง และความสุจริต ซึ่งเปนคุณสมบัติ หรือคุณธรรมของตัวบุคคล ตองใชกฤ

หมายใหตรง วัตถุประสสงค และตองระวังชองโหวและประสิทธิภาพ เต็มเปยมอยูไดหรือไมเพียงไรนั้น 

ขึ้นอยูกับการใชคาวมไมเปนธรรม หากจะเกิดในการตัดสินอรรถคดี ไมนาจะอยูที่ตัวบทกฎหมาย แตอยูที่

ตัวบุคคล ตรบใดที่ผูใช กฎหมายมีความสุจริตจรรยาและมโนธรรมของนักกฤหมาย ม่ันคง ก็ไมควรจะเกิด

ความผิดพลาด..."

ประกวด พุฒเนียม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ประกอบ เกตุแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ประกอบ จันตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

ประกอบ โชติกมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยนําตัวนําชาติใหรอดพนอันตรายและเจริญเปนอิสระมาโดยตลอดได ดวยอาศัยความเพียร

พยายาม คือพยายามไมกอความชั่วใหเปนเครื่องทําลายตัว ทําลายผูอ่ืน พยายามลด พยายามละความ

ชั่วที่ตัวเองมีอยู พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยูนั้น ใหงอก

งามสมบูรณขึ้น. ความเพียรที่ชอบสี่สถานนี้เปนขอที่ควรศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติใหเกิดผล แตละคนจะ

เปนสุขขึ้นและเจริญขึ้น ทั้งในฐานะความเปนอยู ทั้งในความคิดจิตใจ..."

ประกอบ โชติกมาศล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ประกอบ สายยศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการก็มีความโลภนอบ เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนก็เบียดเบียนคนอื่น

นอยถาทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยาง

มากคนเราก็อยูเปนสุข..."

ประกอบการ ทองอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

ประกาย เพชรบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาเศรษฐกิจพอเพียง มีความหายอีกอยางหนึ่ง กวางออกไป ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับใชเอง

เทานั้น แตมีความหมายวา พอมีพอก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่เอง..."

ประกาย แสนกลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอยํ้าพอสมควร พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมา

แยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล..."

ประกายดาว โทสินธิติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

ประกายทิพย เจนนาวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จําเปฯตองสรางปละเสริมความมั่นคงทั้งประเทศก็เพือที่จะธํารงรักษาชาติ รักษาแผนดิน รักษา

จิตใจ พรอมทั้งความสุขความรมเย็น ซ่ึงเปนจุดมุงหมายที่แทจริงของชีวิตไวใหเราทุกคนมีชีวิตอยูไดยอาง

มีความหมายมีความสําคัยมีความเปนอสระและการรับรูซึ่งถึงจุดมุงหมายของชีวิตนี้ จะทําใหมีพลังทั้งทาง

ใจ ทางกาย ที่จะทําการงานของตนของชาติใหลุลวงได..."

ประกาศ พลสงคราม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

ประกาศิต เพ็ญจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

ประกิม แปงการิยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่ทําเพื่อประโยชนอันยั่งยืนของแผนดินอยางแทจริง แมจะไมมีผูใดรูเห็นหรือยกยองสรรเสริญก็ตาม

 แผตผลงานที่ปรากฎเปนความเจริญม่ันคงของประเทศชาตินั้น เปนสิ่งที่ผูกระทําจะชื่นชมยินดีไดทุกเม่ือ 

เจาหนาที่กรมทางหลวงทุกฝายทุกคนจึงควรไดทราบตะหนักในประโยชนของงานที่ทํา และภาคภูมิใจได

เต็มที่ในผลงานที่ไดทํามาทั้งในอดีตและในปจจุบัน รวมทั้งที่จะทําตอไปในอนาคต..."

ประคอง บุยกระจาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการทํางานนั้นทานทั้งหลายคงจะตองปฏิบัติรวมกับผูอ่ืนเปนอันมาก จึงเปนธรรมดาอยูเองที่จะตอง

มีปญหาขอขัดแยงเกิดขึ้นบาง ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นนั้น นาจะมาจากเหตุสําคัญประการหนึ่งไดแก การ

พูดจาไมเขากัน การพูดนี้สําคัญมากมีอยูสามลักษณะดวยกันคือ การพูดมาก พูดเร็ว และพูดดี

การพูดมาก คนฟงยาก ทําใหสับสน จับเร่ืองประเด็นไมถูก

การพูดเร็ว คนนฟงไมทัน ทําใหไมเขาใจเรื่องชัดหรือเขาใจผิด เม่ือพูดจาสื่อสารกันไมกระจางทําใหเขาใจ

ยาก จึงอาจกอใหเกิดปญหาได เพราะเขาใจเรื่องไมตรงกัน

การพูดดี คือดีดวยเนื้อหาสาระ พอดีกับกาลเทศะ เหมาะกับฐานะและบุคคล ไมมากหรือนอยเกินไป คน

ฟงสบาย จับเรื่องราวไดชัดและถูกตอง ตามความประสงค เมื่อพูดพูดจาสื่อสารกันไดไมติดขัดก็จะมีความ

เขาอกเขาใจกันและสามารถรวมมือกัน ทํางานสรางสรรคความสุขความเจรญิใหเกิดขึ้นได..."

ประคอง ปญญาดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาคือการพัฒนาคนพัฒนาชาติใหคนมีความรูที่จะสามารถสรางคนใหมีฐานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น สรางชาติใหมีความสุขและรุงเรืองได" 

"ในดานความเสมอภาคทางดานการศึกษานั้น สมัยโบราณการเรียนการสอนเปนไปได

ตามหมูคณะและวงศตระกูล หรือบางคนหวงวิชา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวทรงสงเสริมใหเกิดการศึกษามวลชน มีพระราชประสงคใหคนทั่วไป

ไดมีโอกาสเรียนรูเสมอกัน ไมวาลูกทานหรือลูกชาวนาหรือใครๆ ก็ตาม ทรงใชคําวาเสมอกัน มีพระราช

ดํารัสเชนนี้ พระราชดํารัสประถมศึกษาจึงเกิดขึ้นในรัชกาลตอมา"

"การศึกษาคือการพัฒนาคนพัฒนาชาติใหคนมีความรูที่จะสามารถสรางคนให

มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น สรางชาติใหมีความสุขและรุงเรืองได"

"ปจจุบัน สถานศึกษาของเรามีเด็กมาก การศึกษาที่ใหนักเรียนเปนศูนยกลาง

คงทําลําบากขึ้น ที่สําคัญและควรเนนหนักกันก็คือ ตองสงเสริมนักเรียน

เร่ืองการคนควาหาความรู"

"สมัยนี้หาความรูทางอินเทอรเน็ตไดดวย ครูจึงนาจะไปตรวจดูกอนวา เรื่องที่จะกําหนด

วางแผนใหพูดในช้ันเรียนนั้น มีเว็บไซตอะไรบางที่จะสงเสริมการสนทนาในชั่วโมงนั้น ตองตั้งขอสังเกตวา

เว็บไซตนั้นเปนอยางไร เพราะในเรื่องเดียวกันจะมีหลายเว็บไซต แตละ

เว็บไซตจะมีขอเดน ขอดอยตางกันออกไป นอกจากนี้ถึงจะมีเครื่องมีในการคนหา

(Search Engine) อยูหลายชนิดก็ตาม ครูก็จะตองมีความรูที่ดีในเนื้อหาที่จะคนดวย

โดยเฉพาะอยางยิ่งทางวิทยาศาสตรและนาจะมีความรูภาษาอังกฤษที่ดีพอ

ทั้งครูและนักเรียน เพราะเว็บไซตเหลานี้ภาษาอังกฤษจะมีมากกวาภาษาไทย ในการสอนนั้นนาจะใหเด็ก

ไดออกความคิดได"

"ครูจะตองมีทั้งความรูเนื้อหาที่แมนยํา ถูกตอง ทันสมัย และมีวิธีการสอนที่นาสนใจ ชวนใหติดตาม 

รวมทั้งตองมีคุณธรรมที่ครูพึงมีตอนักเรียน เชนความเมตตากรุณา 

ความเอื้ออาทร ความเอาใจใสในการสอน ความอดทน เปนตน ใหสมกับที่ถือกันวา 

ครูบาอาจารยเปนที่ ๒ รองจากบิดามารดา..."

ประคอง เสงตี๋
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคลทั้งในดานวิชาการ ตองเห็น ใจ

วาแตละคนมีหนาที่ มีความรูในวิชาการของ แตละคน ถาดําเนินวิชาการนั้นๆไปตามลําพัง หรือตามแนว

เดียว เทานั้นเอง ก็จะไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

ประคอง อังศภานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูชั่วอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

ประคอง เอี่ยมสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้นทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

ประคองสิน ศรีไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

ประคัลภ ปรียานุภาพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

ประเคียร บริบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะประพฤติการสิ่งใด ทหารจะตองยึดมั่นในประโยชน ของชาติของแผนดินเปนใหญ ทั้งจะตอง

ระมัดระวังกายใจใหม่ันคงเที่ยงตรงใสความสัตยสุจริต และความสมัครสมานสามมัคคีมีความกลาหาญ

เขมแข็ง อดอน และอดกลั้น มุงม่ันที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนใหสมบูรณทั่งถวน ทันสมัยไมยอมตัวเปนคน

ลาหลัง หากมีอุปสรรคขอขัดของอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น จะตองปรองดองปรึกษาพิจารณากนดวย

เหตุผล และความมีสติ ใหรูเทาทันปญหาอยางแทจริง แลวรวมกันปฏิบัติแกไขใหคลี่คลายหมดสิ้นไปโดย

ไมชักชา..."

ประจน นรากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดํารงตนภยายหนา ทานจะตองประพฤติใหดีใหเหมาะสมแกฐานะ รูจักผิดและชอบ ประกอบ

อาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไมเสเพล และไมปลอยตนใหเปนทาสแหงอบายมุขตางๆ ดังนั้นแลว ทานก็จะ

สามารถเปนที่พึ่งแกตนเองและครบครันของทาน และจะเปนสิ่งทนับถือของบุคคลอื่น..."

ประจวบ ขําโพธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ ยึดม่ันนั้นคือ ความดีเปนผูที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไม

มีความคิดที่แจมใส ไมมีความ คิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถที่ปฎิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."  

 

"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

ประจวบ ประทุมวัลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือเปนเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความรู ความคิด วิทยาการทุกดานทุกอยาง ซึ่งมนุษยได

เรียนรู ไดคิดอาน และเพียรพยายามบันทึกภาษาไวดวยลายลักษณอักษร หนังสือแพรไปถึงที่ใด ความรู

ความคิดก็แพรไปถึงที่นั่น หนังสือจึงเปนสิ่งมีคาและมีประโยชนที่จะประมาณมิไดในแงที่เปนบอเกิดการ

เรียนรูของมนุษย..."

ประจวบ พูลเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การบรรเทาความเดือดรอนนั้นมีความสําคัญมาก แมจะเปน เพียงบรรเทาไมใชขจัดโดยสิ้นเชิงแต

สําคัญมากที่ ผูประสบภัยธรรมชาติ ยอมมีความรูสึกมีกําลังใจในการสูชีวิตถา หากไดรับการชวยเหลือดวย

 ไมตรีจิตจากผูอ่ืนที่ไมประสบภัย..."

ประจวบ วงศคําจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีเปนคุณสมบัติแระจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแดบรรพรุษโดยไมขาดสาย ทั้งนี้

เพราะคนไทยทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้งในการ

คิด และการปฎิบัต.ิ.."

ประจวบ ศิริพิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาเพื่อทําหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ประจวบ อักขี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

ประจวบ อินมะโรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความ คิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวน รวม

..."

ประจักร สําเนียงล้ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

ประจักษ กากแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซ่ึง

เปนตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษา

 และดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป..."

ประจักษ กิติวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมาก แตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

ประจักษ จันทรธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติตามความถนัดและความสามารถและเกื้อกูลกันและกัน ไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไวโดยลําพังตนเอง..."

ประจักษ ซังแฟง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จ ลุลวงดวยความรูความสามารถดวยความจริงใจ พรอม

ใจ และความเมตตา ปรารถนาดีตอกัน ผลการปฏิบัติของแตละคน แตละฝาย จักได ประกอบ และสงเสริม

กัน เปนความมั่นคงวัฒนา ของ ประเทศชาต.ิ.."

ประจักษ ทองจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

ประจักษ ทองจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

ประเจต บุรีนนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่

ถูกตอกรองรับบานเรือน ตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากไม

มองเห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียโดยซ้ําไป..."

ประชัญ บุญสูง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..."

ประชัน ใจประเทือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

ประชา ชยาภัม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

  การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้นจะอาศัยความรู แต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัย ความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

   เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทางดวย

ความสวัสดี คือ ปลอดถัยจนบรรลุจุดมุงหมายที่พึงประสงค

    ดังนั้น ในการที่จะประกอบงาน เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตยโดยตระหนักวาการงาน

 สังคม และบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดยาก แตถา

งานใด สังคมใด และบานเมืองใด ก็ตามขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลวจะดํารงอยูมิไดเลย..."

ประชา ซึ้งศิริทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ประชา รอยแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว 

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร  ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก  ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

ประชุม เกตุพยัคฆ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..."

ประชุม ไกรสมมภาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

ประชุม อินทรโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ประเชิญ โนรดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กองทัพมีหนาที่หลักอยูที่ปองกันประเทศ และการบํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว ทุกเหลาทัพ

จึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพของตนใหสมบูรณพรอมทุกเมื่อ ทั้งในดานยุทโธปกรณ ที่กาวหนาทันสมัย

และในดานกําลังพลที่เข็มแข็งองอาจเพื่อใหสามารถปฏิบัตภารกิจไดครบถวนการสวนสนามแสดง

แสนยานุภาพครั้งนี้ นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงสมรรถภาพและความพรอม ของกองทัพไทยแลวยังแสดง

ใหเห็นถึงความสามัคคีอันแนนแฟน ของเหลาทหารหาญในทุกเหลาทัพดวยซึ่งยอมจะทําใหประชาชน

ทั่วไปมั่นใจไดวากองทัพไทยจะสามารถจะปฏบิัติหนาที่ไดทราบตระหนักในภารกิจของตนและตั้งใจให

เที่ยงตรงหนักแนน ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่อันสําคัญยิ่งนี้ใหพรอมเพรียงเข็มแข็ง โดยถือเอาเสถียรภาพ

อิสรภาพ อธิปไตย และความเปนไทยของเปนจุดหมายสูงสุด เราขอแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอองค

พระบาทสมเด็๗พระเจาอยูหัว และขอพระองคทรงพระเจริญอายุครบ 80 พรรษา ในป 2550..."

ประญัติ นางแยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

ประณต ฉินนะโสต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับ ขั้นตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช ของ

ประชาชนสวน ใหญเปนเบื้องตนกอน เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติ ไดแลว จึงคอยสราง

คอย เสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดย ลําดับตอไป..."

ประณม อัฎษประดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ

1. การรักษาความสัตยความจริงใจตอตนเองที่ประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

2. การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัตยความดีนั้น

3. การอดทนอดกลั้นที่จะไมประพฤติลวงความสัตยสุจริต ไมวาจะโดยเหตุผลประการใด

4. การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญ

ของบานเมือง

      ขาพเจาพยายามทําความเขาใจและนํามาใชในชีวิตประจําวันตราบจนทุกวันนี้ ชีวิตมีความสุข เมือมี

ความทุกขพยายามละวาง ทําใหจิตใจผองใส จึงนําเสนอมายังทานเนื่องในวโรกาศอันเปนมงคลตอชีวิต 

และนําเสนอสวนโครงการ รวมใจจงรัก พัฒนาตน ตามพระราชดํารัส..."

ประณีต ชวงวาณิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอเมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกไขยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข  ถาแกไขคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิด

ชวยกันแก หลายคนหลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

ประณีต มุยมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

ประดับ ออนจีน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศชื่อเสียง และความเจริญกาวหนานอกจากจะตอง ใชวิชาความรูที่ดีแลว แต

ละคนยังตองมี จิตใจที่มั่นคงในความสุจริต และ มุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ จึงจะบันดาลผล

เลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณ เปนประโยชนอยางแทจริง..."

ประดิพัทธ มายอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สารมารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไดโดยดี เพราะวาจิตใตสามัคคี และแสดงออกซึ่งความ

สามัคคี ถาตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันไวได เราจะอยูไดอยางมี

ความสุขตราบนั้น..."

ประดิษฐ แกวมุนีโชค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเสียสละและชวยเหลือกันและกัน  ที่ประชาชนทั้งชาติไดแสดงใหปรากฎขึ้น  เปนหลักประกันของ

บานเมืองของเราอยางแทจริง..."

ประดิษฐ จุนเจือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประการแรก คือ การใหทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน                                    

  

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดย

เทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทํา นําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรง อยูในเหตุ

ในผล หากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ด ีก็มั่นใจไดวาประเทศชาติจะ

ดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได..."

ประดิษฐ ธรรมสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจโดยไมจําเปนตองตั้งขอแม หรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีด

ขวาง คนที่ทํางาน คนที่ทํางานจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใด ยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใสมี

ความขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงช้ึน..."

ประดิษฐ เพชรชาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

ประดิษฐ มะเดื่อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ประดิษฐ รังสรรค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาติ ถือไดวาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูล

กันและกัน ไมมีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

ประดิษฐ ลัดเลีย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ประดิษฐ อยูสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

ประติภา แปนหยูรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

ประถม นนทะภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ประทวน ภูรุงเรืองผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติหนาที่ของทหารในยามบานเมืองถูกคุกคามประทุษรายดังทุกวันนี้ยอมมีอันตรายมาถึงได

หลายดาน นอกจากอันตรายโดยตรงจากการปฏิบัติกรยุทธแลวยังมีอันตรายในรูปอ่ืนๆ เชน การแทรกแวง 

แทรกซึม ยุแหย ยุย่ัว ปอยอ ลอหลอกนานาประการซึ่งถาไมระมัดระวังใหถ่ีถวนรอบคอบแลวจะเปน

อันตรายพายแพไดงายๆ เพราะฉะนั้นเพื่อปฏิบัติตนปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จะตองฝ

หัดคิด พิจจารณาสถานการณทกุอยางดวยความละเอียดรอบคอบดวยเหตุผลและหลักวิชา ทําความเห

นความเขาใจในกรณีตางๆใหกระจางแจมแจง และถูกตอง ย่ิงกวานั้นจะตองทําความคิดจิตใจใหมั่นคง

หนักแนนมีความขยันหม่ันเพียร ทั้งอดทนตออุปสรรคแลอคติทุกยางไมหวั่นไหวดวยการยุแยงปลุกปนทั้ง

ปวงสําคัญที่สุด จะตองยึดมั่นในอิสรภาพความมั่นคงและความเจริญรุงเรือ

ของประเทศบานเมืองจะเปนจุดหมายอันสูงสุด..."

ประทวน สวนสระนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีวามสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยู ก็จะไมมีวันอับจน ยอมหาทางสรางตัวสรางฐานะได

กาวหนาไดเสมอ ขอสําคัในการสรางตัวสรางฐานะนั้น จะตองถือหลักคอยเปนคอยไปดวยความรอบคอบ 

ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะและกําลัง หรือทําดวยความรงรีบ..."

ประทิน ไชโสดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยู ก็จะไมมีวันอับจน ยอมหาทางสรางตัวสรางฐานะให

กาวหนาไดเสมอ ขอสําคัญในการสรางตัวสรางฐานะนั้น จะตองถือหลักคอยเปนคอยไปดวยความ

รอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะและกําลัง หรือทําดวยความเรงรีบ..."

ประทิน พูลนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําโครงการอะไร ก็จะตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวา อัตภาพ หรือกับสิ่งแวดลอมฉะนั้นการที่

จะทําโครงการอะไรจะตองทําดวยความรอบคอบและอยาโตเกินไป..."

ประทีป กิจบํารุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนั้น  เขาตีความวา  เปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวาใหพอเพียงในหมูบานหรือใน

ทองถิ่น  ใหสามารถที่จะมีพอกิน  เริ่มดวยพอมีพอกิน..."

ประทีป เข็มเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

คัดตัดตอนจากพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา..."

ประทีป เชื้องาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราทั้งหลาย รวมทั้งตัวขาพเจาเองนั้น จะตองมีหนาที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติ หรือ ผืนแผนดิน

นี้ อันเปนที่เกิดที่อาศัย และกระทํากิจทุกอยางทุกประการ ที่จะกอใหเกิดความมั่นคง คงามผาสุข ความ

สวัสดีแกแผนดินนี.้.."

ประทีป ดอนนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัสที่ไดยึดถึงถือปฏิบัติในการทํางาน การดําเนินชีวิต และใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของตน

 คือ

"... ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง หันไปหวงอํานาจ หวงตําแหนง หวงสิทธิ และหวงรายไดกันมาก

เขาๆ  แลวจะเอาจิตเอาใจที่ไหนมาหวงความรู ความดี ความเจริญของเด็ก ความหวงใยในสิ่งเหลานั้น ก็

จะคอยๆ บั่นทอนทําลายความเปนครู ไปจนหมดสิ้น จะไมมีอะไรดีเหลือไว พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือ

ผูกใจใครไวได ความเปนครูก็จะไมมีคา เหลืออยูใหเปนที่เคารพบูชาอีกตอไป..."

ประทีป นรากรพิพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่งคง..."

ประทีป บอทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

ประทีป บุญทิพยจําปา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

ประทีป ปนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีตองปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรงตัวจะตองมีความเพียรและอดทนเปนที่ตั้งถา

คนเราไมหมั่นเพียรและอดทนอาจจะทอใจไปโดยงายเมืองทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุงเรือง

แนๆ..."

ประทีป รูปทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ประทีป โสพิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

ประทุม กองศาสนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ประทุม ติ้วสุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง. ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตาง ๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาด

แจมใสในเหตุในผล . หนาที่นี้เปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ. ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความ

ดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบ ได

เขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญ

และความเสื่อมทั้งปวง . 

      โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสาย. ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

ประทุม เนาวรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ประทุม พึ่งผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย...

   เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทางดวย

ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

   ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ สวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวาการ

งาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปได โดยยาก 

แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิได..."

ประทุม สอนพา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

ประทุม ใหญลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

ประทุมพร รุงเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

ประทุมวัล หนูนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

ประเทศ เอกกุรุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

ประเทือง แกวสารพัดนึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานแผนดิน จะตองมุงปฎิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบ ชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงสําเร็จผลสมบูรณ และกอใหเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคงแกตน แกงาน และสวนรสมพรอมทุกสวน..."

ประเทือง ดวงชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 16 กรกฎาคม 2531..."

ประเทือง ทองเจือเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใชจายโดยประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุข ของผูประหยัดเองและครอบครัว 

ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนาการประหยัดังกลาวนี้ จะมีผลดี ไมเฉพาะแกผูประหยัดเทานั้น 

ยังจะเปนประโยชนแกประเทศชาต.ิ.."

ประเทือง พรหมรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดํารงตนในภายหนานั้น  ทานจะตองประพฤติใหดีใหเหมาะสมแกฐานะ  รูจักผิดชอบ  ประกอบ

อาชีพโดย  สัมมาอาชีวะ  ไมเสเพลและไมแลอยตนใหเปนทาสแหงอบายมุขตาง ๆ  ดังนี้แลว  ทานก็จะ

สามารถเปนที่พึ่งแกตนเองและครอบครัวของทาน  และจะเปนที่นับถือของบุคคลอื่น..."

ประเทือง วงษจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและเจริญกาวหนาไดแทจริง  คือ  การไม

ทําตัวทําความคิดใหคับแคบ  หากใหมีเมตตาไมตรี  ยินดีประสานสัมพันธ กับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ..."

ประเทือง ศรีจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาอยางยิ่งที่จะใหทุกคนเล็งเห็นและเขาใจสถานการณบานเมืองตามความเปนจริงวา

เวลานี้บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพโดยเรงรีบ เพื่อใหได

ประโยชนเต็มเม็ดเต็มหนวยจากทรัพยากรในพื้นภูมิประเทศของเราและจากกําลังงานกําลังปญญาของคน

ไทยทุกคนจะลังเลหนวงเหนี่ยวใหชักชาดวยเหตุผลใดๆไมไดเพราะจะทําใหเสียประโยชนที่จะพึงไดไป

เปลาๆซึ่งในยามนี้จะตองถือเปนความเสียหาย

     ทางที่เราชวยกันได ก็คือการทําความคิดความเห็นใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของ

ชาติบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาการคิดถึงประดยชนเฉพาะตัวและความขัดแยงในสิ่งที่มิใชสาระลงให

ได ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยูก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงไปโดยเต็มกําลังความรู ความคิด และ

ความสามารถ ดวยความจริงใจ ดวยความเมตตาปรองดองและความมุงดีปรารถนาดีตอกันผลงานของ

ทุกคนจักไดประมวลกันขึ้นเปนประโยชนสุข ความมั่นคง และความวัฒนาถาวรของประเทศชาติซึ่งเปน

จุดหมายอันสูงสุดของเรา..."

ประเทือง ศรีจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาแตละคนมีหนาที่ทั้งในหนาที่ที่มีตั้งไวกับตัวหรืออาชีพทั้งในหนาที่ที่มีในทางเปนคนไทย เปนมนุษยที่

จะตองมีความเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ถามีความคิดเที่ยงตรง ที่มีเหตุผล ไมไดหมายความวาจะตองเห็น

พองตองกันดวยเสมอมีความคิดความเห็นตางกันไดแตถาพูดกันดวยเหตุผลแลวไมใชอิจฉา ทิฐิ ไมถือเอา

เหตุผลลับๆลอๆ มาใช เชื่อวาเราอยูดวยกันไดอยางด.ี.."

ประเทือง แสงกระจาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ประธาน นิลรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ประธาน ฤทธิลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราคิดดี ทําดี ไมใชแตปาก ทําดีอยางจริงๆ คือสรางสิ่งที่ดีดวยการปฎิบัติ ในสิ่งที่เรียกวาดี 

หมายความวาไมใชเบียดเบียนผูอ่ืน สรางสรรคทําใหมีความเจริญ ทั้งวัตถุ ทั้งจิตใจ แลวไมตองกลัว..."

ประนวม พรประสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินและ ความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการ ปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการ เพราะการ ยึดมั่นดังกลาว จะสามารถปองกันความผิดพลาด เสียหายอันจะเกิดแก ตนแก

งานไดอยางแทจริง..."

ประนอม โกมล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เปนหลักสําคัญ ผูที่

จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะมีทั้งวิชาความรู ทั้งหลักธรรมทางศาสนา 

เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการทํางาน สิ่งหลังเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และ

การปฏิบัติงานใหชอบ คือใหถูกตองและเปนธรรม..."

ประนอม ตาลสุก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ ยึดม่ันนั้นคือ ความดีเปนผูที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไม

มีความคิดที่แจมใส ไมมีความ คิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถที่ปฎิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."  

"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

ประนอม ตาลสุก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ประนอม พนภัยพิบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราบการนั้น ขอใหทํานหาที่เพือหนาที่อหยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยขนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่นคง..."

ประนอม ศิลปวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย  กลาวคือ  ผูใหก็มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ  ผูรับก็มี

ความสุขมีกําลังใจ สังคมสวนรวมตลอดถึงประเทศชาติ  ก็มีความผาสุกมีความรมเย็น..."

ประนูญ หลาไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือ ทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษเปนประโยชนมิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

ประพจน เตียวเจริญสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติงานทุกอยางของขาราชดาร มีผลเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและประชาชนทุก

คน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธ์ิบริบูรณโดยเต็ม

สติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฎิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จอยางสูง และ

บังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนา และแกแผนดิน..."

ประพจน ลิมปศิริสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

ประพจน วงษธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ประพนธ ศรีสาทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ประพนธ แสนโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สมัยกอนนั้นพอมีพอกิน สมัยมักไมพอมีพอกิน จึงตองมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให

ทุกคนมีความพอเยงได ใหพอเพียงก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ..."

ประพรรณพงษ ยอดราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะคณาจารยโรงเรียนตางๆ 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 18 มีนาคม 2523..."

ประพันธ จันทรแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมายเห็นสาระและประโยชนที่แทของงานนั้น

อยางแจมแจงแลวจึงลงมือทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ   ดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวง

ตลอดไป

อยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย..."

ประพันธ ใจกลม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มีพระราชดํารัส พระราชทานแกปวงชนชาวไทยวา เราจะรองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหง

มหาชนชาวสยาม..."

ประพันธ ชนะวรรณริณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาอิสรภาพและความเปนไทยใหดํารงมั่นคงยืนยาวไป ถือวาเปนกรณียกิจอันสําคัญสูงสุด 

นอกจากตองอาศัยการบริหารประเทศที่ฉลาดสามารถ และสุจริตเปนธรรมแลว ยังตองอาศัยความรวม

สนับสนุนจากประชาชนทั้งประเทศดวย คือประชาชนแตละคนจะตองขวนขวายสรางสรรคประโยชน 

และดํารงอยูในคุณธรรมอันสมควรแกฐานะของตนๆ คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ 

มีอยูสี่ประการ

            

     *ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชน

และเปนธรรม

     *ประการที่สอง คือการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น

     *ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงคาวมสัจสุจริต ไมวาจะดวย

เหตุประการใด

     *ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง

         

              คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว 

จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหม่ันคงกาวหนา

ตอไปไดดังประสงค..."

ประพันธ ชมภูเทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกัน

แกหลายๆคนหลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

ประพันธ ชีวะเสรีชล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมืองประกอบดวยนานาสถาบัน อันเปรียบไดกับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเปนชีวิต

รางกาย ชีวิตรางกายดํารงอยูได เพราะอวัยวะใหญนอยทํางานเปนปรกติพรอมกันอยางไร ชาติบานเมือง

ก็ดํารงอยูได เพราะสถาบันตางๆตั้งมั่นและปฏิบัติหนาที่ของตนโดยพรอมมูลอยางนั้น..."

ประพันธ ตรีประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

ประพันธ ทองพิมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษา ประเทศชาติไว ใหเปนอิสระม่ันคงตลอดไป

..."

ประพันธ ภูรีวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท ปพุทธศักราช ๒๕๒๕

         การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. 

ผูปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกัน

อยางกวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เมื่อนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือ

ถาใชถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมา

ใชงาน จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะ

ใช. มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕..."

ประพันธ มาลายุทธศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

ประพันธ สุขยอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การเขียนเรื่องใด ๆ จะเปนแนวใดก็ตาม จะเปนคุณเปนประโยชนไดและจะเปนโทษ ไดทั้งนั้น แลวแต

วิธีการเขียนที่ ประพันธหรือที่เรียบเรียง ถามีความคิดที่ดี ที่ชอบธรรมอยูแลวเขียนลงไปดวยความ 

สามารถก็เปนคุณได..."

ประพันธ สุวรรณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

ประพันธ หงษเจ็ด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงแหงหมูคณะ ที่จะเกิดมี ขึ้นไดนั้น ยอมจะเนื่องมาจากความคิด ความเห็น 

และใจจริงที่มุงหมายและยึดมั่นในสิ่งใดสิ่ง หนึ่งรวมกัน..."

ประพันธ หวันตาหลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจาก

โลกภายนอกไดเปนอยางด.ี.."

ประพันธ อุตมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ประพาส จันทรทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งหมดซึ่งประกาศใชบังคับแกประชาชนนั้น แมจะมีบทบัญญัติอันเที่ยงธรรม และครอบคลุม

ไปถึงประชาชนทั่วประเทศอยูในตัวโดยหลักการแลวก็ตาม แตคดีความที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังผิดแผกแปลกกัน

ไปไดมาก ตามเหตุแวดลอม สถานการณ และพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของแตละทองถิ่น การใช

กฎหมายบังคับคดีตาง ๆ จําเปนตองใชวิจารณญาณอันถูกตองของนักกฎหมายควบคูไปดวยทุกกรณี จึง

จะสามารถรักษาความยุติธรรมไวมิใหสั่นคลอน และขาดตกบกพรองได นักกฎหมายทุกคนจะตองตั้งใจใช

กฎหมายเพื่อผดุงความเปนธรรม ความผาสุกสงบ ความมั่นคงของมหาชน และประเทศชาติ ทั้งตองเพง

ถึงการใชวิจารณญาณอันถูกถวนใหมากที่สุด ควบคูกับการใชกฎหมายเสมอตลอดไป มิฉะนั้น อาจไม

บรรลุผลตามที่ทุกคนมุงหวัง..."

ประพิศ ชูวิทวัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผนดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่

ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารวไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็มแตละสวนมากมองไม

เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ํา..."

ประพีร ศรีจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารมีหนาที่หลักอยูที่การปองกันประเทศและการธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาตไวดวย

แสนยานุภาพ นอกจากนั้น ยังมีหนาที่ดานอื่นอีกซึ่งมีความสําคัญเทาเทียมกัน คือ การบําบัดบรรเทา

ความทุกขยากและการปฏิบัติพัฒนาใหบังเกิดความเจริญรมเย็นแกบานเมืองและประชาชน..."

ประไพ กรพิพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

ประไพ ชิตเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

ประไพ นอยศรีอยู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ประไพ บุตรเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ประไพ วรกุลวัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

ประไพ สกูลหรัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม 

ประกอบดวย

          เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต  ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว  สวน

คุณธรรมดังกลาวแลวเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ  ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง

 ดวยความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจดุหมายที่พึงประสงค

          ดังนั้น  ในการที่จะประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป  ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย  ดดยตระ

หนักวาการงาน  สังคมและบานเมืองนั้น  ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการยอมเจริญกาวหนาไป

ไดโดยยากแตถางานใด  สังคมใด  และบานเมืองใดก็ตาม  ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม  ความสุจริตแลว  จะ

ดํารงอยูมิไดเลย..."

ประไพ สุดแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทยขอขอบใจในคําอวยพรและการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษทั้งรัฐบาลที่จัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยงดงามน้ําใตไมตรีของประชาชนชาวไทย

ที่รวมกันแสดงออกทั่วประเทศรวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้นาปลาบปลื้มใจมาก เพราะแตละออก

และตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริงทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรม 4 ประการ 

ซึ่งเปนที่ตั้งของความรักความสามัคคีที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงดังนี้

  ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน

  ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานาน ประสานประโยชนกันในงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตนเอง แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ

  ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริตในกฎ กติกาและในระเบียบแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน

  ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคงอยูในเหตุใน

ผล..."

ประไพ สุทธิมิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ประไพ สุวรรณสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้คือคุณลักษณะสําคัญของคนไทยที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอสระและเจริญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ประไพ หรายเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้น เพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้นแตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

ประไพจิตร อาจวิเชียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

ประไพพรรณ กลอมเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

ประไพพันธ เอียดขลิก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งสําคัญมาก เพราะบานเมืองโดยเฉพาะเวลานี้ อยูในสภาพที่เรียกไดวางอนแงน เพราะวา

ไมเขมแข็ง ถาคนในชาติเขมแข็ง ก็ไมมีปญหา เพราะประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติมานาน และได

ปฏิบัติงานมาดวยดี ดวยความเรียบรอยมาเปนเวลาชานาน เพราะวาทานปฏิญาณตนวา จะรักษาความ

เขมแข็งนี้ตอไป ก็เชื่อไดวาประเทศจะรุงเรืองตอไป 

การที่ไดบอกวาจะรักษาความดีอยางที่วานี้ เปนประกันวา ประชาชนจะอยูเย็นเปนสุขที่มีผูพิพากษา 

เพราะวาจะตองใหคดีตางๆ ผานพนไปดวยดี ในมวลชนก็จะตองมีการปรองดอง ถาทุกคนตั้งอกตั้งใจ ที่

จะพยายามรักษาความปรองดอง เชื่อวาสวนรวมจะอยูได สวนสําคัญของการปรองดอง และความเปนอยู

ที่ดี ก็อยูที่ความยุติธรรม 

ความยุติธรรมนี้คือ การปฏิบัติอะไรที่ถูกตองตามธรรม คือยุติธรรม ถาฟงดูก็ยุติในธรรม ยุติในความดี

ความชอบ ทานก็รักษาความยุติธรรม ทานตองรักษาความดีความชอบ ผูพิพากษาจะตองรักษาความ

ยุติธรรมดวยความดี ความถูกตอง ถาทานรักษาความยุติธรรม ตามที่ไดปฏิญาณตน เช่ือวาความสุข

ความสงบก็จะเกิดขึ้น ถาผูพิพากษาไมรักษาความยุติธรรมเมื่อใด ประเทศชาติคงวุนวาย 

ผูพิพากษามีหนาที่ที่จะรักษาความดี ความปรองดองกัน ถาใครมายุยงบอกวาตองเถียงกัน ตองเขาขางกัน

 ก็ตองเขมแข็ง ตองเขมแข็งในงานยุติธรรม หมายความไมเขาขาง ผูพพิากษาจะตองตัดสินในความดี หรือ

ถาดีแลวก็ตัดสินไป ทานก็รูดี และไดฝกเพื่อรักษาความยุติธรรมนี้ ฉะนั้น ขอฝากความยุติธรรม 

ความเจริญของประเทศอยูกับทานทั้งหลาย เปนงานที่ไมใชงาย เพราะวามีอะไรตออะไรมาลอ บางทีการ

ลอดวยมิตร มีการลอดวยการยั่วยุ การลอดวยจะใหรางวัล รางวัลของทานคือ ความยุติธรรม รูดีวาหนาที่

ของประธานศาลนั้น ไมไดเปนหนาที่ที่จะมีเงนิทอง นอกจากหนาที่รักษาความยุติธรรม ความดี ความสื่อ

สัตย สุจริต ถาทานทําไดดีแลว ทุกสิ่งที่ทานปฏิญาณก็เปนผลดี เปนผลทําใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข..."

ประไพพิศ สุธานันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงไปโดย เต็มกําลังความสามารถดวยความบริสุทธ์ิ

ใจดวยความเมตตา ดวยความปรองดองกัน และดวยความปรารถนาดีตอกันที่สุด ผลงานของทุกคนนั้น

จะประมวลกันเขาเปนความสําเร็จ และความวัฒนาการของประเทศไดไมนานเกินคอย..."

ประไพร หยุดรัมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

ประไพรัตน กุลวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ประไพรัตน เจริญทัศน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความสมบูรณแข็งแรงของรางกายเปนปจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะ

รางกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอํานวยผลใหสุขภาพจิตใจสมบูรณดวย และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณดี 

พรอมทั้งรางกายและจิตใจแลว ยอมมีกําลังทําประโยชน สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองได

เต็มที่ ทั้งไมเปนภาระแกสังคมดวย คือ เปนแตผูสราง มิใชผูถวงความเจริญ..."

ประไพวรรณ ออมกลิ่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติกับเงินไมใชอันหนึ่งอันเดียวกัน จะเอามารวมกันไมไดเลยเปนอันขาด ผูที่เราควรจะยกยองวา

มีเกียรติสูงคือ ผูที่ไมเสียชาติเกิด ผูไมปลอยเวลาใหผานไปโดยเปลาประโยชน แตใชเวลาในชีวิตของเขา

ทุกวินาที สะสมคุณงามความด.ี.."

ประไพศรี สวนกระจาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดีไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมือง

มีความปรกติสุขเรียบรอยจึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหคนดีไดปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ประไพศรี หานตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูตามแบบฉบับ มักจะมิไดเปนผูที่บริบูรณดวยทรัพย ดวยยศศักดิ์อํานาจและอิทธิพลนัก หากแต

บริบูรณดวยคุณสมบัติทางคุณธรรม เชน ความซื่อสัตยสุจริต ความเมตตาปราณี  ความเสียสละ ซึ่งเปน

เหตุทําใหสามารถผูกพันจิตใจผูเปนศิษยใหรักใคร ไวใจและเคารพเชื่อฟงไดแนนแฟน และสามารถที่จะสัง

สอนถายทอด ทั้งวิชาความรูทั้งจิตใจและมารยาทที่ดีใหแกศิษยไดพรอมมูล..."

ประไพศิลป ศรีณรงคฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา ศิลปและวัฒนธรรมนั้น คือ งานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซึ่ง

เปนทั้งตนเหตุ ทั้งองคประกอบ ที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่น ๆ  ทั้งหมก และเปนปจจัยที่จะชวยให

เรารักษาและดํารงความเปนไทยไดสืบไป..."

ประภัสสร ใจแกลว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

   พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอนัตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

   ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้

สําคัญมาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่

จะอํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคณุ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

   ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดี

ในกันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเกื้อกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวัง

ดี ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

   ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน 

ใหปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

ประภัสสร นาคศรีชุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ใหปฎิบัติเพยงครึ่งเดียว คือไมตองทั้งหมดหรือแม จะเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอได ปฎิบัติ

เกี่ยวกับการพัฒนามาชานานแลว มาบอกวาเศรษกิจพอเพียงนี้ดีมาก แลวก็เขาใจปฎิบัติพียงเศษหนึ่ง

สวนสี่ก็พอนั้น หมายความวา

ถาทําไดเศษหนึ่งสวนสี่ของประเทศก็จะพอความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทําไดเศษหนึ่งสวนสี่ก

พอนั้น ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่ แตเศษหนึ่งสวนสี่ของการกระทํา..."

ประภัสสร วิริยะรัตนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ประภัสสร สุขสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

ประภา แซจุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

ประภา ภิญโญธรรมโณทัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางานตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถางานทําเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชน เพื่อประโยชนสวนตว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ประภากร วารปรีดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติ รักษา แผนดิน  เปนปกแผน มั่นคงมาไดดวย สติ ปญญา ความสามารถ และอยูดวย

คุณ ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุขตลอดจน ความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้  เราทั้งหลาย

ในปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญในอันที่จะรักษาคุณงามความดี พรอมทั้งจิตใจเปน

ไทยไหมั่นคง ตลอดไป..."

ประภาพร มะเสนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้น เพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้นแตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

ประภาพรรณ นามเถาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตได  ไมได  คนเราจะตองรับและจะตองให  เมื่อไดรับสิ่งของ  ไดมาก

ก็จะตองพยายามให  ในการใหนั้น  ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะ  และในชาต.ิ.."

ประภาพรรณ พงษนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

ประภาพรรณ ยอดวิไล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

ประภาพันธ ทองไซร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

ประภาพิม เอียมบํารุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ประภาภรณ สังโคมินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ประภาวดี จุนทการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

ประภาวดี พวงพูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมจะเปนผูที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถาบกพรองตอการประมาณตนในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วิชา

ตาง ๆ ที่ไดเลาเรียนมาจนสําเร็จนั้นก็ไรประโยชน ไมสามารถจะนําความเจริญมาสูตน และประเทศชาติ

สมดังความปรารถนา..."

ประภาวัลย คงเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในฐานะที่ตองไปทําหนาที่เปนครูของผูอ่ืนทานจําจะตองสรางสมธรรมะใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและรุจัก

วางตัวใหสมกับเปนผูสั่งสอนและอบรมเยาวชนใหสิ้นไปโดยเร็ว และสําเร็จใหเยาวชนไดเปนคนที่มีสัมมา

อาชีพและความประพฤติดี เพื่อเปนกําลังในการที่จะสรางประเทศชาติตอไป..."

ประภาษ สมยาภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของตัว

โดยไมมองไมแลคนอื่นงานกดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยงกัน

 ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูคืองานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

ประภาส แกวพันธชวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองจะรมเย็นเปนสุข และมีความมั่นคงไดก็ดวยมีทหารของชาติปองกันรักษา ระยะนี้เหตุการณ

เปนที่ประจักรแลววา การรุกราน ทั้งทางตรง และทางการแทรกซึมดวยวิธีการตางๆ กําลังเปนภัยคุกคาม

อยูทั่วไป การรักษาเอกราชอธิปไตยและการปองกันประเทศชาติใหพนจากการรุกราน จึงกําลังเปนปยหา

สําคัญและเปนภาระกิจหนักของทหารทั้งหลายอยู ขอใหผูบังคับบัยชาทุกขั้นตลอดจนทหารทุกคนจงอยูใน

ระเบียบวินัย โดยเครงครัด มีความสมัครสมานกนั อยาแตกแยก ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด อยาทอถอย 

เตรียมพรอมที่จะรักษาเกียรติศักด์ิ ของทหารรักษาพระองคไวเสมอดวยชีวิต..."

ประภาส ทองใบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกดานหนึ่ง  มีความหมายกวางออกไปอีก  ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

ประภาส บุญโสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประวัติศาสตรไดแสดงใหปรากฏตลอดมาวาชาติใดเสื่อมสูญยอยยับอับปางไป  ก็เพราะประชาชาติ

ขาดสามัคคี แตกแยกเปนหมูคณะเปนพรรคเปนพวก  คอยเอารัดเอาเปรียบ  ประหัสประหารซ่ึงกันและกัน

 บางพรรคบางพวกถึงกับเปนไสศึกของศัตรูมาจูโจมทําลายชาติของตนดังนี้  ขาพเจาจึงขอชักชวนพี่นอง

ชาวไทยทั้งหลายใหระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรษ ซ่ึงไดกอบกูรักษาบานเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให

จงหนัก แลวถือเอาความสามัคคีความยินยิมเสียสละสวนตัวเพื่อประโยชนย่ิงใหญของประเทศชาติเปน

คุณธรรมประจําใจอยูเนืองนิจ  จึงขอใหพี่นองชาวไทยทั้งหลาย จงบําเพ็ญกรณียกิจของตนแตละคนดวย

ความซื่อสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทนและกลาหาญแลวอุทิศความเสียสละสวนตัว ความเหน็ด

เหนื่อยลําบากยากแกนเปนพลีบูชาบรรพบุรุษ  ผูซึ่งไดกอสรางชาติเปนมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทย

จนบัดนี.้.."

ประภาส พรหมโสดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

ประภาส พาธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ประภาส สังขเผือก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมาก สําหรับผูที่ ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะ

ชวยให สามารถขจัดปดเปา ปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอัน เกิดจากความกินแหนง 

แคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน..."

ประภาส แสนกลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ประมวล กาลพันธา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...36 แผนที่ชีวิต

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 

    1 ขอบคุณขาวทุกเม็ด น้ําทุกหยด อาหารทุกจานอยางจริงใจ 

  2 อยาสวดมนตเพื่อขอสิ่งใด นอกจาก "ปญญา" และ "ความกลาหาญ" 

  3 "เพื่อนใหม" คือของขวัญที่ใหกับตัวเอง สวน "เพื่อนเกา"/ "มิตร" คืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณคา 

  4 อานหนังสือ ธรรมะ ปละเลม 

  5 ปฏิบัติตอคนอื่นเชนเดียวกับที่ตองการใหผูอ่ืนปฏิบัติตอเรา 

  6 พูดคําวา "ขอบคุณ" ใหมากๆ 

  7 รักษา "ความลับ" ใหเปน 

  8 ประเมินคุณคาของการให "อภัย" ใหสูง 

  9 ฟงใหมากแลวจะไดคูสนทนาที่ดี 

10 ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตําหนิและรูแกใจวาเปนจริง 

11 หากลมลง จงอยากลัวกับการลุกขึ้นใหม 

12 เม่ือเผชิญหนากับงานหนักคิดเสมอวา เปนไปไมไดที่จะลมเหลว 

13 อยาถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต 

14 ใชบัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อยาใชเพื่อกอหนี้สิน 

ประมวล ชุมสีบาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



15 อยาหยิ่งหากจะกลวาววา "ขอโทษ" 

16 อยาอายหากจะบอกใครวา "ไมรู" 

17 ระยะทางนับพันกิโลเมตร แนนอนมันไมราบร่ืนตลอดทาง 

18 เม่ือไมมีใครเกิดมาแลววิ่งได จึงควรทําสิ่งตางๆ อยางคอยเปนคอยไป 

19 การประหยัดเปนบอเกิดแหงความร่ํารวยเปนตนทางแหงความไมประมาท 

20 คนไมรักเงิน คือคนไมรักชีวิต ไมรักอนาคต 

21 ยามทะเลาะกัน ผูที่เงียบกอนคือผูที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี 

22 ชีวิตนี้ฉันไมเคยไดทํางานเลยสักวัน ทุกวันเปนวันสนุกหมด 

23 จงใชจุดแข็ง อยาเอาชนะจุดออน 

24 เปนหนาที่ของเราที่จะพูดใหคนอื่นเขาใจไมใชหนาที่ของคนอื่นที่จะทําความเขาใจใน สิ่งที่เราพูด 

25 เหรียญเดียวมี 2 หนา ความสําเร็จ กับ ลมเหลว 

26 อยาตามใจตัวเอง เร่ืองยุงๆ เกิดขึ้นลวนตามใจตัวเองทั้งสิ้น 

27 ฟนรวงเพราะมันแข็ง สวนลิ้นยังอยูเพราะมันออน 

28 อยาดึงตนกลาใหโตไวๆ (อยาใจรอน) 

29 ระลึกถึงความตายวันละ 3 คร้ัง ชีวิตจะมีสุข มีอภัย มีให 

ประมวล ชุมสีบาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



30 ถาติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดตอๆไปก็ผิดหมด 

31 ทุกชิ้นงานจะตองกําหนดวันเวลาแลวเสร็จ 

32 จงเปนน้ําครึ่งแกวตลอดชีวิต เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมไดตลอด 

33 ดาวและเดือนที่อยูสูงอยากไดตองปน "บันไดสูง" 

34 มนุษยทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิตจงทําชิ้นงานที่สําคัญที่สุดกอนเสมอ 

35 หนังสือเปนศูนยรวมปญญาของโลก จงอานหนังสือเดือนละเลม 

36 ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่สําคัญในการดําเนินชีวิต..."

ประมวล ชุมสีบาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือ ความสามารถในการใชวิชา

ความรูอยางหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ตองดําเนินคูกันไป

 และจําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกายสุจริตใจ ดวยความคิด ความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ 

และความถูกตองตามเหตุตามผลดวยจึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดย

ครบถวนแทจริง..."

ประมวล ตรียกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนตองทําหนาที่ทุกประการใหบริสุทธิ์ บริบูรณโดย

เต็มกําลังสสติ ปญญา ความรู ความสามารถเพื่อผลปฏิบัติขาราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จ

อยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแผนดิน..."

ประมวล โถสัมฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

ประมวล ทรัพยประสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ประมวล ปญญาแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยู  ก็จะไมมีวันอับจน  ยอมหาทางสรางตัว

สรางฐานะ  ใหกาวหนาไดเสมอ  ขอสําคัญในการสรางตัวสรางฐานะนั้น จะตองถือหลักคอยเปน

คอยไป  ดวยความรอบคอบ  ระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดี  ไมทําเกินฐานะและกําลัง  หรือ

ดวยความเรงรีบ..."

ประมวล พลอยกมลชุณห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว ..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯ

ถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2518..."

ประมวล ยะคะเสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ประมวล สมุดจาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัวและถาแตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซื่อสัตย  สุจริต  ประเทศชาติก็

ยอมตองปลอดภัยและกาวหนาไปอยางดี..."

ประมวลจิต นามวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตํารวจเปนผูมีอํานาจที่จะจับกุมคุมขัง สอบสวนและปราบปรามอํานาจเหลานี้สามารถสราง คุณและ

สรางโทษใหไดเทา ๆกันสุดแทแต การใช ผูมีความปรารถนาและมีความต้ังใจอัน บริสุทธิ์ ที่จะปฏิบัติ

หนาที่ของผูพิทักษสันติราษฎร ใหสําเร็จผลอันสมบูรณตรงตามอุดมคติควรจักได พิจารณาดวยเหตุผล ให

เกิดปญญาเห็นจริงใน ขอนี.้.."

ประมาณ เจริญปรุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ประมาณ แสงระยับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ประเมศฐ เรืองเมธาพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน 

ทั้งประโยชนของงาน และประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดหมายอื่นๆ เชน

เพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมายเพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงาน เสียทั้งคน..."

ประโมชร ขําเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระที่จะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแก

ทานทุกๆ คน ทั้งขอขอบใจในน้ําใจไมตรีของทุกทานเปนอยางมาก ที่ไดใหความรวมมือ สนับสนุนขาพเจา 

ในภารกิจทั้งปวงดวยดีเสมอมา  ในขวบปที่แลว บานเมืองเรามีสิ่งที่ดี ที่ควรแกการชื่นชมเกิดขึ้นหลายอยาง

 อยางแรก

ก็คือ การที่นานาประเทศเขาเชื่อถือ ไววางใจใหประเทศของเรา จัดการประชุมผูนํากลุมความรวมมือทาง

เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก คร้ังที่ ๑๑ ขึ้นนั้น ขอนี้ตองนับเปนเกียรติเปนศักดิ์ศรีของประเทศ ทุกคนตางก็

ทราบ ตระหนักเปนอยางดี จึงยินดีรวมมือรวมงานกัน ดวยความเต็มใจเสียสละ ทําใหงานครั้งนั้น ผานพน

ไปดวยความเรียบรอย และงดงาม 

สิ่งที่ดีอีกอยางหนึ่งที่ควรกลาวถึงก็คือ เปนเวลาหลายปติดตอกันมา ที่เราตองประสบกับเหตุไมปกติตางๆ 

หลายเรื่อง จนทําใหหลายๆ คน เกิดความวิตกหวงใยในอนาคตของตนเอง และของบานเมืองเปนอยาง

มาก แตดวยเหตุที่

สวนใหญมีสติรูเทาทัน มีความรูความสามารถ จึงตางขวนขวายชวยตัวเอง และรวมมือ รวมความคิดกัน 

ปฏิบัติ

แกไขอยางจริงจัง จนบัดนี้อาจจะกลาวไดวา สถานการณตางๆ ไดผอนคลายลง และมีความหวังวาจะดีขึ้น 

อยางไรก็ตาม เรายังจะตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังตอไปอีกมาก ในปใหมนี้ 

ทุกคน

จึงชอบที่จะตั้งตนอยูในความไมประมาท ไมวาจะคิดจะทําสิ่งใด ก็ขอใหคิดใหดี ใหรอบคอบ ทําใหดี ให

ถูกตอง 

ผลของการคิดดี ทําดี ทําถูกตองนั้น จะไดสงเสริมใหแตละคน ตลอดจนประเทศชาติ ดําเนินกาวหนาตอไป

ดวย

ความมั่นคงสวัสดี 

                          ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาล

รักษาทานทุกคน ใหปราศจากทุกข ปราศจากโรค ปราศจากภัย ใหมีความสุขกาย สุขใจ และประสบแต

ความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน 

ที่มา :  เว็บไซตเครือขายกาญจนาภิเษก..."

ประยงค พวงนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามสถานการณของบานเมืองเราและประเทศตางๆในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยาง

รวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจใหหนักแนนและ

เที่ยงตรงเสมอ

เหมือนกันแลวมุงมั่นปฎิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความเฉลียวฉลาดรอบคอบและความ

สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็จะรวมกันปฎิบัติบริหารงานทุกดานไดอยางเขมแข็งเหนียวแนน และ

ประสพความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ประยงค มูลกิตติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดย

ครบถวนแทจริง..."

ประยงค ยืนยาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางอนาคตนี้ นอกจากจะตอง ใชวิชาความรูที่ชัดเจนเปนหลักแลว บุคคลยังจําเปนตอง

อาศัยคุณสมบัติพิเศษอีก หลายดานเปนเครื่องอุดหนุนและสงเสริม ความรู ของตนเปนอยางมากอีกดวย..."

ประยงค อึ๊งเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด๗พระเจาอยูหัวที่ขาพระพุทธเจาไดนอมนํามายึดปฏิบัติในการ

ทํางานคือ ที่พระองคทรงสอนวา หากจะทํางานอยายอกเอาความขาดแคลนมาเปนขออางจงพยายาม

ทํางานบนความขาดแคลนใหไดผล ขาพระพุทธเจาเชื่อดังที่พระองคทรงสอนเพราะประเทศไทยของเรา

ไมใชประเทศร่ํารวย ประเทศชาติตองใชเงินพัฒนาจํานวนมหาศาลทําใหแตละกระทรวง ทบวง กรม ไดรับ

งบประมาณที่จํากัด ไมเพียงพอตามที่ตองการรวมทั้งสถานศึกษากเชนเดียวกัน หากพวกเราอางวา ครูไม

พอ อาคารเรียนไมพอ งบประมาณไมมี นักเรียนก็ขายแคลนอาหาร เสือผา ขาดอุปกรณการเรียนทีเพียงพอ

 เราก็คงไมตองทํานเลย ฉะนั้นขาพระพุทธเจาใน,ฐานะเปฯผูบริหารสถานศึกษาก๖งอบริหารงานบนความ

ขาดแคลนเหลานันใหเกิดผลดีตอผูเรียนใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําไดโดยแกปญฯหาในการทํางาน เชน ครู

หนึ่งคนตองสอนหลายชั้น ผูบริหารกตองสอนชวยดวย ขอแรงชาวบานจัดทําหองเรียนชั่วคราว ขอบริจาค

ทุนการศึกษา อุปกรณืการเรียน หนังสือที่ใชแลวการเรียนบางครั้งก็เรียนใตรมไม เหลานี้คือการทํางานขน

ความขาดแคลน..."

ประยุทธ สาธรสุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง 

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริ ญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ประยุทธ เผาเดิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของ บานเมือง และ

ประชาชนทุกคน. เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์บริ

บูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ประยุทธ พยุหพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลา ได และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดย งายดายและ

รวดเร็ว..."

ประยุทธ ม่ันฑะกะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ประยุทธ ฤทธิ์ธงชัยเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในระยะนี้พอดีมีเหตุการณที่ทําใหเกิดความเสียหาย  คือมีพายุกระหน่ําในเขตภาคใต  ทหารทั้ง 3 

กองทัพไดชวยกัน  ไปชวยไปบรรเทาความทุกขของประชาชนอยางเขมแข็ง  การที่ไปชวยนั้นเปนหนาที่

โดยตรงของทหาร  เพราะวาความเดือดรอนมีอยูที่ไหนยอมเกิดความไมเรียบรอยได   เกิดความไมสงบ

และความปนปวนได  ฉะนั้นการที่ทหารไปชวยก็เปนหนาที่โดยตรง  สิ่งที่ไดทําก็นับวามีประโยชนมาก  

เชนการบรรทุกสิ่งของทั้งอาหารทั้งสิ่งอุปโภคบริโภคไปแจกจาย  และการแจกจายนั้นเอง ทั้ง 3 เหลาทัพมี

เครื่องมือเครื่องใชที่จะไปทํางานในหนาที่นี้  เชน ทางบกก็เปนรถที่จะบรรทุกของไป  ทางเรือก็มีเรือที่จะ

บรรทุกของไปและทางอากาศมีพาหนะเครื่องบินและเฮลิคอปเตอรไปชวยกัน

            ขอสําคัญจะตองประสานความชวยเหลือเหลานี้ใหดี  ทั้งระหวางกองทัพ  ทั้งกับหนวยอื่น  เชน

ตํารวจและพลเรือนที่มีหนาที่  ตลอดจนประชาชนที่พยายามที่จะไปชวย  ถาประสานงานกันดีๆ  ก็จะทํา

ใหสถานการณดีขึ้นโดยเร็ว  และทําใหผูที่ประสบภัยเหลานั้นไดเขาสูสภาพปกติไดเร็วขึ้น  เปนงานที่มิใช

งายเพราะวามีอุปสรรคนานาประการ  ฉะนั้นก็จะตองใชความสามารถที่จะประสานใหดี  ใหสามารถที่

จะนําความชวยเหลือไป  ซึ่งทางรัฐบาลก็ไดอนุมัตืใหชวยเหลือไดเต็มที่  ตลอดจนประชาชนก็ไดมีการ

บริจาคสมทบใหเพื่อไปบรรเทาความเดือดรอน  ฉะนั้นเทาที่ทํามานี้ก็นับวามีประโยชนมาก  และทําดวย

ความเสียสละ  ความเขมแข็ง  ก็ขอใหไดทําตอไปจนกระทั่งทําใหประชาชนไดเขาสูสภาพปกติได

            ก็ขอขอบใจและฝากชื่นชมขอบใจกับทุกคนที่ไดลงแรง  ลงความคิดที่จะไปชวย  และมีกําลังของ

ความสามัคคีประกอบดวย  อันนี้ก็เปนสวนหนึ่งที่จะเปนงานของทหาร  คือชวยบรรเทาความเดือดรอน

ของประชาชน  ในจุดประสงคที่จะใหมีความปกติสุขเกิดขึ้นหลังจากมีภัยธรรมชาติกระหน่ํา  และปกติสุข

นี้ก็จะทําใหประเทศมีความมั่นคงตามความประสงคของทุกคน..."

ประยุทธ อันเตวา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

ประยุทธ เอกสรร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

ประยุทธ เอียดเลาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

ประยูร โคตมูร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ประยูร บุญยัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดํารงตนภายหนานั้น  ทานจะตองประพฤติใหดีใหเหมาะสมแกฐานะรูจักผิดและชอบประกอบ

อาชีพโดยสัมมาอาชีวะ  ไมเสเพลและไมปลอยตนใหเปนทาสแหงอบายมุขตาง  ๆดังนี้แลว ทานก็จะ

สามารถเปนที่พึ่งแกตนเองและครอบครัวของทาน  และจะเปนที่นับถือของบุคคลอื่น..."

ประยูร พุทธภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ประยูร เพ็ชรพลอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานครูนั้นเปนงานพิเศษ ที่จะหวังผลตอบแทนเหมือนงานอื่นๆไดโดยยาก ผลตอบแทนที่สําคัญยอม

เปนผลทางใจ ไดแก ความปติชุมชื่นใจที่ไดฝกสอนคนใหไดดีความเจริญประการหนึ่งกับไดผูกพันจิตใจคน

เปนพันเปนหมื่นไวไดอยางแนนแฟนอีกประการหนึ่ง ผลตอบแทนเชนนี้ เมื่อมองดูใหลึกซึ้งแลว ยอมจะ

เห็นวาเปนประโยชนอยางยิ่งและประเสริฐกวายศศักดิ์ อํานาจและประโยชนทางวัตถุอ่ืนๆมากมายนัก..."

ประยูร แสนศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ประยูร ออนชะอํ่า
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ประโยชน บุญเลี้ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปดวย ความเลวนั้นจะ

ทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก  แตเปนไปได ถาคนดีเขมแขงในความดี จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคน

เลวยาก สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนด.ี.."

ประโยชน โพธิเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกินอุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเองความพอเพียงนี้

ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว

อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอยางที่

ผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไรไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

ประโยชน หนูศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ  ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคงทั้งแกตนแกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ประวัติ แกวสีนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ประวัติ คลายอุบล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏบัติงานสําเร็จและเจริญกาวหนาไดแทจริงคือ  การไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตาและไมตรียินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ..."

ประวัติ ชมประสพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือ ผูใหก็มีความสุขมีความอิ่มเอมใจ ผูรับก็มีความสุข

มีกําลังใจ สังคมสวนรวมตลอดถึงประเทศชาติก็มีความผาสุก มีความรมเย็น..."

ประวัติ ผินผาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

ประวัติ เล็กตั๋ว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ

ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและ

เปนธรรม

ประการที่สอง คือการรูจักขมตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติตนในความสัจดีนั้น

ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงสัจสุจริต ไมวาดวยเหตุประการใด

ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง..."

ประวิตร ทับเที่ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประชาชนไมมีที่พึ่ง ไมมีผูใดเอาใจใส พอ พึ่งทางราชการ ไมได ก็ตองหันไปพึ่งผูกวางขวาง ผูมี

อิทธิพลจึงเปนหนาที่ของทาง ราชการที่จะปฏิบัติงาน เพื่อใหการบริการของ ราชการไดเขาถึงประชาชน 

โดยทั่วถึงและทําดวยความสุจริต..."

ประวิทย เจริญสกุลทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ประวิทย ตอรุงเรืองกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกีฬานั้น ยอมเปนที่ทราบกันอยูโดยทั่ว ไปแลววา เปนปจจัยในการบริหารรางกายให แข็งแรง และ

ฝกอบรมจิตใจใหผองแผวราเริง รูจักแพ และชนะไมเอารัดเอาเปรียบกัน มีการให อภัยซึ่งกันและกัน 

สามัคคีกลมเกลียวกัน อยางที่เรียกกันวามี น้ําใจเปนนักกีฬา..."

ประวิทย บุญทรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประหยัดอดออม

ในการพัฒนาประเทศนั้น  จําเปนตองทําตามลําดับช้ัน  เร่ิมดวยการสรางพื้นฐาน คือความมีกินมีใชของ

ประชาชนกอน  ดวยวิธีการที่ประหยัด  ระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคง

พอสมควรแลว จึงคอยสรางเสริมความเจริญช้ันที่สูงขึ้นตามลําดับตอไป..."

ประวิทย เปรมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขออัญเชิญพระนิพนธในสมเด็จพระเทพ ฯ มาเผยแพรนะครับ  เปนจดหมายจาก "ในหลวง" ถึงสมเด็จ

พระเทพ ฯ

ลูกพอ

     ในพื้นแผนดินนี้  ทุกสิ่งเปนของคูกันมาโดยตลอด  มีความมืดและความสวาง 

     ความดีและความชั่ว  ถาใหเลือกในสิ่งที่ตนชอบแลว  ทุกคนปรารถนาความสวางปรารถนาความดี  

ดวยกันทุกคน

     แตความปรารถนานั้นจักสําเร็จลงได  จักตองมีวิธีที่จักดําเนินใหไปถึงความสวางหรือความดีนั้น

     ทางที่จักตองไปใหถึงความดีก็คือรักผูอ่ืน  เพราะความรักผูอ่ืนสามารถแกปญหาไดทุกปญหา  ถาให

โลกมแีตความสุขและเกิดสันติภาพ

     ความรักผูอ่ืนจักเกิดขึ้นได

พอขอบอกลูกดังนี้ .....

     1.ขอใหลูกมองผูอ่ืนวา  เปนเพื่อนเกิด  เพื่อนแก  เพื่อนเจ็บ  เพื่อนตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น  ไมวา

อดีต ...ปจจุบัน ...  อนาคต

     2.มองโลกในแงดี และจะใหดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจากความเปนจริง อันจักเปนทางแกปญหาอยาง

ถูกตองและเหมาะสม

     3.มีความสันโดษ คือ มีความพอใจเปนพื้นฐานของจิตใจ พอใจตามมีตามได คือไดอยางไร ก็เอาอยาง

นั้น ไมยึดติด ขอใหคิดวา

        มีก็ดี ไมมีก็ได พอใจตามกําลัง คือมีนอยก็พอใจตามที่ไดนอย ไมเปนอึ่งอางพองลม จะเกิดความ

เดือดรอนในภายหลัง 

        พอใจตามสมควร คือ ทํางานใหมีความพอใจเหมาะสมแกงาน ใหดํารงชีพใหเหมาะสมแกฐานะของ

ตน

     4.มีความมั่นคงแหงจิต คือ ใหมองเห็นโทษของความเกียจคราน และมองเห็นคุณประโยชนของความ

เพียร และเมื่อเกิดสิ่งที่

        ไมพึงปรารถนาใหภาวนาวา ...  มีลาภ มียศ สุข ทุกขปรากฎ สรรเสริญนินทา เสื่อมลาภเสื่อมยศเปน

กฎธรรมดา อยามัวโศกา

ประวิทย พุฒซอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



        นึกวา  "ชั่งมัน"

พอ 6/10/2547

     .....ฉันหวังวา..... 

    

     "คําสอนพอที่ฉันไดประมวลมานี้จะเกิดประโยชนแกทานผูอานที่ไดพบเห็น และลูกอันเปนที่รักของพอ

ทุกคน

 

     ฉันรักพอฉันจัง"

     สิรินธร..."

ประวิทย พุฒซอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงประโยชน ไมแยงความชอบกัน แตละฝาย แตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จ

ในการทํางานเปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

ประวิทย ศรีรัตนองรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจากโทษ  ชวยใหเกิดความเจริญรมเย็นไดอยางแทจริง  เพราะ

มีคําสั่งสอนที่มีลักษณะพิเศษประเสริญ  ในประการอาศัย  เหตุผลอันถูกตอง  เที่ยงตรงตามความเปนจริง 

 เปนพื้นฐาน  เปนประโยชนแทจริง  แกทุกคน..."

ประวิทย สุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุจริตแมแตนิดเพดียว กขอแชงใหมีอันเปนไป พูดอยางนี้ทราบ แตวาขอใหมีอันเปนไปแตถาไมทุจริต

 สุจริต ละมีความต้ังใจมุงมั่นสรางความเจริญก็ขอใหอยุตออีก 100 ป สวนคนไหนที่มีอยูมกาแลวก็ขอให

แข็งแรง ความสุจริตจะทําใหประเทศไทยรอดพนอันตราย..."

ประวิน แปมจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการพัฒนาที่ มีประสิทธิภาพ เต็มเปยมอยางรีบดวน ทางที่เราจะชวยกัน 

ไดก็คือผูใดมีภาระหนาที่อันใด อยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงไปโดยเต็มกําลัง ความสามารถ ดวยความ 

บริสุทธ์ิใจ และดวยความปรารถนาดีตอกัน..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปใหม 2520..."

ประวี แกวลอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ประวีณ ไชยส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุก ๆ คนใหมีความสุข ความ

เจริญ และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา 

ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือปรารถนาสุขกายสบายใจ ความสมบูรณดวย

พลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบรมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปน 2 สวน คือความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก

ไดแกความเปนอยูและสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตรายหรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยง มุงรายทําลายกัน 

ภายในไดแกจิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาดและสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลายพยายามทําความคิดจิตใจใหสงบ แจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกันก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคนทุกฝายจะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไปโดย

ราบร่ืนและมั่นคง บรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคนให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

ประวุธ วงศสีนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแต ความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตอง 

รูจักอบรมเด็กทั้งในดาน ศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึก รับผิดชอบในหนาที่ดวย..." 

  

     

    ..."

ประเวช เพชรอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ประเวทย ติดวงษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ประเวศ ขอคา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีทางดําเนินของบานเมืองและของประชาชนทั่ว ไปมีความ เปลี่ยนแปลงมาตลอด เนื่องมาจากความ

วิปริตผันแปร ของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆของโลกยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยง ใหพนได 

จึงตองระมัดระวังประคับประคองตัวเรามากขึ้นโดยเฉพาะ ในเรื่องการ เปนอยูโดยประหยัดเพื่อที่จะอยูให

รอดและกาวหนา ตอไปไดโดยสวัสดี..."

ประเวศ ภูมิเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางานตองมุงถึงจุดหมายที่แทจริงของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวนทั้งประโยชน

ของงานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ประศาสน อุนศรีดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น เบื้องตน แตละคนจะตองมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอัน

ที่จะทํางานทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความหนักแนนอดทน ใหบรรลุผลสําเร็จ. เมื่อจะเริ่ม

งานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชนที่แทของงานนั้นอยาง

แจมแจง แลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย. ขอสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตองพยายาม

ควบคุมกายใจและความคิด ใหสงบตั้งมั่นและหนักแนน อยาใหคลายจากความเพียร และอยาใหหวั่นไหว

ฟุงซานไปกับความพอใจไมพอใจหรืออุปสรรคและปญหาตาง ๆ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความสุจริตใจ

และจริงใจตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม 

ดวยความเมตตาอารีและความไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานประโยชนกันได อยางสอดคลอง

และมีประสิทธิภาพ..."

ประสงค ไชยออนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ประสงค บรรจงเพียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ประสงค หอมจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

ประสพชัย มงคลศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

ประสพชัย วงศภูผานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

ประสพโชค เสวกพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามกชนมีจิตสํานึกมั่นคง อยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ เห็นวา

ศาสนาทั้งปวง ยอมสั่งสอนความดีให บุคคลประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ชอบ จึง มิไดดูแคลน

เบียดเบียนผู ถือศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นไดในประเทศไทย..."

ประสพพิมพ พรหมสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ประสาท กุณนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันดีวาทหารมีหนาที่ปองกันประเทศ และปกปองคุมครองประชาชนใหมีชีวิต อยูดวยความ

รมเย็นเปนปรกติสุข หนาที่ทั้งนี้ถือวาสําคัญมาก โดยเฉพาะ ในระยะปจจุบันสถานการณในบานเมือง เรา

อาจกลาวไดวาไมนาไววางใจนัก เหตุเพราะภัยอันตรายและความไมปกตินานาประการ ทหารจึงตอง

สํานึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มี และทําหนาที่ของตนใหเขมแข็งหนักแนนยิ่งขึ้น ซึ่งหากสามารถ

กระทําไดครบถวนแทจริง กจ็ะเปนความสําเร็จ เปนความดี เปนเกียรติ เปนศักดิ์ศรี ของทหารและกองทัพ

ไทย ประชาชน ก็จะอยูเย็นเปนสุข บานเมืองไทยก็จะอยูรอดปลอดภัย และดํารงอยูไดดวยความมั่นคง

สวัสด.ี.."

ประสาท จินดาวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย เสมอ..."

ประสาท ตราดธารทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติขาราชการนั้น ขอใหทําหนาที่อยางนึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก ขอให

ถือวาการทําหนาที่ ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ  จะทําใหบานเมืองไทยของเรา

อยูเปนสุขและม่ันคง..."

ประสาท ราตรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ประสาท หาญยุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ประสาธนชัย แยมสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ประสาน ลิ้มสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ประสาน สรศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา นั้น มีลักษณะพิเศษประเสริฐใน การที่อาศัยเหตุผลอันเที่ยงแทตามเปนจริง เปน

พื้นฐาน และหยิบยกขึ้นปฏิบัติเพื่อ ความสุขความเจริญ และความบริสุทธิ์ไดตาม วิสัยของตน จึงเปน

ศาสนาที่ เขากับหลักวิทยาศาสตร..."

ประสิทธ ย้ิมเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมาก สําหรับผูที่ ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะ

ชวยให สามารถขจัดปดเปา ปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอัน เกิดจากความกินแหนง 

แคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน..."

ประสิทธ เรืองฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภคน้ําใช น้ําเพื่อการเพราะปลุกเพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ําคนอยูได ถาไม

มีน้ําคนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีน้ําคนอยูไมได..."

ประสิทธ ศรีละครเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ประสิทธิ์ ขวัญประสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูมีปญญาและความรูดี เพราะมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนมามากวาผูอ่ืน ยอมมีหนาที่และความ

รับผิดชอบเปนพิเศษ ที่จะตองทําตัวทํางานใหเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน. การที่จะกระทํา

ใหไดผลประโยชนดังนั้น จําเปนที่แตละคนจะตองรูซึ้งถึงประโยชนที่แทเปนเบื้องตนกอน. ประโยชนที่แท

นั้นมีอยู ๒ อยาง คือ ประโยชนสวนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสวงหาและไดรับ แตตองดวยวิถีทางที่สุจริตและ

เปนธรรม กับประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู. การทํางานทุกอยาง

จะตองใหไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและมั่นคงถาวร เปนผลดีแก

ชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

 

 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่  ๕ กรกฎาคม  ๒๕๓๙..."

ประสิทธิ์ คณะนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ประสิทธิ์ งะสตูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เปนหลักสําคัญ ผูที่

จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะมีทั้งวิชาความรู ทั้งหลักธรรมทางศาสนา 

เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการทํางาน สิ่งหลังเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และ

การปฏิบัติงานใหชอบ คือใหถูกตองและเปนธรรม..."

ประสิทธิ์ จิตกลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประชาชนไมมีที่พึ่ง ไมมีผูใดเอาใจใส พอ พึ่งทางราชการ ไมได ก็ตองหันไปพึ่งผูกวางขวาง ผูมี

อิทธิพลจึงเปนหนาที่ของทาง ราชการที่จะปฏิบัติงาน เพื่อใหการบริการของ ราชการไดเขาถึงประชาชน 

โดยทั่วถึงและทําดวยความสุจริต..."

ประสิทธิ์ เจริญสกุลทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ประสิทธิ์ เชื้อฉุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานจะทํางานอะไรก็ตาม ขอใหระลึกไววา งานเกษตรกรรมนี้ กวางขวางมาก ต้ังแตการผลิตรวมทั้งการ

คนควาเพื่อการผลิต การจัดกิจการ จนกระทั่ง การจําหนายผลผลิต แตละคนจงพยายามทํางานใหสุด

ความสามารถ ความรูความชํานาญของตัว และรวมมือ กันทุกๆ ฝายการเกษตรจึงจะกาวหนาเปนผลดีถึง

สวนรวมได..."

ประสิทธิ์ ตัณฑพาทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ประสิทธิ์ นอยโต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

ประสิทธิ์ บรรจงศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

ประสิทธิ์ บานเกาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

ประสิทธิ์ ผลอาหาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

ประสิทธิ์ ม่ิงโมลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ประสิทธิ์ มูประสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ประสิทธิ์ เระดุมหลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แผนที่ชีวิต 80 ขอคิด พระเจาอยูหัว

-  ปฏิบัติตอคนอ่ืน เชนเดียวกับที่ตองการใหผูอ่ืนปฏิบัติตอเรา

-  พูดคําวา "ขอบคุณ" ใหเปน

-  ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง หากมีใครตําหนิและรูแกใจวาเปนจริง

-  เมื่อเผชิญหนาหนากับงานหนัก คิดเสมอวาเปนไปไมไดที่จะลมเหลว

-  ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่สําคัญในการดําเนินชีวิต

-  จงเปนน้ําครึ่งแกว ตลอดชีวิตเพื่อเรียนรู เพิ่มเติม ไดตลอด

    แบบชีวิตเหลานี้ ขาพเจาจะยึดถือปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและในการทํางาน โดยยึดเหนี่ยวในใจเสมอ..."

ประสิทธิ์ ลีนวิภาต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ประสิทธิ์ วรรณสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูประโยชนที่แทจริงของสิ่งทั้งหลายเปนสิ่งที่ผูใหญตองปลูกฝงในหยั่งลึกในตัวเด็ก เด็กจักไดเติบโต

เปนคนฉลาดเที่ยงตรง และสามารถสรางสรรคประโยชนที่พึงประสงคใหแกตนแกสวนรวมไดแนนอน...มี

ประสิทธิภาพ..."

ประสิทธิ์ ศรีกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกีฬานี้เปนสิ่งที่ถือวาเปนประโยชน โดยเฉพาะสําหรับเยาวชน และมิใชสําหรับเยาวชนเทานั้นแต

เปนประโยชนสําหรับทุกคน ทําใหรางกายมีความแข็งแรงและจิตใจมีวินัยเขมแข็ง..."

ประสิทธิ์ สังวรสมาธิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ประสิทธิ์ สุขเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค  น้ําใช  น้ําเพื่อการเพาะปลูก  เพราะชีวิตที่นั่น ถามีน้ําคนอยูได  

   ถาไมมีน้ําคนอยูไมได  ไมมีไฟฟาคนอยูได  แตถามีไฟฟาไมมีน้ําคนอยูไมได..."

ประสิทธิ์ เหมศรีชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทําเพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูด พูดทุกอยาง ลวน

สําเร็จมาจากความคิดการคิดกอนพูดและคิดกอนทํา จึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร 

หยุดย้ังการกระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

ประสิทธิ์ อนุวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

ประสิทธิ์ อุรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ประสิทธิ คงเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนอาจารยนั้น ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไมจะตองรูจัก

อบรมเด็กทั้งในดานศีลธรรม จรรยา และวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ และใน

ฐานะที่จะเปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนา การใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้น ตางกับการอบบรม

 การสอนคือการใหความรูแกผูเรียน สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย 

ขอใหทานทั้งหลาย  จงอยาสอนแตอยางเดียวใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย..."

ประสิทธิ์ชัย ขัตติยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ประเสรฐ ศรีกลิ่นหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถาย่ิงมีความเอาใจใส มีความขยัน

ซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

ประเสริฐ กระทู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคนสมบัติประจําตัวของคนไทยที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้เพราะคนไทย ทรายตระหนัก หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้งใน

การคิดและการปฏิบัต.ิ.."

ประเสริฐ แกวกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

ประเสริฐ ขุนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญขึ้นนั้น จะตองสรางและ เสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น 

ถาพื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลน บกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้น ไปอีกนั้นยากนักที่จะทําได

 ดังนั้น นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว จะ ตองพยายามรักษาพื้นฐาน ใหม่ันคงไมบกพรองพรอม ๆ 

กันไปดวย..."

ประเสริฐ คชวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ประเสริฐ ฉิมพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ประเสริฐ ชุมพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

ประเสริฐ ชูแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาศไดทํางานกับวิชาที่เรียนมาหรือพอดีกับคุณวุฒิทมีอยู บางคนตอง

ทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา จะเปนอยางใดก็ตาม ก็

ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตบะคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพอยูแลว ที่จะคิดหาแนวทางป"

ปฎิบัติงานทั้งนั้นใหดีได ขอสําคัญจึงอยูที่วาจะตองต้ังใจทํางานใหจริงดวนความคิด ดวยความพยายาม 

ดวนความเหมาะสมพอดี และดวยความรูจักสังเกตุศึกษา เพื่อมหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย ความรูและประสบการณที่ไดรับเพิ่มขึน

นั้น ถือเปนหลักวิชาอันแนนหนาแมนยํา ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน และเปนปจจัยสําคัญทีทําใหปฎิบัติงาน

กาวหนาย่ิงขึ้นไดไมมีขีดจํากัด ถึงหากตอไป จะมีโอกาสไดทํางานตามแนววิชาการที่เรียนมา 

ประสบการณนั้นก็จะเปนประโยชนสงเสริมใหเปนผูมีความสามารถ มีความชํานาญชัดเจนเปนพิเศษ ซึ่ง

จะชวยใหประสบความสําเร็จความเจริญกาวหนาในการงานสูงขึ้น..."

ประเสริฐ เทสพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ประเสริฐ นาคปอมฉิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูมีปญญาและความรูดี เพราะมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนมามากวาผูอ่ืน ยอมมีหนาที่และความ

รับผิดชอบเปนพิเศษ ที่จะตองทําตัวทํางานใหเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน. การที่จะกระทํา

ใหไดผลประโยชนดังนั้น จําเปนที่แตละคนจะตองรูซึ้งถึงประโยชนที่แทเปนเบื้องตนกอน. ประโยชนที่แท

นั้นมีอยู ๒ อยาง คือ ประโยชนสวนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสวงหาและไดรับ แตตองดวยวิถีทางที่สุจริตและ

เปนธรรม กับประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู. การทํางานทุกอยาง

จะตองใหไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและมั่นคงถาวร เปนผลดีแก

ชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

ประเสริฐ นิวาสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ประเสริฐ บุญมั่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ประเสริฐ บูบาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ประเสริฐ ผาลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ประเสริฐ มีพิณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ประเสริฐ รัตนธนาฤกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ประเสริฐ วุฒิสารคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดี

และคนไมดี  ไมมีใครจะทําใหคนทุกคน

เปนคนดีไดทั้งหมด  การทําใหบานเมือง

มีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการ

ทําใหทุกคนเปนคนดี  หากแตอยูที่การ

สงเสริมคนดี  ใหคนดีไดปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ

ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ประเสริฐ สืบสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

ประเสริฐ หมูมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ประเสริฐ เหลืองทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

ประเสริฐ อโณทัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อกฎหมายของเราดีอยูแลว จุดใหญที่สําคัญที่สุดในการธํารงรักษาความยุติธรรมในบานเมือง จึง

ไดแกการสรางนักกฎหมายที่ดี ที่จะสามารถวิเคราะห และใชกฎหมายไดตรงตามวัตถุประสงค ขาพเจาจึง

ปรารถนาอยางยิ่งที่จะใหทุกคนสรางตนใหเปนนักกฎหมายที่ดีแท โดยฝกตนใหมีความกลาในอาชีพของ

นักกฎหมาย คือกลาที่จะปฏิบัติการไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม ไมปลอย

ใหภยาคติคือความเอนเอียงไปดวยความหวาดกลัวในอิทธิพลตาง ๆ เขาครอบงํา สําหรับเปนกําลังสงให

ทํางานไดดวยความองอาจ มั่นใจและมุมานะอีกประการหนึ่งตองฝกใหมีความเคารพเชื่อม่ันในสัจธรรม

คือความถูกตองตามคลองธรรม และความเปนจริงอยางม่ันคง ไมหวั่นไหวดวยโลกธรรมไมเห็นสิ่งอันอื่น

ใดยิ่งไปกวาความจริง สําหรับปองกันมิใหความยุติธรรม และความทุจริตเกิดขึ้นได..."

ประเสริฐ อนุศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ประเสริฐชัย ธรรมโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

ประเสริฐศรี แตนิวัฒนสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

ประเสริฐศักดิ์ เหมะธุสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การประหยัดเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่งในทุกแหงและในกาลทุกเมื่อ ขอใหคํานึงถึงผลไดที่เกิดจาก

การประหยัดนี้ใหมาก..."

ประหยัด จิตอารี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ประหยัด ปยมงคลกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืช  ซึ่งเปนโทษ  และหนาที่มีคุณอยางหญาแฝก  ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่ง

แกการอนุรักษดินและน้ํา  เพราะมีรากที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ  ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินได

มั่นคง  และมีลําตนชิดติดกันแนนหนาทําใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี  คนเราก็เชนเดียวกัน  มี

ทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยู โดยเปลาประโยชนและบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา  ตนหญาจึงเปนบทเรียนได

อยางดีเลิศ  สําหรับนํามาพิจารณาเทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล  วาควรจะประพฤติ

ปฏิบัติตนอยางวัชพืช  ซึ่งอยู  ณ  ที่ใดก็มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น  หรือควรจะประพฤติ

ปฏิบัติตนอยางหญาแฝก  ซึ่งมีแตสรางสรรคประโยชนและความมั่นคง  เปนปกแผนใหแกตนและแก

แผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

ประหยัด พันธเสถียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆทุกอยางตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทัน ทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดั้งนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญ..."

ประหยัด พิบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอคิดในการใชชีวิต...พระราชดํารัสในหลวง

1.อยาทําลายความหวังของใครเพราะเขาอาจเหลืออยูแคนั้นก็ได

2.เมื่อมีคนเลาวาตัวเขามีสวนในเหตุการณสําคัญอะไรก็ตามไมตองไปคุยทับปลอยเขาฟุงไปตามสบาย

3.รูจักฟงใหดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบแวว ๆ เทานั้น

4.หยุดอานคําอธิบายสถานที่ทางประวัติศาสตรซึ่งอยูตามริมทางเสียบาง

5.จะคิดการใดจงคิดการใหใหญ ๆเขาไวแตเติมความสุขสนุกสนานลงไปดวยเล็กนอย

6.หัดทําสิ่งที่ดี ๆ ใหกับผูอ่ืนจนเปนนิสัยโดยไมจําเปนตองใหเขารับรู

7.จําไววาขาวทุกชนิดลวนถูกบิดเบือนมาแลวทั้งนั้น

8.เวลาเลนเกมกับเด็ก ๆ ก็ปลอยแกชนะไปเถิด

9.ใครจะวิจารณเรายังไงก็ชางไมตองไปเสียเวลาตอบโต

10.ใหโอกาสผูอ่ืนเปนครั้งที่ สอง แตอยาถึง สาม

11.อยาวิจารณนายจางถาทํางานกับเขาแลวไมมีความสุขก็ลาออกซะ

12.ทําตัวใหสบาย อยาคิดมากถาไมใชเร่ืองคอขาดบาดตายแลวอะไร ๆ มันก็ไมไดสําคัญอยางที่คิดไวที

แรกหรอก

13.ใชเวลานอย ๆ ในการคิดวาใครเปนถูก แตใชเวลาใหมากในการคิดวา อะไร คือสิ่งที่ถูก

14.เราไมไดตอสูกับ คนโหดรายแตเราตอสูกับความโหดรายในตัวคน What to do next

15.คิดใหรอบคอบกอนจะใหเพื่อนตองมีภาระในการรักษาความลับ

16.เม่ือมีใครสวมกอดคุณ ใหเขาเปนฝายปลอยกอน

17.เปนคนถอมตน คนเขาทําอะไรตออะไรสําเร็จกันมามากมายแลวตั้งแตเรายังไมเกิด

18.ไมวาจะตกอยูในสถานการณอันเลวรายเพียงใด...สุขุมเยือกเย็นเขาไว

19.อยาไปหวังเลยวาชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม

20.อยาใหปญหาของเราทําใหคนอื่นเขาเบื่อหนาย ถามีใครมาถามเราวา เปนอยางไรบางตอนนี้ ก็บอกเขา

ไปเลยวา   

    สบายมาก

21.อยาพูดวามีเวลาไมพอ เพราะเวลาที่คุณมีมันก็วันละยี่สิบสี่ชั่วโมงเทา ๆ กับที่ หลุยสปาสเตอร,ไมเคิล

แอนเจลโล,

    แมชีเทเรซา,ลีโอนารโดดาวินชี,ทอมัสเจฟเฟอรสันหรืออัลเบิรตไอสไตน  เขามีนั่นเอง

22.เปนคนใจกลาและเด็ดเดี่ยว เมื่อเหลียวกลับไปดูอดีตเราจะเสียใจในสิ่งที่อยากทําแลวไมไดทํามากกวา

เสียใจในสิ่งที่ทําไปแลว

ประหยัด มะโนพะเสา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



23.ประเมินตนเองดวยมาตรฐานของตังเองไมใชดวยมาตรฐานของคนอื่น

24.จริงจังและเคียวเข็ญตอตนเอง แตออนโยนและผอนปรนตอผูอ่ืน

25.อยาระดมสมองเพราะไอเดียดี ๆ ใหม ๆ และยิ่งใหญจนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกไดลวนมาจากบุคคล

ที่คิดคนอยูแตเพียงผูเดียวทั้งสิ้น

26.คงไวซึ่งความเปนคนเปดเผย ออนโยนและอยากรูอยากเห็น

27.ใหความนับถือแกทุกคนที่ทํางานเพื่อเลี้ยงชีพ ไมวางานที่เขาทํานั้นจะกระจอกงอกงอยสักปานใด

28.คํานึงถึงการมีชีวิตใหกวางขวางมากกวาการมีชีวิตใหยืนยาว

29.มีมารยาทและอดทนกับคนที่สูงวัยกวาเสมอ  คุณทําอยางนั้นอยูหรือปลาว ? 

                                           .........ทรงพระเจริญ..."

ประหยัด มะโนพะเสา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

ประหยัด อิสระธนาชัยกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมาก สําหรับผูที่ ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะ

ชวยให สามารถขจัดปดเปา ปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอัน เกิดจากความกินแหนง 

แคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน..."

ปรัชญา เจริญเชื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ปรัชญา นาคศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กิจการทุกอยางรวมทั้งการดํารงชีวิตที่ดี จะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา และการปรับปรุงตัวนี่จะตองมี

ความเพียรและความอดทนเปนที่ตั้ง ถาคนเราไมมีความเพียรไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย 

เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ นอกจากเปนคนที่เคราะหดีเหลือเกิน..."

ปรัชญา วันดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

ปรัชญา สามสีทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาเปนไทย ไดมั่นคงที่จุดดีและเหมาะสมที่สุดไมมีใครอื่น นอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไมวา

จะอยู ณ เทาใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย..."

ปรัชญา เอ่ียมคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ปรัชญาพงศ วงศสวรรค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

ปรัธยาน จันมุณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ปรัศนี ชูรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น เบื้องตน แตละคนจะตองมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอัน

ที่จะทํางานทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความหนักแนนอดทน ใหบรรลุผลสําเร็จ. เมื่อจะเริ่ม

งานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชนที่แทของงานนั้นอยาง

แจมแจง แลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย. ขอสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตองพยายาม

ควบคุมกายใจและความคิด ใหสงบตั้งมั่นและหนักแนน อยาใหคลายจากความเพียร และอยาใหหวั่นไหว

ฟุงซานไปกับความพอใจไมพอใจหรืออุปสรรคและปญหาตาง ๆ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความสุจริตใจ

และจริงใจตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสมดวย

ความเมตตาอารีและความไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานประโยชนกันได อยางสอดคลองและ

มีประสิทธิภาพ..."

ปรัศนีย สัตยะรังสี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่ง

ในการปฎิบัติหนาที่ของขาราชการ เพราะการยึกมั่นดังกลาวจะทําใหมีจิตใจม่ันคงเด็ดเดี่ยว

ในอันที่จะพากเพียรปฎิบัติหนาที่ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาด

เสียหาย อันจะเกิดแกตนเอง แกงานไดอยางแทจริง..."

ปราจิน ชาวราษฎร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคน และการการดํารงรักษาชาติ นั้น มิใชหนาที่ 

ของบุคคลผูใด หมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกฝายทุกๆคน คนที่จะตองรวมมือกระทําไปโดย

สอดคลอง เกื้อกูล..."

ปราชญ แกวสุขศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

ปราณี กุลวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

ปราณี แกวประดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ปราณี ขุนเจริย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ปราณี คังฆะมะโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

ปราณี คําเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทานทั้งหลายชวยกันคิด ชวยกันคิดชวยกันทํา แมจะมีการเถียงกันบางก็เถียงกันดวยรากฐานของ

เหตุผลและเมตตาซึ่งกันและกัน และที่สูงที่สุด คือ ประโยชนรวมกัน คือ ความพอมีพอกินอยูปลอดภัยของ

ประเทศชาติ ทั้งนี้ ถาทําไปตามที่วานี้ ก็เปนของขวัญวันเกิดที่ล้ําคา..."

ปราณี โคตรวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มีความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

ปราณี ฆองหลวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน มั่นความดวยสติปญยา ความสามารถและดวย คุณความดี

อิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุขตลอดจนความเจริญ ทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายในปจจุบัน จึง

ตองถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจ ที่เปนไทยไวให

มั่นคง ตลอดไป..."

ปราณี งสอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหนาที่ในฐานะของแตละคนที่จะตองทํา ใหทําอยางดีๆทําเรื่อยไป ไมใชทําอยางที่จะ

อยากดีเดน ทําดีเดน ไมใชอยากดีเดน ทําใหดีแลวก็จะดีเดนเอง ไมใชจุดประสงคที่จะทําเพื่อใหดีเดน ทํา

ใหดีเร่ือยๆ ทําใหหนาที่มีใหสําเร็จ แตไมใชจุดประสงคที่จะดีเดน..."

ปราณี จันทรรุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหนาที่ฐานะของแตละคนที่จะตองทํา ใหทําอยางดีๆ ทําเรื่อยไป ไมใชทําอยางที่จะ

อยากดีเดน ทําดีเดนไมใชอยากดีเดน ทําใหดีแลวก็จะดีเดนเอง ไมใชจุดประสงคที่จะทําเพื่อใหดีเดน ทํา

เพื่อใหดีเรื่อยๆ ทําหนาในที่ที่มีสําเร็จ แตไมใชจุดประสงคที่จะดีเดน..."

ปราณี จันทรรุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ปราณี จันทศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

ปราณี จิรชีวัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."

ปราณี ดวงภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

ปราณี ดีทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันกฎหมายนี้ก็เปนสิ่งสําคัญมากสําหรับบานเมือง เพราะวาเปนหลักของการอยูรวมกันในชาติ

บานเมือง เพื่อใหการอยูเปนระเบียบเรียบรอย และใหทุกคนที่อยูในชาติสามารถที่จะมีชีวิตรุงเรืองโดยไม

เบียดเบียนกัน กฎหมายมีไวสําหรับใหมีความสงบสุขในบานเมือง มิใชกฎหมายมีไวสําหรับบังคับ

ประชาชน ถามุงหมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเปนเผด็จการ กลายเปนสิ่งที่บุคคลหมูนอยจะตอง

บังคับบุคคลหมูมาก ในทางตรงขาม กฎหมายมีไวสําหรับใหบุคคลสวนมากมีเสรี และอยูไดดวยความสงบ

 บางทีเราตั้งกฎหมายขึ้นมาก็ดวยวิชาการ ซ่ึงไดมาจากตางประเทศ แตวิชาการนั้นอาจไมเหมาะสมกับ

สถานการณหรือทองที่ของเรา ถานักกฎหมายศึกษาในทางกฎหมายโดยแท ไมไดสนใจในปญหาที่แทจริง 

มัวแตมาดูทางทฤษฎีของกฎหมายก็จะไมเกิดประโยชนได แตถานักกฎหมายหรือที่สนใจกฎหมายไดไปดู

ขอเท็จจริงตาง ๆ กฎหมายจะชวยใหบานเมืองมีความเรียบรอย..."

ปราณี ทรัพยมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งหมดซึ่งประกาศใชบังคับแกประชาชนนั้น แมจะมีบทบัญญัติอันเที่ยงธรรม และครอบคลุม

ไปถึงประชาชนทั่วประเทศอยูในตัวโดยหลักการแลวก็ตาม แตคดีความที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังผิดแผกแปลกกัน

ไปไดมาก ตามเหตุแวดลอม สถานการณ และพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของแตละทองถิ่น การใช

กฎหมายบังคับคดีตาง ๆ จําเปนตองใชวิจารณญาณอันถูกตองของนักกฎหมายควบคูไปดวยทุกกรณี จึง

จะสามารถรักษาความยุติธรรมไวมิใหสั่นคลอน และขาดตกบกพรองได นักกฎหมายทุกคนจะตองตั้งใจใช

กฎหมายเพื่อผดุงความเปนธรรม ความผาสุกสงบ ความมั่นคงของมหาชน และประเทศชาติ ทั้งตองเพง

ถึงการใชวิจารณญาณอันถูกถวนใหมากที่สุด ควบคูกับการใชกฎหมายเสมอตลอดไป มิฉะนั้น อาจไม

บรรลุผลตามที่ทุกคนมุงหวัง..."

ปราณี ทองนพคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความชั่วซ่ึงทําไดงาย จะเขามาแทนที่

แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

ปราณี ทองนพคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปกติหรือมีปญหาใดๆ เกิดขึ้น  เราควรจะไดทําความเขาใจกัน  และรวมกันคิดอาน

ปฏิบัติแกไข

ดวยเหตุผล ดวยหลักวิชา และดวยความบริสุทธิ์จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป เพื่อให

ประเทศชาติของเรา

กาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

ปราณี นันทิทรรภ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ปราณี นาคเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางความสําเร็จ จําตองอาศัยปจจัยประกอบพรอมกันอยางนอยสามสวน สวนแรกไดแก ความรู 

ความสามารถทางวิชาการ เปนปจจัยหลักที่จะตองนํามาใชปฏิบัติงาน สวนที่สอง ไดแกจิตใจที่เขมแข็ง

หนักแนน ในเหตุผลความถูกตองในความรับผิดชอยตอหนาที่และในคยวามสัตยสุจริต ซึ่งเปนปจจัยสวน

พื้นฐานที่จะรองรับวิชาความรูและรอบตัวที่จะชวยใหบุคคลมีวความคิดกวางไกล เฉลียวฉลาด ทันเหตุ

กาณืทั้งคลองแคลวประกอบกนัเขาครอบถวน ยอมบันดาลใหการปฏิบัตงานสัมฤทธผลที่ประสงคไดทุก

อยาง..."

ปราณี บุญยัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติ หรือปญญาใดเกิดขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกัน และรวมกันคิดอานปฎิบัติ

แกไขดวยเหตุผล ดวยหลักวิชา และดวยความบริสุทธิ์จริงใจ ใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป เพื่อให

ประเทศของเรา กาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

ปราณี บุณยาคม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นบริบูรณดวยสัจธรรมที่เปนสาระและเปนประโยชนในทุกระดับ ซึ่งบุคคล

สามารถจะศึกษาและปฏิบัติใหเกิดประโยชนคือความเจริญผาสุกแกตนไดอยางแทจริง กลาวคือ ผูปฏิบัติ

ธรรมยอมจะมีชีวิตและกิจการงานที่ประกอบดวยความสวาง สะอาด และสงบ ที่วาสวางนั้น คือมีปญญารู

เหตุรูผลรูผิดชอบช่ัวดีโดยกระจางชัด ที่วาสะอาดนั้นคือไมมีความทุจริตทั้งกาย วาจา ใจ มาเกลือกกลั้ว 

เพราะเห็นจรงิชัดในกุศลและอกุศล ที่วาสวางนั้น คือเมื่อไมประพฤติทุจริตทุกๆทางแลว ความเดือดรอน

จากบาปทุจริตก็ไมแผวพาล คนที่ประพฤติตนปฏิบัติงานโดยตั้งอยูในธรรมอยางเครงครัด จึงเปนผูมีปกติ

สุขอยูรมเย็น ไมทําความเดือดรอนใหแกตนเอง แกผูอ่ืน และสังคมสวนรวม ทานทั้งหลายผูตั้งใจอุทิศ

แรงกายแรงใจของตน เพื่อพระพุทธศาสนาและความผาสุกของประชาชนจึงควรจะไดเพียรพยายาม

ปฏิบัติสงเสริมใหหมาชนไดศึกษาและปฏิบัติธรรมอยางถูกตองทั่วถึง ก็จะชวยใหแตละบุคคลดํารงตนอยู

ไดอยางมั่นคง และเปนสุขในทุกสถานการณ และชวยคําจุนสวนรวมมิใหเสื่อมทรุดลงได ดังที่ทานมุงหวัง..."

ปราณี ปลอดดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมือจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและตองมี

ความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพ และความเปนปกติสุข ของสวนรวมดวย..."

ปราณี ผาคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใดแกผูใด 

โดยสถาน

ใดก็ตามเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวางบุคคลกับบุคคล 

และทําให

สังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

ปราณี พฤกษเพ็ชรไพศาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

ปราณี ภารังกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

ปราณี โมสุขะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ปราณี ยองเซง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกเจาหนาที่ และแกแผนดิน..."

ปราณี ยังอรุณกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง"

         เปนพระบรมราโชวาทที่มีประโยชยอยางยิ่งสําหรับขาพเจา เพราะเมื่อขาพเจานําไปใชแลวทําให

ขาพเจาประสบความสําเร็จในการขอความรวมมือในการปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น และทําใหการบริหารงาน

โดยรวมมีความเปนไปไดมากขึ้น หลายงานสามารถบรรลุจุดประสงคและมีประโยชนตอสวนรวม ทําให

ขาพเจามีความสุขในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพราะทานสอนใหเราหนักแนนไปในตัว แมขาพเจาจะพูดไม

เกง แตดวยความสุจริตจริงใจในการปฏิบัติงาน ทําใหมีผูเตม็ใจในการปฏิบัติรวมกับขาพเจามากขึ้น และ

ดวยการหัดทําใจใหกวางขวาง อดทน เสียสละ รับฟงอยางฉลาด ทําใหขาพเจามีความรู ประสบการณ

เพิ่มและรูจักคนมากมาย ทําใหคนดีเห็นโอกาสที่จะใชศักยภาพของขาพเจาไดเต็มที่ขึ้น ......ขอจงทรงพระ

เจริญ มีพระสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงและเปนมิ่งขวัญของชนชาวไทยตราบนานเทานาน..ขอเดชะ

ปราณี รอดเทียนและครอบครัว..."

ปราณี รอดเทียน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

ปราณี วารีกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือกระทํา ดังนั้น ไมวาจะทําการใด ๆ จึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวยศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออน ปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียร ขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสรมิใหการปฏิบัติงาน

ดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล..."

ปราณี เวลาดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป

วังไกลกังวล

วันที่ ๓o มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘..."

ปราณี ศิริพิพัมน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่มีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใดแกผูใด 

โดยสถานะใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญ ระหวาง

บุคคลกับบุคคล และทําใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

ปราณี แสงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้นจะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย ขาพเจาเปนราชการครูผูหนึ่งที่รับใชภายใตเบื้องยุคลบาท และยึดม่ันถือปฎิบัติตามพระบรม

ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูตลอดเวลา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพระบรมราโชวาทของพระราชทาน

ปริญญาบัตรของมหาวิทยารามคําแหง บุคคลใดเม่ือไดเรียนรูสําเร็จเปนมหาบัณฑิตไมวาจากสถาบันจาก

สถาบนัใดก็ตามควรที่จะมีการนํา ความรูมาประยุกตใชกับงานของตนอยางเต็ม สุจริต เพราะความรูที่

ตนเองนั้นควรมาคูกับคุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต เพราะความรูเปนเสมือน เครื่องยนต ที่ทําให

ยวดยานเคลื่อนที่ไปได สวนคุณธรรมดังกลาวนั้นเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่

นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทง  เชนเดียวกับการทํางานในชีวิตความเปนครูของขาพเจา ที่จะตองเปน

ตัวอยางที่ดีกบัเยาวชน เปนแมพิมพืที่ดีของลูกสิษย ไมหวังประโยชนืสวนตนเพียงฝายเดียว ตลอดจนมี

ความซื่อสัตยสุจริตที่จะปฎิบัติงานในหนาที่ของตนไดอยางเต็มที่ โดยนําความรู เทคนิค วิธีการสอนตางๆ 

มาประสิทธิประสาทถายทอดใหแกนักเรียน ซึ่งเปนเสมือนผาขาวบริสุทธิ์ใหไดรับจะตองมาคูกับคุณธรรม 

มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัย เพื่อใหเขาไดเติบโตเปนผุใหญที่ดีในอนาคตซึ่งถาสังคมใดหรือบานเมืองใด

มีแตผูมีความรูแตขาดคุณธรรม หรือมีคุรธรรมแตขาดความรู สังคมนั้นยอมดํารงอยูไมไดเลย..."

ปราณี แสงมงคลพิพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ประกอบดวย

ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง ประพฤติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

ประการที่สอง คือการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดี

ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการ

ใด

ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต

คุณธรรม 4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

ปราณี แสงหัวชาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

ปราณี อินนาปา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

ปราดี พิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ?

พระบรมราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (พระราชทานแกครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา 27

 มีนาคม 2523)..."

ปรานอม สุวรรณศร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ปรานอม อุนศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ปรานี ดิษฐสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อาจมีสิ่งที่มีอยูแลวที่ใชไปไดช่ัวคราว  คุณภาพอาจไมคอยดีนัก ทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรที่ดีรอย

เปอรเซ็นต  แตวาตองใชอะไรที่ใชไดไปไมอยางนั้น ไมมีวันที่จะมีชีวิตรอดได..."

ปรานี ฤกธิสังเกต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษา  และนอมนํามาปฏิบัติมีอยูสี่ประการ 

 ประการแรก คือ การรักษาความสัจ  ความจริงใจ ตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชน 

และเปนธรรม

 ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง  ฝกใจ  ตนเอง  ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น

 ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม  ที่จะไมประพฤติลวงความสัจ สุจริตไมวาจะดวยเหตุ

ประการใด

 ประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว  ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง

 คุณธรรม  4  ประการนี้  ถาแตละคนพยายามปลูกฝง และบํารุงคุณธรรมใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน

แลว    จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคง

กาวหนาตอไปไดดังประสงค..."

ปรานีต เอี่ยมดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ปราโมช ใจบัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จุดหมายโดยตรงของศาสนาทั้งปวง และโดยเฉพาะพระพุทธศาสนามุงจะใหบุคคลศึกษาพิจราณา

หลักการ และแนวความคิดในศาสนธรรม แลวนอมนํามาเปนที่ยึดเหนี่ยวและปฏิบัติดวยตนตาม

ความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนในการครองชีวิต คือใหเกิดความผาสุขรมเย็น และความเจริญในแตละ

บุคคล ในสวนรวม และใหเกิดความบริสุทธิ์หลุดพัน อันเปนปรมัตถประโยชน ดังนั้น การบํารุงสงเสริม

พระพุทธศาสนา จึงควรกระทําใหถูกเปาหมาย

     วิธีศึกษาพิจารณาหลักการและแนวความคิดแหงศาสนา เพื่อใหเกิดประโยชนดังกลาวนั้น ตองอาศัย

ปจจัยสําคัญ ๒ ประการ คือ พิจารณาเพื่อความบริสุทธิ์ใจ หมายความถึง พิจารณาและปฏิบัติธรรมเพื่อ

ธรรม เพื่อประโยชนที่จะพึงเกิดมีได ไมใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนอยางอื่นนอกจากนั้น หรือเพื่อ

ประโยชนที่จะกลับเปนโทษในภายหลัง สวนการพิจารณาดวยเหตุผลนั้น หมายความถึงพิจารณาตามเหตุ

ที่แท ผลที่แท มิใชเหตุผลอันสัปลับ รวมทั้งพิจารณาดวยหลักวิชาตรรกศาตร จิตวิทยาและหลักการอื่นๆ

ดวย..."

ปราโมช วีชะรังสรรค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน

แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ใน มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

ปราโมท มนตวิเศษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตเร่ืองสําคัญ ก็คือ การทํามาหากินของประชาชนคนไทยซึ่งตองใหมีความสะดวกสบาย มีความ

ปลอดภัย  มีการปกครองที่มีความเปนธรรม..."

ปราโมทย ขุนเพ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําโครงการอะไรกจะตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวา อัตภาพ หรือกับสิ่งแวดลอม ฉะนั้นการที่

จะทําโครงการอะไร จะตองทําดวยความรอบคอบ และอยาใหญโตเกินไป..."

ปราโมทย คีระเบียบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาและพระราชีนี  มีความยินดี ที่ไดมารวมพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ในโอกาสนี้ 

และพอใจที่ไดทราบตามรายงานของผูบังคับการคายชุมนุมวา งานชุมนุมลูกสือนี้ จะใหประโยชนแก

ลูกเสือทั้งโดยทางตรง และโดยทางออม เปนอยางมาก 

            ขาพเจาไดเคยกลาวแกคณะลูกเสือในโอกาสอื่นมาแลาวา การลูกเสือนั้นเปนกิจการที่ผูใหญจัด

ขึ้นสําหรับเด็ก เพื่อซักจูงและฝกฝนใหเติบโตเปนคนดีมคีวามซื่อสัตย และเปนผูสามารถเหมาะสมที่จะอยู

ในสังคม ดังนั้นจึงเปนที่เขาใจและเปนที่หวังวา ตอไปขางหนาลูกเสือจะเปนคนสําคัญของชาติ คือจะเปน

ผูบริหารปกครองบานเมืองได ขอใหลูกเสือทราบถึงสิ่งสําคัญในการปกครองไววา  ในบานเมืองนั้น  มีทั้ง

คนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุข

เรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคนดีไดปกครองบานเมือง 

และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได  ลูกเสือทุกคนจงหมั่นฝกฝนตนเอง

ใหมาก เพื่อใหพรอมและใหเหมาะแกการภาระหนาที่อันจะมีมาขางหนานั้น 

            ในการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งนี้ ลูกเสือทั่วราชอาณาจักรไดมาอยูดวยกัน นอกจากนั้นยังมีแขก

จากตางประเทศมาอยูรวมกับเราดวย เปนโอกาสอันประเสริฐที่จะผูกไมตรีระหวางกันและกัน ขอใหแตละ

คนทําความรูจักคุนเคย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดกัน ผูกพันกันไวดวยน้ําใจ ลูกเสือจะรูสึกวา การที่

ไดมาอยูรวมกันเพียงชั่วเวลาเล็กนอยนี้ อาจกอใหเกิดประโยชนแกชีวิตอนาคตไดมากมาย 

            ไดเวลาอันเปนมงคลแลว  ขาพเจาขอเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ณ บัดนี้ ขออวยพร

ใหงานดําเนินลุลวงไปดวยดี  สําเร็จประโยชนตามวัตถุประสงคทุกประการ และขอใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ

 ลูกเสือทุกคน  พรอมทั้งผูมีสวนรวมในงาน มีความสุขความสวัสดีโดยทั่วกัน..."

ปราโมทย จันทรแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเรา สามารถรวมมือ

รวมใจกันรักษา และพัฒนาบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝง

 ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน

 ประการที่สอง คือ การที่แตละคน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืนและแกประเทศชาติ

 ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน

 ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และม่ันคงอยูในเหตุ

ในผล

 หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมีพรอมมูลอยูในกายใน
ใจคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทย จะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได...?

 ขาพเจาเห็นจริงและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคที่ทรงเมตตาเตือนสติของคนทั้งชาติ ใหนึก
ยอนถึงความเปนชาติและหนาที่ของพลเมืองที่ดี การรับผิดชอบตอหนาที่ทั้งแกตนเองและสังคมสวนรวม 

เพราะสังคมคงไมสามารถกาวเดินไปไดดวยขาเพียงสองขางของบุคคลใดคนหนึ่ง ทุกคนทั้งในครอบครัว

ตลอดจนถึงองคกรหนวยงานรัฐและเอกชน ตองหันมาจับมือรวมกัน รูจักการอภัย การถอมใจ รูจักการ

เสียสละประโยชนสวนตัวสักเล็กนอย เพื่อใหรางกายคือสวนรวมดําเนินตอไปไดถึงความสาํเร็จ เมื่อนั้น

รอยย้ิมแหงความสุขของทุกคนในประเทศชาติจะตองหวนกลับมาอีกครั้งเหมือนเชนวันวาน

 ขาพเจานอมนํามาประพฤติปฏิบัติทั้งในการทํางานในหนวยงานรูจักรวมมือประสานประโยชนกัน ในชีวิต

ครอบครัวรูจักการแบงปน การคิดในเชิงบวก ดวยวานี่คือความจริง นี่คือสวนที่ขาดหายไป จนหลงลืมไปวา

ขาพเจาเอง

ก็เปนสวนหนึ่งของสังคมเปนสวนหนึ่งซึ่งเล็กนอย แตทุกคนสําคัญกับสวนรวมเสมอเหมือนกัน และวันนี้

ขาพเจาขอเปนสวนหนึ่งของกาวแหงความสําเร็จของชาติเปนลูกของพอหลวงที่ด.ี.."

ปราโมทย จารุรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ปราโมทย ใจบัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ปราโมทย โชติชวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ปราโมทย เดชอักษร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ปราโมทย ถูกคะเน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ปราโมทย ทองนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะตองสํานึกตระหนักไวเสมอวา ทุกขรอนของประชาชนนั้นเปนความทุกขรอนของวตนเองดวดย และ

การขจัดความเดือดรอนของผูอ่ืน แทจริงคือการขจัดความเดือดรอนของตนเองดวย นั่นเอง..."

ปราโมทย ผาสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูมีหนาที่สื่อขาว ควรสํานึกอยูเสมอวางาน ที่ทําเปนงานสําคัญและมีเกียรติสูง การ แพรขาวโดยขาด

ความระมัดระวัง หรือแมแต คําพูดงาย ๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทําลาย งานที่ผูมีความปรารถนาดี

ทั้งหลาย พยายาม สรางไวดวยความยากลําบากเปนเวลาแรมป เหมือน ฟองอากาศนิดเดียวถาเขาไปอยู

ในเสนเลือดก็สามารถ ปลิดชีวิตคนได..."

ปราโมทย เพชรศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง 

และประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญาความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ปราโมทย หาแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารผานศึกเปนผูมีเกียรติ เพราะไดเสียสละประโยชนสุขสวนตัว แมกระทั่งเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อ

บานเมืองและสวนรวม ขอใหภูมิใจและต้ังใจรักษาเกียรติอันแทจิงที่มีอยูไวทุกเมื่อ..."

ปราโมทย อินทรประสิทธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดมุงหมาย ที่แทจริงของงาน งานจึงจะสําเร็จ ไดรับประโยชนครบถวน ทั้ง

ประโยชนของงาน และประโยชนของผูทํา..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2532..."

ปรารถนา วัชรานุรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ปรารถนา สังขศิลปเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ ถึงวาระที่จะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มาอวยพรแก

ทานทุกๆ คน ทั้งขอขอบใจทานเปนอยางมาก ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนขาพเจา ในภารกิจทั้งปวง ดวยดีเสมอ

มา 

ในขวบปที่แลว มีเหตุการณหลายอยาง เกิดขึ้นในบานเมืองเรา แตมีเร่ืองหนึ่งที่ควรกลาวถึงเปนพิเศษ ก็

คือการใหความชวยเหลือ แกผูประสบภัยเมื่อคราวน้ําทวมใหญ ที่คนไทยทุกคน ทุกองคกร ทั้งภาครัฐ และ

เอกชน ตางรวมมือรวมใจกัน โดยพรอมพรัก ทําใหผูที่ไดพบเห็น แมเปนชาวตางชาติ ตางภาษา ก็พากัน

ชื่นชม ยกยอง 

ขาพเจาเองก็มีความปติเต็มตื้นใจ ที่ไดเห็นน้ําใจของทุกคนเชนนี้ เพราะเปนสิ่งบงชี้ใหเห็นถึงคุณธรรมขอ

หนึ่ง ที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทย ก็คือ การให การใหนี้ ไมวาจะใหสิ่งใดแกผูใด โดยสถาน

ใดก็ตาม สวนที่เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญ ระหวางบุคคลกับ

บุคคล และทําใหสังคม มีความมั่นคงเปนปกแผน ดวยสามัคคีธรรม 

นอกจากนั้น การให ยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือ ผูใหก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ ผูรับก็

มีความสุข มีกําลังใจ สังคมสวนรวม ตลอดถงึประเทศชาติ ก็มีความผาสุก มีความรมเย็น 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงปรารถนาอยางยิ่ง ที่จะเห็นชาวไทย มีความสุขถวนหนากัน ดวยการให คือ ใหความ

รัก ความเมตตากัน ใหน้ําใจไมตรีกัน ใหอภัยไมถือโทษ โกรธเคืองกัน ใหการสงเคราะห อนุเคราะหกัน 

โดยมุงดี มุงเจริญตอกัน ดวยความบริสุทธิ์ และจริงใจ 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขกาย สุขใจ และประสบแตความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้

โดยทั่วกัน..."

ปรารถนา สัตยวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

ปรารถนา สุวรรณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป ..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีเปดการประชุมใหญ 

สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร 14 ธันวาคม 2534..."

ปรารภ ทองหลิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีไครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคยดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดี

ไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไปกอความเดือดรอนวนวายได..."

ปรารภ หาญชาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดี แตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมของมนุษย..."

ปริญญา คุมตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ปริญญา ใจรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ปริญญา ดําเตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ปริญญา ตรีอินทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

ปริญญา ถิระวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ปริญญา ผิวรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

ปริญญา ภูสุศิลปธร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ปริญญา รัตนศิระประภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอแสดงความยินดี กับทานผูไดรับเลื่อรยศ ซึ่งเปนนายพลของตํารวจซึ่งแสดงใหเห็นวาทานได ปฏิบัติ

หนาที่ มาโดยดี ในขอนี้ก็ถือวามีเกียรติก็ทําใหคนไดมองเห็นวา ทานคงเปนคนที่มีควรจะไดรับความ

ไววางใจจึงขอใหทานพยายามปฏิบัติหนาที่ตอไปเพื่อความเจริญ เพื่อช่ืเสียงของกรมตํารวจ ตํารวจนั้นทํา

หนาที่ไดมากสําหรับความเปนอยูเย็นเปนสุขของพลเรือน จึงเปรโอกาสของทานที่จะได แสดงฝมือและ

แสดงความสามารถที่จะทําใหบานเมืองมีความสงบ และใหประชาชนไดรับบริการที่ดีในการนี้ก็เปนหนาที่

ที่หนักโดยเฉพาะในสมัยปจจุบันนี้จะตองยิ่งทําดวยความมุงม่ันที่สุด และพยายามที่จะทําใหภารกิจลุลวง

ไปดวยดี สําหรับการนี้ก็ขอใหทานทั้งหลายมีกําลังกายและใจ พรอมสัพสมบูรณสามารถปฏิบัติงานที่

สําคัญและขอใหทุกทานไดมีความเจริญความสําเร็จทุกประการ..."

ปริญญา สงเคราะหธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนและความเจริญมั่นคงของสวนรวมยอมขึ้นอยูกับประโยชนและความเจริญมั่นคงของแตละ

บุคคลเปนสําคัญ เพราะสวนรวมนั้นประกอบขึ้นดวยบุคคลที่รวมกันอยูเปนสําคัญ เพราะสวนรวมนั้น

ประกอบขึ้นดวยบุคคลที่รวมกันอยูเปนสําคัญ เปนชาติบานเมือง ดังนี้ ผูใดก็ตามที่มุงหวังใหสวนรวมเจริญ

 มั่นคง จะตองพยายามสรางความมั่นคงใหแกการงาน แกอาชีพ และแกฐานะของตนเองใหไดเปนขอแรก

และขอใหญ แตในการสรางประโยชนสรางความเจริญใหแกตนเองนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองถือหลัก

ปฏิบัติสองขออยางเครงครัด ขอแรก จะตองมุงหมายกระทําแตเฉพาะกิจการงานที่สุจริต ที่เปนประโยชน

สรางสรรค แบะที่ถูกตองเปนธรรม พรอมกับจะตองระมัดระวังควบคุมตนเองอยูเสอม มิใหประพฤติ

ปฏิบัติการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดําเนินทวนกระแสความถูกตองเปนธรรม และที่เบียดเบียนบอนทําลายผูอ่ืน 

อยางเด็ดขาด ครั้นเมื่อทําดีมีผลแลว ขอตอไป จะตองพยายามขวนขวายประสานประโยชนของทําดีมีผล

แลว ขอตอไป จะตองพยายามขวนขวายประสานประโยชนของทําดีมีผลแลว ขอตอไป จะตองพยายาม

ขวนขวายประสานประโยชนของทําดีมีผลแลว ขอตอไป จะตองพยายามขวนขวายประสานประโยชนของ

แตละคนเขาดวยกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญและจริงใจตอกัน โดยไมเพงเล็งถึงผลประโยชนเฉพาะตัวจน

เปนพอดี หรือจนทําใหเกิดความโลภเห็นแกตัวขึ้นมาปดบังความสําคัญและประโยชนของคนอื่นเสียหมด 

การปฏิบัติตามหลักการดังนี้ แมจะยากลําบากอยูบางสําหรับบางคน แตเมื่อฝกหัดตั้งตัวต้ังใจใหประพฤติ

ปฏิบัติมั่นคงเหนียวแนนอยูไดจนเปนปรกติก็จะประคับประคองสงเสริมใหสามารถสรางความเจริญม่ันคง

ใหแกตัวแตสวนรวมไดสําเร็จอยางงดงามและแนนอนที่สุด จึงขอใหบัณฑิตทั้งหลายไดนําไปคิดวินิจฉัยให

ไดประโยชนสําหรับตัว สําหรับชาติบานเมืองตอไปในวันขางหนา..."

ปริญญากร ประเทพา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

ปรินดา เสลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่

จะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

ปริพงศ หนูประสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ปริภัทร ม่ันคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ปริม สุวรรณคูหา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามกชนมีจิตสํานึกมั่นคง อยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ เห็นวา

ศาสนาทั้งปวง ยอมสั่งสอนความดีให บุคคลประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ชอบ จึง มิไดดูแคลน

เบียดเบียนผู ถือศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นไดในประเทศไทย..."

ปริยาภัทร เต็มศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ปริศดา พันธคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

ปริศนา ทองแกมแว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้นเมือถึงครวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลว คนโดยมากไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันติดทองแตขางหนา  ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

ปริศนา โรจนวิทยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัส เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4

 ธันวาคม2540 ซึ่งไดมีการขานรับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในหลายหนวยงาน แตคนสวน

ใหญมักเขาใจวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของเกษตรกรในชนบทเทานั้น แตแทที่จริง ผูประกอบอาชีพอื่น

 เชา พอคา ขาราชการ และพนักงานบริษัทตางๆ สามารถนําแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตใชได ทรงไดมีพระมหากรุณาธิคุณ อธิบายเพิ่มเติมวา ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทํา

ไดเศษหนึงสวนสี่เทานั้นจะพอนั้น ไมไดหมายความวา เศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่ แตเปนเศษหนึ่งสวนสี่ของ

การกระทํา คําวา พอเพียง หมายถึง พอมีพอกิน พอมีพอกินก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถาแตละ

คนมีพอมีพอกินก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ย่ิงดี พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกิน มีอยู ไม

ฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวา ฉะนั้นความพอเพียงนี้  ก็แปลวาความพอประมาณและความมีความเหตุผล

..."

ปริศนา ฤทธิ์เทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

ปรีชา กรุงหิรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซ่ึง

เปนตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษา

 และดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป..."

ปรีชา กฤษณะสุวรรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

ปรีชา คงกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

ปรีชา คงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินันเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดีจึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้น ขาราชการผูปฎิบัติบริการงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฎิบัติตน ปฎิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่นใหได..."

ปรีชา จันทะวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

ปรีชา จิณะเสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น ที่สําคัญไดแก ความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป 

ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็นแกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ความไมมัก

งาย

หยาบคาย กับอีกอยางหนึ่ง ที่สําคัญเปนพิเศษ คือความขยันหม่ันเพียร..."

ปรีชา จิระดํารง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้นสําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดจะตองเปนหวงหรือ

ตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลวถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีจะตอง

เกิดขึ้นแนนอน..."

ปรีชา จุลศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น  นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงาน และใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

ปรีชา เจริญจิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้น เปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใชดวยความระมัดระวังและความรับผิดชอบ มิใหลวง

ละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ และความเปนปกติ

สุขของสวนรวมดวย..."

ปรีชา เจริญทรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ใหปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคื่อไมตองทั้งหมดหรือแมจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอความหมาย

ของเศรษฐกิจพอเพียงและทําไดเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่ แตเศษ

หนึ่งสวนสี่ของการกระทํา..."

ปรีชา เจียรนัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

ปรีชา ณะไชยลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้นทุกคนทุกฝายจึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกันสมัครสมาน

รวมมือรวมความคิดกันใหการปฏิบัติบริหารงานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพและไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณพรอมทุกสวน..."

ปรีชา ตัดใจโคถา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ

   ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

   ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่

ทําสําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

   ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบ

แผนโดยเทาเทียมเสมอกนั 

   ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและ

มั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมี

พรอมมูลอยูในกาย ในใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได

   จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมไว

ใหเหนียวแนงและถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไป อยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยนื

ยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายหนา..."

ปรีชา โตบูญมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

ปรีชา ทองคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ปรีชา ไทรนิ่มนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา ถึงแมปจจุบันนี้จะมีหลาย นิกาย แตก็ยึดหลักธรรมอันเปนแกนแทอยางเดียวกัน คือ 

ถือวาธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแตเหตุ เมื่อมีเหตุ ก็ตองมีผล ไมมีสิ่งใดที่อยูเหนือเหตุและผล นอกจากนั้นยัง

ตางถือวาการแผเมตตาสงเคราะห เกื้อหนุนกัน เปนกรณียกิจสําคัญในการจรรโลง ความสงบสุขของ

ชาวโลก..."

ปรีชา บัวทองจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริง ๕๐ ป กวา ๕๐ ปนี้ ก็พยายามทําตามที่ มี ความ สามารถที่จะทํา และมานึกดูวา การทํางาน

อะไรก็ตาม จะทําคนเดียวไมได แลวก็ทานที่มาในที่นี่ ทั้งขาง?. ทั้งขางนอกขางในตามรายงานมีถึงหมื่น

หกพันคน ก็ไดเห็นโดยตรงและคนที่อยูขางนอก ขางนอกวัง ขางนอกประตู ก็ยังมีถึงประมาณหกสิบลาน 

ทุกคนก็มีความสามารถทั้งนั้น..."

ปรีชา บุญทิพยจําปา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปองกันรักษาความมั่นคงของประเทศนั้นมิใชการปองกัน ดวยกําลังรบเพียงอยางเดียวหากแตมีการ

อ่ืนอีกหลายอยาง ที่จะตองปฏิบัติพรอมกันไปดวย สิ่งสําคัญที่สุดคือ การสรางเสริมความปลอดภัย และ

ความมั่นคงในบานเมือง ใหประชาชนอยูรวมกันไดอยางเปนปกแผนรมเย็น..."

ปรีชา ใบมะเดื่อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

ปรีชา ประทุมมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

ปรีชา ปราบปจจามิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเปนแกบานเมืองและชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตแยงตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวมนั้นคือ

ความมั่นคงของบานเมือง..."

ปรีชา ปญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันนี้ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง เมื่อปที่แลวตอนที่พูดพอเพียงในใจ แลวก็

ไดพูดออกมาดวยวาจะแปลเปน  SELF ? SUFFICTECY (พึ่งตนเอง) จึงไดบอกวาพอเพียงแกตนเอง แต

ความจริง เศรษฐกิจพอเพียงนี้กวางขวางกวา  SELF-SUFFICTENY คือ SELF-SUFFICTENCY นั่น

หมายความวาผลิตอะไร มีพอเพียงที่จะใชไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูดวยตนเอง (พึ่งตนเอง)..."

ปรีชา พิกุนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมาก สําหรับผูที่ ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะ

ชวยให สามารถขจัดปดเปา ปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอัน เกิดจากความกินแหนง 

แคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน..."

ปรีชา พูลนวม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ปรีชา มาเนียม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ปรีชา ระบายศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ปรีชา รุงนาไร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่อยูกับกฎหมายและใชกฎหมายมาก ๆ นั้น อาจทําใหติดในตัวบทกฎหมายมากไป และทําใหเห็น

วาลําพังตัวบทกฎหมายจะใหความยุติธรรมไดโดยสมบูรณ ความจริงกฎหมายเปนเพียงเครื่องมือสําหรับ

กําหนดความถูกผิด เพื่ออาศัยเปนหลักวินิจฉัยในการอํานวยความยุติธรรม หาใชปจจัยสําคัญสิ่งเดียวใน

การใหความยุติธรรมไม ดังนั้นจะอาศัยตัวบทกฎหมายกับคําใหการในศาลเทานั้นไมได ทั้งนี้เพราะตัวบท

ของกฎหมาย รวมทั้งขอเท็จจริงที่นํามากลาวแกศาล เปนสิ่งที่อาจนํามาพลิกแพลงใหผิดเพี้ยนไปไดตาง ๆ

 ดวยความหลง ดวยอคติ หรือดวยเจตนาอันไมสุจริต ทําใหความเที่ยงธรรมตองถูกริดรอนทําลายไป การ

อํานวยความยุติธรรมจึงตองอาศัยตัวผูใชกฎหมายเปนปจจัยสําคัญดวยเทา ๆ กันกับตัวบทกฎหมาย..."

ปรีชา โรจนวัชระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ปรีชา ลิปกาญจนวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

ปรีชา วงษวิจารณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตอไปขางหนาลุกเสือจะเปนคนสําคัญของชาติ คือจะเปนผูบริหารปกครองบานเมืองได ขอใหลูกเสือ

ทราบถึงสิ่งสําคัญในการปกครองไววาในบานเมืองนี้นมีทั้งคนดีและคนไมดีด ไมไมใครจะทําใหทุกคนเปน

คนดีไดเทกคน การทําใหบานเมองมีความาเปนปกติสุขเรียนบรอยจึงมิใชกระทําใหทุกคนเปนคนดีหากแต

อยูทีการสงเสริมคนดีไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวาย

ได..."

ปรีชา วัชเรนวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลายลักษณ

อักษรหรือไมก็ตาม แตเปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผูใดลวง

ละเมิด ก็อาจกอใหเกิดความเสียหาย ทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได..."

ปรีชา วิมลไชยจิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...1.ยามทะเลาะกัน ผูที่เงียบกอนคือผูที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี

2.ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองหากมีใครตําหนิและรูแกใจวาจริง

3.ประเมินคาของการใหอภัยสูง..."

ปรีชา ศรีวรภัทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

ปรีชา ศรีวรภัทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภูมิใจในอาชีพตน"      การที่จะประกอบกิจใด ๆ  ใหเจริญเปนผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะ 

พากเพียร และความซื่อสัตยสุจริต เปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไม

เบียดเบียนผูอ่ืน และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชน ใหเกิดแกสวนรวม ตามโอกาสอีกดวย ถาปฏิบัติไดดังนี้ 

การงานของทานก็จะสําเร็จ สมความปรารถนาทุกประการ..."

ปรีชา สุจริต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

ปรีชา สุนทรพะลิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

ปรีชา เสียงเครือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองและความมุงดีมุงเจริญตอกันนั้น ยังมีบริบูรณอยูในจิตใจของคนไทย ถามี

เหตุการณหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเดิกขึ้นแลละมีผลกระทบถึงสวนรวมแลวเราจะเขาใจกันและรวมมือกันไดแนน

แฟนเสมอ..."

ปรีชาญ จันทแพน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

ปรีชาพล แกวณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนามีความสําเร็จ สัจ 

เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือเปนการตั้งใจที่

จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น..."

ปรีญา เบ็ดเสร็จ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับกับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ 

ประการแรก ไดแกการสรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความ

พอใจและความเพียรพยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ                                      

                               ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญาความรู ความฉลาดสามารถทั้งของ

ตนเองทั้งของผูอ่ืน ซึ่งเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล                                                            

                                                    ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซ่ึงเปน

เครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น                                                           

                                                                ประการที่สี่    ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสราง

เสริมความคิดจิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา          

                                                                                        ประการที่หา  ไดแกการรูจักสงบใจ ซึ่งเปน

เครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถพิจารณาแกไขปญหาได

โดยถูกตอง

               คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปนสวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปน

ผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือเพียงบางสวนบางขอมิได 

เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายามอบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้น

แตละขอ และทุกขอ เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะบันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้น

สมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ปรีญา ออนสูง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ปรีดา แกวแยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ปรีดา ขวัญแซ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ปรีดา เจียวกก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

ปรีดา นียากร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกีฬานี้เปนสิ่งที่ถือวาเปนประโยชน โดยเฉพาะสําหรับเยาวชน และมิใชสําหรับเยาวชนเทานั้นแต

เปนประโยชนสําหรับทุกคน ทําใหรางกายมีความแข็งแรงและจิตใจมีวินัยเขมแข็ง..."

ปรีดา บุตรเวส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

ปรีดา เพ็ชรวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยความรูความสามารถดวย ความตั้งใจและเอาใจใสศึกษานั้น เปนการ พัฒนาบุคคลใหมี

คุณภาพสูงขึ้นโดยแท และ บุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแลวยอมสามารถ จะพัฒนางานสวนรวมของชาติ 

ใหเจริญกาวหนาไดดังประสงค..."

ปรีดา วัฒนมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ปรีดา ศรีลาศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจโดยไมจําตองต้ังขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวาง

 คนที่ทํางานจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความขยันและซื่อสัตย

สุจริต ก็ย่ิงจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

ปรีดา สถาวร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กๆทําอะไรตองหัดใหรูตัว การรูตัวอยูเสมอจะทําให เปนคนมีระเบียบ และคนที่มีระเบียบดีแลวจะ

สามารถ เลาเรียน และทําการงานตางๆ ไดโดยถูกตองรวดเร็ว จะเปนคนที่สรางความสําเร็จและความ

เจริญใหแก ตนเองแกสวนรวมในอนาคตไดอยางแนนอน..."

ปรีดา สาแลหมัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

ปรีดา สุวรรณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบเปนรากฐานสําคัญของชีวิต ทั้งจิตใจทั้งความประพฤติ

ดังนั้นใชจะเกิดมีขึ้นเองได หากแตจําตองฝกหัดอบรมและสนับสนุนสงเสริมกันอยางจริงจังสม่ําเสมอ 

นับตั้งแตบุคคลเกิดดังทีมนุษยืไมวาชาติใดภาษษใดไดเฝาพยายามกระทําสืบตอกันมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้

เพื่อใหสามารถรักษาตัวและมีความสุขาความสําเร็จในการครองชีวิต ทั้งใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดดวย

ความผาสุกสงบ ดังนั้น ถึงแมเราจะอยูในทามกลางความเจริญรุดหนาแหงยุคปจจุบันอยางไรเราก็ทอดทิ้ง

การศึกษาทางดานจิตใจ และศีลธรรมจรรยาไปไมได ตรงขามเราควรเอาใจใสสั่งสอนกันใหหนักแนนทั้งถึง

ยิ่งขึ้น เพื่อใหมีความคิดความเขาใจถูกตองสอดคลองกับสภาพการณแวดลอมทั้งหลายที่วิวัฒนาไปไม

หยุดย้ัง..."

ปรีดา ออยทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจงงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตองพูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

ปรีดาววรณ ทองคําซุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

ปรีดิ์ ออนชอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีในชาตินั้น  คือความสํานึก  ตระหนักในความเปนไทย  ในอิสรภาพและหนาที่ที่จะธํารง

รักษาชาติประเทศไวใหเปนอิสระมั่นคง..."

ปรีดี ปุยศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ปรีดีอนันต ติยานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา นั้น มีลักษณะพิเศษประเสริฐใน การที่อาศัยเหตุผลอันเที่ยงแทตามเปนจริง เปน

พื้นฐาน และหยิบยกขึ้นปฏิบัติเพื่อ ความสุขความเจริญ และความบริสุทธิ์ไดตาม วิสัยของตน จึงเปน

ศาสนาที่ เขากับหลักวิทยาศาสตร ..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานใน

การเปดประชุมใหญของ สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร

ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม 27 ตุลาคม 2515..."

ปรียา ทองประไพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น เบื้องตน แตละคนจะตองมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอัน

ที่จะทํางานทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความหนักแนนอดทน ใหบรรลุผลสําเร็จ. เมื่อจะเริ่ม

งานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชนที่แทของงานนั้นอยาง

แจมแจง แลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย. ขอสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตองพยายาม

ควบคุมกายใจและความคิด ใหสงบตั้งมั่นและหนักแนน อยาใหคลายจากความเพียร และอยาใหหวั่นไหว

ฟุงซานไปกับความพอใจไมพอใจหรืออุปสรรคและปญหาตาง ๆ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความสุจริตใจ

และจริงใจตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม 

ดวยความเมตตาอารีและความไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานประโยชนกันได อยางสอดคลอง

และมีประสิทธิภาพ..."

ปรียา เทพญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปดวาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก พระจพเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

ปรียา บุญสนิท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา อะไร

เปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยังยืนทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

ปรียา พรหมจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

ปรียา สุริยะวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

ปรียานุช กัลยาศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ปรียานุช ไหมสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่ที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฎิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสภาพออนโยนไวเหนียวแนนสม่ําเสมอ 

นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและกันดวย

เหตุผล และที่สําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็น แมกระทั่งคาํ

วิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดมสติปญญา

และประสบการณอันหลายหลากมาอํานวยประโยชนในการปฎิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จ

สมบูรณนั้นเอง..."

ปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ปรียาภรณ ประกายรุงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานจะทํางานอะไรก็ตามขอใหระลึกไดวา งานเกษตรกรมมนั้นกวางขวางมากตั้งแตการผลิตรวมทั้งการ

 คนควาเพื่อการผลิต การจัดกิจการ จนกระทั่งการจําหนายผลผลิต แตละคนจงพยายามทํางานใหสุด

ความสามารถความรูความชํานาญของตัว..."

ปรีษา บางหลวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รุจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น 

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น แทจริง คือการระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยฃนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ปฤชญีน นาครทรรพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

ปลอบ มาชาตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

ปลื้มจิตต ชูคดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

ปวณี มณีโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา ถึงแมปจจุบันนี้จะมีหลาย นิกาย แตก็ยึดหลักธรรมอันเปนแกนแทอยางเดียวกัน คือ 

ถือวาธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแตเหตุ เมื่อมีเหตุ ก็ตองมีผล ไมมีสิ่งใดที่อยูเหนือเหตุและผล นอกจากนั้นยัง

ตางถือวาการแผเมตตาสงเคราะห เกื้อหนุนกัน เปนกรณียกิจสําคัญในการจรรโลง ความสงบสุขของ

ชาวโลก ..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานใน

งานฉลอง 25 ป ของ องคการพุทธศาสนิก

สัมพันธแหงโลก 20 กุมภาพันธ 2519..."

ปวันตรี จินตรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

ปวิขญ จิตจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ปวิตรี สิรินทรโสภณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางายไดดีขึ้น

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ปวีณรัตน เวชสถล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงายและปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยวตรง พอควรพอดีแก

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงคอยู..."

ปวีณา กลอมเสนาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่ที่สมัยใหม แต

เราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความสุขสงบ และ

ทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิฐานในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอบูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยาง

ยอด แตวามีความพออยูพอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้

ได เราจะยอดยิ่งยวดทั้งในอํานาจ ทั้งในความกาวหนาทางเศรษฐกิจ ทางอุตสาหกรรม ทางลัทธิ ฉะนั้นถา

ทุกทานซึ่งซึ่งถือวาเปนผูที่มีความคิดและมีอิทธิพล มีพลังที่จะทําใหผุอ่ืนซึ่งมีความคิดเหมือนกัน ชวยกัน

รักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอย้ํา พอสมควร พออยูพอกินมีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยง

คุณสมบัตินี้จากเราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล..."

ปวีณา ลังสารี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราจะครงอแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม..."

ปจฉิม เผือกเทศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียดหยาม

คนสมัยเกาก็มีสิทธิ์ แตถาพูดตามความจริงแลว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกา ไมควรจะมี ดวยเหตุวา

คนรุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได?

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (พระราชทานแก คณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาเนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2531..."

ปชนา สุขบริบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

ปญจนาถ อินทรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุจริตก็ดี ความมุงมั่นในประโยชนอยางใดอยางหนึ่งก็ดีจะเกิดขึ้นและยั่งยืนอยูไดดวยอะไร ความ

สุจริตและความมุงมั่นในประโยชนนั้น จะเกิดขึ้นยั่งยืนอยูไดดวยสติกับปญญา สติ คือความระลึกรู 

ปญญานั้น ตามภาษาที่ใชกัน มีความหมายหลายอยางเชน "เจาปญญา" แปลวาฉลาดหลักแหลมมีเลห

เหลี่ยม "ทาสปญญา" แปลวาโง ทราม "จนปญญา" แปลวาหมดทางคิด "ไมมีปญญา" แปลวาไมมี

ความสามารถก็ได ไมมีความรูความคิดก็ได ไมมีทาง ไมมีโอกาสก็ได ไมมีทรัพยก็ได ในที่นี้ จึงตองจํากัด

ความหมายลงไปวา ปญญา คือ "ความรูชัด" ที่เกิดขึ้นจากความฉลาดสามารถคิดพิจารณาอยางถูกตอง

แยบคายตามเหตุตามผล และการที่วา "ความสุจริตและความมุงมั่นจะบังเกิดย่ังยืนอยูไดเพราะสติกับ

ปญญา" นั้น หมายความวา เม่ือบุคคลมีสติรูตัว มีปญญารูชัดในคุณคาของความสุจริต และการ

สรางสรรคความ เจริญบนพื้นฐานของความสุจริตแลว ก็จะเกิดเปนความนิยม เชื่อม่ัน และพึงใจในความ

ดีสิ่งดี และการกระทําดี แลวความมั่นใจพึงใจนั้นก็จะอุดหนุนประคองความสุจริต พรอมทั้งความมุงมั่นที่

จะทําดี ใหคงอยูไดตลอดไปไมเสื่อมถอย..."

ปญจนีย ทองโปรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเ..."

ปญญา ขาวเขียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมจะเปนผูที่มีการศึกษาสูงเพียงใด  ถาพกพรองตอการประมาณตนในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  วิชา

ตาง ๆ  ที่ไดเลาเรียนมาจนสําเร็จนั้นก็ไรประโยชน  ไมสามารถจะนําความเจริญมาสูตน  และประเทศชาติ

สมดังความปรารถนา..."

ปญญา คุณเวียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ปญญา จันทรสุขโข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่เปนอยูในปจจุบันนี้ 

                                          ขาพเจาใครจะไดกลาวถึงความสําคัญของการประหยัด

                                          ซึ่งรัฐบาลไดชักชวนใหแตละคนปฏิบัติ คงจะไดตระหนัก

                                          อยูแลวทั่วกันวา การใชจายโดยประหยัดนั้น จะเปนหลัก     

                                          ประกันความสมบูรณพูนสุขของผูประหยัดเอง และ

                                          ครอบครัว ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา

                                          การประหยัดดังกลาวนี้จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูประหยัด

                                          เทานั้น ยังจะเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย..."

ปญญา ประดิษฐสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่ไดปฏิญาณนั้นมีความสําคัญมาก เพราะวากวางขวาง หนาที่ของผูพิพากษา หนาที่ของผูที่เก่ียวของ

กับการปกครอง มีหนาที่กวางขวางมาก ซึ่งเกรงวา ทานอาจจะนึกวา หนาที่ของผูที่เปนศาลปกครอง มี

ขอบขายที่ไมกวางขวาง ที่จริงกวางขวางมาก ในเวลานี้อาจจะไมควรพูด ....

..แลวถาดําเนินการไมได ที่ทานไดปฏิญาณเมื่อตะกี้นี้ ก็เปนหมัน ถึงบอกวาจะตองทําทุกอยาง เพื่อใหการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ตองดําเนินการไปได ทานก็เลยทํางานไมได และถาทานทํางานไมได ก็มีทาง

หนึ่ง ทานอาจจะตองลาออก เพราะไมไดมีการแกไขปญหา ไมไดแกปญหาที่มีอยู ตองหาทางแกไขได เขา

อาจจะบอกวา ตองไปถามศาลรัฐธรรมนูญ แตศาลรัฐธรรมนูญก็บอก ไมใชเร่ืองของตัว ศาลรัฐธรรมนูญวา

 เปนการรางรัฐธรรมนูญ รางเสร็จแลวก็ไมเกี่ยวของ เลยขอรองวา ทานอยาไปทอดทิ้งความปกครองแบบ

ประชาธิปไตย การปกครองแบบที่ จะทําใหบานเมืองดําเนินการผานออกไปได แลวก็อีกขอหนึ่ง การที่จะ 

ที่บอกวา มีการยุบสภา และตอง ตองเลือกตั้งภายใน ๓๐ วัน ถูกตองหรือไม ไมพูดเลย ไมพูดกันเลย ถาไม

ถูก ก็จะตองแกไข แตก็อาจจะใหการเลือกตั้งนี้ เปนโมฆะหรือเปนอะไร ซ่ึงทานจะมี จะมีสิทธิ ที่จะบอกวา 

อะไรที่ควร ที่ไมควร..."

ปญญา เปลืองรุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง หันไปหวงอํานาจ หวงตําแหนง หวงสิทธิ์และหวงรายไดกันมาก

เขาๆแลว จะเอาจิตเอาใจที่ไหนมาหวง ความรู ความดี ความเจริญของเด็ก ความหวงใยในสิ่งเหลานั้รก็

คอยๆบนทอนทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้นจะไมมีอะไรดีเหลือไวพอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจ

ใครไวได ความเปนครูก็จะไมมีคาเหลืออยูใหเปนที่เคารพบุชาอีกตอไป..."

ปญญา พลเมืองดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุก"... คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แต

ก็มี ความสํานึกมั่นในชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน 

ดังนั้น เราจึงมีชาติมีประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

ปญญา รัมมะพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คํามั่นสัญญาของทหารทั้งหลาย ที่จะพรอมกายพรอมใจกันปกปองรักษาอิสรภาพและความมั่นคงของ

ประเทศชาตนั้น นอกจากเปนสิ่งสําคัญควรคูแกเหลาทหารหาญแลว ยังเปนสิ่งสําคัญควรคูแกคนไทยทุก

คน ที่จะตองรวมมือรวมใจกัน สรางสรรคความเจริญมั่นคงใหแกแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัยของตนจึง

ขอใหทหารรักษาพระองคไดตั้งใจใหเที่ยงตรงหนักแนนในกันที่จะปฎิบัติหนาที่ของตนใหสมบรูณ ทั้งใน

ฐานะที่เปนทหารและเปนคนไทย โดยปรารถนาประโยชนอันยั่งยืน ยิ่งใหญ คือ ความมั่นคงปลอดภัยของ

ชาติ เปนจุดหมายสูงสุด 

          ขออํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งอํานาจแหงความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจในชาติ

บานเมืองจงดลบันใหทหารทุกคน ประสบแตความสุขสวัสดิพรอมทั้งความสําเร็จในสิ่งพึงประสงคจงทั่วกัน

..."

ปญญา ศรีสารัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวงนั้น เราบัญญัติขึ้นเพื่อใชเปนปจจัยสําหรับรักษาความยุติธรรม กลาวโดยสรุปคือ ใช

เปนแบบแผนแหงความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสวนหนึ่ง กับใชเปนแมบทในการพิจารณาตัดสินความ

ประพฤติปฏิบัตินั้น ๆ ใหเปนไปโดยถูกตองเที่ยงตรงอีกสถานหนึ่ง..."

ปญญา อดุลยอารุยะรังศี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ  คือความสามารถในการใชวิชา

ความรูอยางหนึ่ง  สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง.  ทั้งสองประการนี้ตองดําเนินคูกัน

ไป  และจําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกายสุจริตใจ  ดวยความคิดเห็นทเปนอิสระปราศจากอคติ  และ

ดวยความถูกตองตามเหตุผลดวย  จึงจะฃวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยฃนทพึงประสงคโดย

ครบถวนแทจริง..."

ปญญา อินทรใจอื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตางๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิม และความคิด

พิจารณาดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เมื่อใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมี

วิชาอยู ก็ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

ปญญารัตน แซโคว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

ปญญาวัฒน ออนโยน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ปญญาวุฒิ มุขแจง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ถือตัววาเปนชาวพุทธ จะตอง สนใจศึกษาพระพุทธ ศาสนาตามภูมิปญญา ความสามารถ และ

โอกาสของตน ที่มีอยู เพื่อให เกิดความรูและความเขาใจที่กระจางถูกตอง พระศาสนาก็จะมั่นคง ขึ้นได ..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกที่ประชุมใหญขององคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก

ณ ประเทศเนปาล 27 พฤศจิกายน 2529..."

ปญรส คงปญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดินเปนปกแผนมั่นคงมาด ดวยสติปญญา ความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ  เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจน ความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบันจึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทยไว

ใหมั่นคงตลอดไป..."

ปฐยา เจริญรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

ปณฐิตา บิลหมุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตการทํางานใดก็ตาม แตละคนควรจะศึกษางานและสภาพทั่วไปใหทั่วถึงกอน เพื่อจะไดทราบวา จะ

รวมงานนั้นๆ อยางไร เพราะโดยทั่วไป สภาพการณและอุปกรณตางๆ มักไมเหมือนที่คาดหมายไว จะตอง

 ทราบวา สภาพของผูทํางานในระยะศึกษากับผูทํางานในระยะ ปฏิบัติงานจริงๆ ยอมแตกตางกัน 

จําเปนตองใชไหวพริบดัดแปลงตัวเอง ใหเขากับสภาพในปจจุบัน..."

ปณฑิตา ปญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ปณฑิตา วรรณโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราคิดดี ทําดีไมใชแตปากนะ ทําอยางดีจริงๆ คือสรางสมสิ่งที่ดีดวยการปฏิบัติในสิ่งที่เรียกวาดี 

หมายความวาไมใชเบียดเบียนผูอ่ืน สรางสรรคทําใหมีความเจริญทั้งวัตถุ ทั้งจิตใจ แลวไมกลัว..."

ปณตาณา ธานีพูน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

ปณรสี เมธีอภิรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

ปทมพร ดีกระโทก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานทั้งหลาย จงชวยกันรักษาความสามัคคีตั้งอยูกับความไมประมาท และรวมกันตรวจตรา 

ระมัดระวัง อยาใหเหตุรายใดๆ เกิดขึ้นได เพื่อความปลอดภัย และวัฒนาถาวรของประเทศเรา..."

ปทมา กาญจนพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ปทมา จันทรวิบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หากบุคคลใดมีความรูแตขาดหิริโอตัปปะ คือไมมีความละอายตอบาปนําความรูนั้นไปใชในทางมิชอบก็

จะทําใหสังคมเดือดรอนในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะงานราชการซึ่งเปนภารกิจที่ทําเพื่อประชาชนและ

ประเทศชาติอยางแทจริงขาราชการทุกคน ควรสํานึกเสมอในการปฏิบัติวา ตองปฏิบัติงานในหนาที่ดวย

ความซื่อสัตย สุจริต ซึ่งเปนจรรยาบรรณหลักของขาราชการทุกคน แตนอกเหนือการยึดจรรยาบรรณใน

การปฏิบัติงานหลัก ควรมีความละอายตอบาป เพื่อไมใหตนทําหนาที่ตําแหนงงานไปหาผลประโยชน

ในทางมิชอบ ความสํานึกในหิริโอตัปปะของขาราชการ ทําใหเกิดการปฏิบัติงานอยางสุจิตไมมีการฉอ

ราษฎรบังหวง เพราะความสํานึกดีของขาราชการ ทําใหลดความเห็นแกประโยชนสวนตน และมุง

ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศและประชาชน..."

ปทมา ฉายกลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

ปทมา ฉิมทับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติ เพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ปทมา ดวงสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะ เพงพินิจ 

ใชความรู

ความคิด ความเฉลี่ยวฉลาดและความรูผิดชอบช่ัวดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุงงาน

ใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคง

ทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ปทมา เทพชนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

ปทมา รติปาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

ปทมา ศุขะพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไม

สุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

ปทมา สุวรรณาภรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

ปทมา หมัดอาดัม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องอันสําคัญในการพัฒนา ความรูความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปน พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เม่ือบานเมืองประกอบ ไปดวย 

พลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ ชาติก็ยอม ทําใหไดโดยสะดวกราบรื่นไดผลที่

แนนอน และรวดเร็ว..."

ปทมา หมีนหวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการจะทําสิ่งไรก็ตาม ประการแรกจําเปนตองรักษาแรงผลักดันในการทํางานที่เคยมีอยูนั้นไวใหมั่นคง

เสมอ เพื่อเปนเครื่องกระตุนเตือน แลวจึงนําความละเอียดรอบคอบ ความระมัดระวังกันทั้งเหตุผลอันถูก

แทที่เกิดมีขึ้นภายหลังมาประกอบเขาดวย เพื่อชวยใหสามารถตัดสินการกระทําทั้งปวงไดอยางถูกตอง

เที่ยงตรง และวองไว ก็จะทําใหการกระทําทุกอยางไดผลสมบูรณเต็มเปยม..."

ปทมา อวิรุทธพาณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

ปทมาภรณ เจือสุทธิลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความสมบูรณแข็งแรงของรางกายเปนปจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะ

รางกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอํานวยผลใหสุขภาพจิตใจสมบูรณดวย และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณดี 

พรอมทั้งรางกายและจิตใจแลว ยอมมีกําลังทําประโยชน สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองได

เต็มที่ ทั้งไมเปนภาระแกสังคมดวย คือ เปนแตผูสราง มิใชผูถวงความเจริญ..."

ปทมาส ดูวิศษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ปาจรี ปาณะศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

ปาจรีย ตันสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใดๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริง วาช่ัว วาเสื่อม เราตองฝน 

ตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยางที่รูสึก วาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทํา

สิ่งที่เราทราบวาเปนความดี เปนความถูกตองและเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริงๆ ใหผลของ

ความดีบังเกิดมากๆ ขึ้น ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้น ไดเปนลําดับ

..."

ปาจรีย เทพศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 

ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐..."

ปาณิสรา ซุนบก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงกันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญๆ เชนงานของ

แผนดิน. และความสามัคคีนี้จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได ก็ดวยบุคคลในหมูในคณะมีคุณธรรมเปนเครื่องยึด

เหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว.คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการหนึ่งไดแกการให คือให

การสงเคราะหชวยเหลือกัน ใหอภัยไมถือโทษกัน ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน. ประการที่สอง ไดแก

การมีวาจาดี คือพูดแตคําสัจ คําจริงตอกัน พูดใหกําลังใจกัน พูดแนะนําประโยชนกัน และพูดใหรักใคร

ปรองดองกัน. ประการที่สามไดแกการทําประโยชนใหกันและกัน คือประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชน

เกื้อกูล ทั้งแกกันและกัน และแกหมูคณะโดยสวนรวม. ประการที่สี่ไดแกการวางตนไดสม่ําเสมออยาง

เหมาะสม. คือไมทําตัวใหดีเดนเกินกวาผูอ่ืน และไมดอยใหตํ่าทรามไปจากหมูคณะ. หมูคณะใดมีคุณธรรม

เครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาวหมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญม่ันคงขึ้นดวยสามัคคีธรรม..."

ปาตีเมาะ ตือบิงหมะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

ปาตีเมาะ บาเน็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ปาน จําเริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จ ลุลวงดวยความรูความสามารถดวยความจริงใจ พรอม

ใจ และความเมตตา ปรารถนาดีตอกัน ผลการปฏิบัติของแตละคน แตละฝาย จักได ประกอบ และสงเสริม

กัน เปนความมั่นคงวัฒนา ของ ประเทศชาต.ิ.."

ปานจิต วรรณภิระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ อยูที่เราพออยูพอกิน และมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน 

หมายความวา อุมชูตัวเองไดใหพอเพียงกับตัวเอง..."

ปานใจ แคลวภัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานดานทุกระดับ อันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทําให

ชาติบานเมืองม่ันคง และเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่นฝายอื่นใหได..."

ปานทอง ศรีทะวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น  ไดแก  ความละอาย  ชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตยสุจริต  ทั้งใน

ความคิดและการกระทํา  ความกตัญูรูคุณชาติบานเมือง  และผูที่อุปการะตัวมา  ความไมเห็นแกตัว  ไม

เอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน  หากแตมีความจริงใจ  มีความปรารถนาดีตอกัน  เอื้อเฟอกันตามฐานะและหนาที่  

และที่สําคัญอยางมากก็คือ  ความขยันหมั่นเพียร  พยายามฝกหัดประกอบการงานทั้งเล็ก  ใหญ  งาย  

ยาก  ดวยตนเองดวยความตั้งใจ  ไมทอดธุระเพื่อหาความสะดวกสบายจากการเกียจคราน  ไมมักงาย  

หยาบคาย  สะเพรา..."

ปานทิพย สรอยผาบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมือมีความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยู ก็จะไมมีวันอับจน ยอมหาทางสรางตัวสรางฐานะ ให

กาวหนาไดเสมอ ขอสําคัญในการสรางตัวสรางฐานะนั้น จะตองถือหลักคอยเปนคอยไปดวยความ

รอบคอบ ระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะและกําลัง หรือดวยความเรงรีบ..."

ปานทิพย สุขโข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดี จะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

ปานเทพ วีระรังสรรค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

ปารดา ศิริพงศาภรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

ปารมี ใจสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน?..

(พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)..."

ปารวี พิสิฐเสนากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ใชไดผลนั้น ตองเปนความรู ที่ถูกตอง แมนยํา ชํานาญ นํามาใชการไดทันที และนอกจาก

ความรูดาน ลึก คือ วิชาเฉพาะสาขาที่ ศึกษามาโดยตรงแลว ความรูดานกวาง คือ วิชาการอื่น ๆทั่วไป ยอม

 เปนปจจัยประกอบสงเสริมอีกสวนหนึ่งดวย..."

ปาริชาต พรหมวิหาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเพียร  นั้นเปนประธานของการงานทุกอยางการทํางานใด ๆ ไมวาเล็กใหญงายยาก ถายอหยอน 

จากความเพียรแลว  ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอยทันเวลาได  กาฝกฝนความเพียรถึงหากแรก ๆ จะรูสึก

เหนื่อยลําบาก แตพอไดเพียรจนเปนนิสัยแลวก็กลับเปนพลังอยางสําคัญ  ที่คอยกระตุนเตือนใหทํางาน

อยางจริงจัง ดวยใจราเริงและเมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดย

งายดายและรวดเร็ว..."

ปาริชาติ จัตรภัทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่  อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็ยเปนสุขและม่ันคง..."

ปาริชาติ โพธิ์แกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

ปาริชาติ สุขสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตางๆเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้ตองรีบแกไขอยาทิ้งไวใหพอก

พูนลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกได ถาแกคนเดียวไมได ก็ชวยกัน

คิดชวยันแกหลายๆ คน หลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดอง ปญหาที่เกิดนั้น จักไดไมกลายเปน

อุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

ปาลิกา สุริยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

 ..."  

    

พระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณ

และสวนสนามของทหารรักษาพระองค 

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2529..."

ปาอีหซะ ซาซู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

ปติ ย่ิงกําแหง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมาก สําหรับผูที่ ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะ

ชวยให สามารถขจัดปดเปา ปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอัน เกิดจากความกินแหนง 

แคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน..."

ปติ อ้ันอยู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

คัดตัดตอนจากพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา..."

ปติชา ศรีคลาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

ปติพงษ ดวงแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

ปนอนงค บุญประกอบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางงานศิลปทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่

คืออยางเหมาะสมแลว ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจจึงจะไดผลงานที่มีคาควรแกความ

ยอมรับนับถือ..."

ปยคชา นาเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ปยธิดา แกวสําราญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ปยนาถ ตะเภานอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยความรูความสามารถดวย ความตั้งใจและเอาใจใสศึกษานั้น เปนการ พัฒนาบุคคลใหมี

คุณภาพสูงขึ้นโดยแท และ บุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแลวยอมสามารถ จะพัฒนางานสวนรวมของชาติ 

ใหเจริญกาวหนาไดดังประสงค..."

ปยนาถ ตันตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไวไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอด แตโบราณ

กาลจากปูยา ตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

ปยนาถ อุดมชัยเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกูเงินที่นํามาใชในสิ่งที่ไมทํารายไดนั้นไมดี อันนี้เปนขอสําคัญเพราะวาการกูเงินและทําใหมีรายไดก็

เทากับจะใชหนี้ไดไมตองติดหนี้ไมตองเดือดรอนไมตองเสียเกียรต.ิ.."

ปยนุช จินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยาง มีทาทีที่จะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา  สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป  เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการชวยกันฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

     ในการดําเนินชีวิตของเรา  เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ  ที่เรารูสึกดวยใจจริงวาชั่ววาเสื่อม เราตอง

ฝนตองคานความคิดและความประพฤติอยางที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทํา

สิ่งที่เราทราบวาเปนคนดี เปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ  ใหผลของ

ความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ  ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมสงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดอยางเปน

ลาํดับ..."

ปยนุช ศรีคอนไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ปยนุช เสาวภาคย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง จะเจริญกาวหนาอาณาประชาราษฎร จะไดรับ ความผาสุกเพียงไรหรือไมยอมอาศัย 

การที่ ทานทั้งหลายจะสมัครสมาน สามัคคีกัน ปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต หวังประโยชนสวนรวม เปนที่ตั้ง 

และ สงเสริมประโยชนสุขแกอาณาประชาราษฎรทั้งปวง..."

ปยนุช หร่ิงรอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ถือตัววาเปนพุทธศาสนิกชน  จะตองศึกษาพระพุทธศาสนาตามภูมิปญญความสามารถและ

โอกาสของตน ๆ ที่มีอยู  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางถูกตองกระจางชัดขึ้นในหลักธรรม   เมื่อศึกษา

เขาใจและเห็นประโยชนแลวก็นอมนํามาปฏิบัติทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันและการงานของตน เพื่อให

เกิดความสุข ความสงบรมเย็น และความเจริญงอกงามในชีวิตเพิ่มพูนขึ้นตามลําดับ ตามขีดความ

ประพฤติปฏิบัติของแตละคน ถาชาวพุทธรูธรรม ปฏิบัติธรรมอยางถูกตองทั่วถึงกันมากขึ้น ปฏิบัติการ

เบียดเบียนพระศาสนาใหเศราหมองก็ลดนอยลง..."

ปยเนตร โฆษะโก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม ๔ ประการ

๑.  การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน

๒.  การที่แตละคนชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน  ประสานประโยชนกัน

ใหงานที่ทําสําเร็จผลทั้งแกตนเอง แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ

๓.  การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติงาน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียม

เสมอกัน

๔.  การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง  และมั่นคงอยูในเหตุผล 

หากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกัน ในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมอยูในกาย ในใจ

ของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทย  จะดํารงคงอยูตอไปได

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เนื่องในวโรกาสออกมหาสมาคม เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป

เมื่อวันที่  ๙  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๔๙..."

ปยพงศ สุมมาตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ปยพงษ เริงรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและประชาชน

ทุกคน  เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆประการใหบริสุทธิ์บริบูรณโดยเต็ม

กําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จอยางสูง

หรือบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ปยพร ราชโด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับ ขั้นตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช ของ

ประชาชนสวน ใหญเปนเบื้องตนกอน เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติ ไดแลว จึงคอยสราง

คอย เสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดย ลําดับตอไป..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 18 กรกฎาคม 2517..."

ปยพล ออนพูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ปยพัชร นวลติ้ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขณะนี้รูสึกกันทั่วไปวามีปญหาเยาวชนในบานเมืองมากขึ้นเนื่องจากเหตุหลายกระแสความจริง

เยาวชนมีไดตองการที่จะทําตัวใหยุงยากตออยางใด แตโดยเหตุที่มิไดรับความเอาใจใสดูแลเทาที่ควร และ

ขาดที่พึ่งขาดผูที่จะใหความรู ใหคําแนะนําที่ถูกตอง เหมาะสม เขาจึงตองกลายไปเปนบุคคลที่เปนปญหา

แกสังคมเหลานั้นดวยหลักวิชาการและความสามารถ ทุกคนไดเรียนวิชาการแนะแนวมาแลว ควรจะไดนํา

หลักมาปฏิบัติเพื่อใหเยาวชนไดรับประโยชนอันแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการแนะแนวทางความประพฤติ

และจิตใจซ่ึงสําคัญมาก ขอใหเพียรพยาบามปลูกฝงความรูความคิดที่ปราศจากโทษใหแกเขาโดยเสมอ

หนา และนําพาไปสูทางถูกที่เจริญ เยาวชนก็จะเกิดมีความมั่นใจ และมีกําลังใจที่จะทําความดีเพื่อจักได

มีอนาคคที่มั่นคง แจมใสในวันขางหนา..."

ปยมาพร นามวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ปยรัตน ทรงคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

ปยรัตน สุวรรณะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ' 

ประการแรก คือ การใหทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดย

เทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง    เที่ยงตรง และม่ันคง

อยูในเหตุในผล   หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยังมี

พรอมมูลในกาย ในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได..."

ปยวดี ยินดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจะทําใหขาพเจาเปนพิเศษ รัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชน

ชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมาก เพราะแต

ละคนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปยมไปดวย

ความปรารถนาดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจ

มากขึ้นนึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนที่ตั้งของความรักสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษา

และพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง

                    ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน

                    ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน

กัน ใหงานที่ทําสําเร็จ ทั้งแกตนแกผูอ่ืนและแกประเทศชาติ

                    ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริตในกฎกติกา และใน

ระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียมเสมอกัน

                    ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง

และมั่นคงอยูในเหตุผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ 

ยังมีพรอมอยูในภายในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารง มั่นคงอยูตลอดไปได จึงขอให

ทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียว

แนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปทุกอยาง อยาใหขาดหาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืน

ยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุขทั้งในปจจุบันและในภายหนา ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ในสากลจงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย ใหปลอดหรือพนจากอันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความ

เจริญสวัสดีใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วกัน..."

ปยวรรณ สกุลพิชัยรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะประพฤติตนเปนผลเมืองดีของชาติ  ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและบทกฎหมายของบานเมือง  ประกอบ

อาชีพดวยความสุจริต  ขยันหมั่นเพียรใหบังเกิดประโยชนในการที่จะชวยสรางตนเองและครอบครัวให

ผาสุกสมบูรณ  กอใหเกิดความเปนปกแผนมั่นคงในทางเศรษฐกิจของชาติ  นําสันติสุขและความ

เจริญรุงเรืองมาสูประเทศชาติอันเปนที่รักของเราสืบไป..."

ปยวรรณ กันตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไวใหเปนอิสระมั่นตลอดไป..."

ปยวรรณ สัมฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซ่ึง

เปนตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษา

 และดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป..."

ปยวรรรณ เจริญผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ปยวัฒน จําปาทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาลนั้น เปนสถาบันหนึ่งในสถาบันสําคัญของ ประเทศ จึง ตองปฏิบัติหนาที่โดยถือวาชาติ บานเมือง

เปน เปาหมายสําคัญ และความ อยูดีกินดีของประชาชนเปนสิ่งที่ปรารถนา ดวย การปฏิบัติหนาที่ดวย

ความ ต้ังใจจริง ดวยความซื่อสัตยสุจริต และขยันหมั่นเพียร..."

ปยวัฒน เหลาทองสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."

ปยวัฒน เหลาทองสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ปยะ ชูบัวทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ปยะ ประดับมุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานราชฑัณฑ นับตั้งแตอธิบดีกรมราชฑัณฑลงไปจนถึงเจาหนาที่ทั้งหมดตองรับภาระหนาที่อันหนัก

และเหน็ดเหนื่อยมาก ทั้งในสายตาของคนทั่วไป ก็มองงานราชฑัณฑไปในทางที่ไมเปนมงคลวาเปนงาน

ตอยตํ่าเปนงานคุกงานตะราง ทรงเห็นใจผูที่ทํางานในกรมราชฑัณฑขอใหอธิบดีกรมราชฑัณฑและ

เจาหนาที่ทุกคนอยาไดคิดทอถอย ขอใหคิดวา งานราชฑัณฑเปนงานที่ทําประโยชนแกสังคม หากอบรม

ผูตองขังใหประพฤติตนดีขึ้นไมได พนโทษออกไป ก็จะกลับไปเปนอนัธพาลเปนภัยแกสังคมอีก ขาราชการ

กรมราชฑัณฑควรจะภาคภูมิใจ ถาสามารถฝกอบรมผูตองขังใหเปนพลเมืองดีได ขอใหขาราชการกรม

ราชฑัณฑ มีมานะอดทน พยายามอบรมแกไขใหผูตองขังเปนคนดี ฝกหัดงานอาชีพสําหรับเปนเครื่องมือ

ทํามาหากินโดยสุจริตได เมื่อพนโทษออกไปแลว ก็ควรจะติดตามดูแลดวยวา เขานําเอาวิชาชีพที่ฝกอบรม

ใหนั้นไปทํางานการอะไรไดบาง..."

ปยะ ยิ้มปรางค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริงตองมีความจริงใจ และความบริสุทธ์ิใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดินตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กายในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอแลวปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็วไม

ปลอยใหเจริญงอกงามทําความเสียหายใหแกการกระทําความคิดและการงาน..."

ปยะ ยืนยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีชีวิตของบุคคลนั้นยอมมีภัยอันตราย มีอุปสรรคและเคราะหดีเคราะหราย ผานเขามาเนืองๆ ไมมีผูใด

จะอยูเปนปรกติสุขอยางเดียวได ทุกคนจําเปนตองเตรียมการเตรียมใจใหพรอมทุกเวลา ที่จะเผชิญ และ

ตอสูแกไขความไปปรกติเดือดรอนตางๆ ดวยเหตุผลหลักวิชาความถูกตองรอบคอบและสามัคคีธรรม..."

ปยะ เสือดาบแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคลทั้งในดานวิชาการ ตองเห็น ใจ

วาแตละคนมีหนาที่ มีความรูในวิชาการของ แตละคน ถาดําเนินวิชาการนั้นๆไปตามลําพัง หรือตามแนว

เดียว เทานั้นเอง ก็จะไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

ปยะ อิ่มจาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหนาที่ในฐานะของแตละคนที่จะตองทําใหทําอยางดีๆ ทําเรื่อยไปไมใชทําอยางที่จะ

ดีเดน ทําดีเดนไมใชอยากดีเดน ทําใหดีแลวก็จะเดนเองไมใชวามีจุดประสงคที่จะทํา เพื่อใหดีเดน ทํา

เพื่อใหดีเรื่อยๆทําหนาที่ที่มีใหสําเร็จแตไมใชจุดประสงคที่จะดีเดน..."

ปยะฉัตร ประภาวัต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กิจเฉพาะหนาของเราทั้งหลายทุกคนที่จะตองทําก็คือ รับสถานการณอันวิกฤตดวยใจอันมั่นคง ไม

หวั่นไหวและดวยความรูเทาถึงการณ พรอมกับรวมมือรวมใจกันปฏิบัติแกไขผอนหนักใหเปนเบาดวย

ความสงบและพรอมเพรียง ไมกอความวุนวายในสภานการณยิ่งรายลงไปอีก ทุกฝายจําเปนตองเขาใจใน

กันและกัน เห็นใจกัน เสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวมรวมกัน อุมชูกันไว เหมือนดังไดเคย

อุมชูกันมากาลกอนเม่ือรวมกันดงันี้ ก็จะเกิดพลังอันยิ่งใหญ ที่จะสามารถขจัดอุปสรรคขัดของทั้งปวงให

หมดสิ้นไปไดในที่สุด..."

ปยะดา พรหมรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ใหปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไมตองทั้งหมด หรือแมจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ.  ในคราว

นั้น เมื่อปที่แลวนึกวาเขาใจกัน แตเม่ือไมนาน เดือนที่แลว มีผูที่ควรจะรู เพราะวาไดปฏิบัติเกี่ยวกับการ

พัฒนา มาชานานแลว มาบอกวาเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมาก แลวก็เขาใจวาปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็

พอนั้น หมายความวา ถาทําไดเศษหนึ่งสวนสี่ของประเทศก็จะพอ. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

และทําไดเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่ แตเศษหนึ่งสวนสี่ของการ

กระทํา..."

ปยะดา แสนผุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก.  ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น แตมีความหมายวาพอมีพอกิน..."

ปยะดา แสนผุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ปยะนันท รวยอารี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาอยางยิ่งที่จะใหทุกคนเล็งเห็นและเขาใจสถานการณบานเมืองตามความเปนจริงวา

เวลานี้บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพโดยเรงรีบ เพื่อใหได

ประโยชนเต็มเม็ดเต็มหนวยจากทรัพยากรในพื้นภูมิประเทศของเราและจากกําลังงานกําลังปญญาของคน

ไทยทุกคนจะลังเลหนวงเหนี่ยวใหชักชาดวยเหตุผลใดๆไมไดเพราะจะทําใหเสียประโยชนที่จะพึงไดไป

เปลาๆซึ่งในยามนี้จะตองถือเปนความเสียหาย

     ทางที่เราชวยกันได ก็คือการทําความคิดความเห็นใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของ

ชาติบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาการคิดถึงประดยชนเฉพาะตัวและความขัดแยงในสิ่งที่มิใชสาระลงให

ได ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยูก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงไปโดยเต็มกําลังความรู ความคิด และ

ความสามารถ ดวยความจริงใจ ดวยความเมตตาปรองดองและความมุงดีปรารถนาดีตอกันผลงานของ

ทุกคนจักไดประมวลกันขึ้นเปนประโยชนสุข ความมั่นคง และความวัฒนาถาวรของประเทศชาติซึ่งเปน

จุดหมายอันสูงสุดของเรา..."

ปยะนันท สรนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

ปยะนันท เสถียรวุฒิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษา ประเทศชาติไว ใหเปนอิสระม่ันคงตลอดไป

..."

ปยะนาถ สุขแซว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวา ทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่ เฉพาะของ

ตัว โดยไมมองดูคนอื่นงานก็ ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงาน จะตองพาดพิงกัน จะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองรูถึงงานของผูอ่ืนแลว ชวยกันทํา..."

ปยะนุช เรืองนภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ปยะนุช สหธรรมสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ปยะพร ทองกอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมสี่ประการ.........

       -  ประการแรก คือ  การที่ทุกคน   คิด   พูด  ทํา ดวยความเมตตา  มุงดี  มุงเจริญตอกัน

       -  ประการที่สอง คือ  การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูล  ประสานงาน  ประสานประโยชนกัน  ให

งานที่ทํา

          สําเร็จผลทั้งแกตน  แกผูอ่ืน  และแกประเทศชาติ

      -   ประการที่สาม  คือ  การที่ทุกคนประพฤติ  ปฎิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และใน 

ระเบียบแบบ

          แผนโดยเทาเทียมกันเสมอกัน

      -  ประการที่สี่  คือ  การที่ตางคนตางพยายาม  ทําความดี  ความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรง

         และมั่นคงอยูตลอดไปได

                หากความคิดจิตใจ และ การประพฤติ ปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้  ยังมีพรอมมูล

อยูในกาย

        ในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได..."

ปยะพร สีที
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือ  ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวย

วิถีทางที่สุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม  ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู  

การทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและม่ันคง

ถาวร เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

ปยะพล ตัณฑเสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

ปยะภรณ ใจดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคความเจริญกาวหนาทุกอยางนั้น ตองเร่ิมตนที่ การศึกษาพี้นฐานเดิมกอน เมื่อไดศึกษา

ทราบ ชัดถึงสวนดีสวนเสียแลว จึง รักษาสวนดีที่มีอยูแลวใหคงไว แลวพยายาม ปรับปรุงสรางเสริมดวย

หลัก วิชา อันประกอบดวยเหตุผลและความสุจริตจริงใจ ใหคอยเจริญงอกงามมั่นคงบริบูรณยิ่ง ๆขึ้นไป..."

ปยะภรณ ชูสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความซื่อสัตย สุจริตเปนพื้นฐานของความ ดีทุกอยาง เด็กๆจึงตองฝกฝนอบรมให เกิดมีขึ้นในตนเอง 

เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมี ประโยชน และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง..."

ปยะมาศ ทองบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของครูเปนงานพิเศษ ผิดแปลกกวางานอื่นๆ กลาวในแงที่สําญก็คือวา ครูจะหวังผลตอบแทนเปน

ยศศักดิ์ความร่ํารวย หรือประโยชนทางวัตถุเปนที่ตั้งไมได ผลไดสวนสําคัญจะเปนผลทางใจ ซึ่งผูเปนครู

แทก็ฝงใจและภูมิใจอยูแลว..."

ปยะรัตน ศรีขวัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา  ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน  ไมแยงประโยชน  ไม

แยงความชอบกัน  แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ  มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น  ความบริสุทธิ์ใจ และความมุงหมายอันเที่ยงตรงเปนอยางเดียวกันนั้น จะทําใหเขาใจ

กันได  ผูใดมีหนาที่และความสามารถอยางไรก็จะทําตามหนาที่และความสามารถอยางนั้น  ใหประสาน

สอดคลองกันไดโดยอัตโนมัติ  ความเจริญกาวหนาและความสําเร็จก็จะบังเกิดตามมา..."

ปยะวรรณ เสียงเย็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

ปยะวรรณ พรหมศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวาช่ัว วาเสื่อม เราตองฝน 

ตองตานความคิดและความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทํา

สิ่งที่เราทราบวาเปนความดี เปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ ใหผลของ

ความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไว มิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหพื้นคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ

..."

ปยะวรรณ ภูมิวณิชกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ ไดแก

ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและ

เปนธรรม

ประการที่สอง คือ การรูจักขมตัวเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดีนั้น

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุ

ประการใด

ประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความชัว ความทุจริต และรูจักเสยีสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง..."

ปยะวีร จุติพงษรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

ปยะศักดิ์ ทองสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง จะเจริญกาวหนาอาณาประชาราษฎร จะไดรับ ความผาสุกเพียงไรหรือไมยอมอาศัย 

การที่ ทานทั้งหลายจะสมัครสมาน สามัคคีกัน ปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต หวังประโยชนสวนรวม เปนที่ตั้ง 

และ สงเสริมประโยชนสุขแกอาณาประชาราษฎรทั้งปวง..."

ปยะศักดิ์ มาออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขไดถาคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแกหลายๆ

คนหลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวางและ

บั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของงาน..."

ปยะศักดิ์ แสงสุรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยนี้อยูไดดวยความสามัคคี ดวยความเขมแข็ง ดวยความเยสละ อาศัยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน

และกัน และถารักษาความเห็นอกเห็นใจนี้แลว ประเทศชาติของเราก็จะ เปนที่อุดมสมบูรณและนาสบาย

ตอไปชั่ว กาลนาน..."

ปยะสร พวงบุปผา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ปยา เรืองหนู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ปยาณี คงประดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ปยานาถ แพคีรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ  จําเปนตองรูวิทยาการ  รูงาน  และรูดีรูชั่วอยางกระจางชัด 

          

                 จึงจะสามารถปฏิบัติบริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย  และสัมฤทธ์ิผล

           

                 ที่เปนประโยชนเปนความเจริญที่แทจริงและยั่งยืน  ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

ปยานุช เปลี่ยมปล้ืม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกระทําที่สรางสรรคนั้นคือ  การกระทําที่ไดเปนประโยชนแกทุก ๆ ฝาย ไดเต็มเปยมตรงตาม

จุดประสงคไมมีการสูญเปลาหรือหากจะเสีย  ก็เสียนอยที่สุด  การที่จะกระทําเชนนั้นบุคคลจําเปนตอง

อาศัยความมีสติพิจารณาใหเห็นถึงเหตุผลที่แทคือแกแทหรือหลักการของเรื่องตาง ๆ..."

ปยาภรณ ไชยอาจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

ปยาภรณื คูศรีสมทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

ปยาภรณื สมบัติยานุชิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือ พูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและ

สวนรวม..."

ปุ บุญไพโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ปุญญาพร ปนงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯ

ถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541..."

ปุณฑริก ศรีวิเชียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจากโทษ  ชวยใหเกิดความเจริญรมเย็นไดอยางแทจริง  เพราะ

มีคําสั่งสอนที่มีลักษณะพิเศษประเสริญ  ในประการอาศัย  เหตุผลอันถูกตอง  เที่ยงตรงตามความเปนจริง 

 เปนพื้นฐาน  เปนประโยชนแทจริง  แกทุกคน..."

ปุณณลักษณ อษรชัยสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

ปุณยธร พัมนธิติกานต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

ปุณยวีย วงษวิจารณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่บุคคลจะพัฒนาไดก็ดวยปจจัยประการเดียวคือการศึกษา. การศึกษานั้นแบงเปนสองสวน  คือ

การศึกษาดานวิชาการสวนหนึ่ง กับการอบรมบมนิสัย ใหเปนผูมีจิตใจใฝดีใฝเจริญ มีปรกติละอายชั่วกลัว

บาป สวนหนึ่ง. การพัฒนาบุคคลจะตองพัฒนาใหครบถวนทั้งสองสวน เพื่อใหบุคคล ไดมีความรูไวใช

ประกอบการ และมีความดีไวเกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอยาง ใหเปนไปในทางที่ถูก ที่ควร และ

อํานวยผลประโยชนที่พึงประสงค..."

ปุณยวีร ประสิทธิ์ศร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารนั้นมีหนาที่หลักอยูที่การปองกันประเทศและการธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไวดวย

แสนยานุภาพ  กับทั้งตองแผความเมตตาอาทรปกปองคุมครองประชาชนทั่วไปใหมีชีวิตอยูดวความรมเย็น

เปนปรกติสุข ปลอดจากอันตรายและความเดือดรอน ยากเข็ญตาง ๆ..."

เปรมกิตติ ชางหลอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

..."

เปรมมิกา รัสสัยการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกูเงิน เงินนั้นตองใหเกิดประโยชน มิใชสําหรับไปเลน ไปทําอะไรที่ไมเกิดประโยชน ถากูเงินแลวทํา

ใหมีรายได ก็เทากับใชหนี้ได ไมตองติดหนี้ ไมตองเดือดรอน ไมตองเสียเกียรต.ิ.."

เปรมยดา กุยแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตามประวัติศาสตรของเราจะเห็นไดวา คราวใด ที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ชาติก็

รอดพนจากภัยพิบัติสูความเจริญรุงเรือง แต คราวใดที่ขาด ความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตองประสบ

เคราะหกรรมทั้ง ชาต.ิ.." 

พระบรมราโชวาท ในพีธีถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2505..."

เปรมรัตน อุไรรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึงถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองไทยของเรา

อยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

เปรมวดี อาวุกรรมปรีชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..." 

 

พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 

ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐..."

เปรมศักดิ์ ย้ิมอยู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

เปรมสุรีย สุพิศุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พุทธศาสนานี่ใชไดทุกป ทั้งผูเยาวผูแก โดยเฉพาะสําหรับผูเยาว ถาสามารถที่จะอธิบายเขาแนใจวา

เปนสิ่งที่ใชการไดจริง ๆ ไมตองใชคําที่หรูหรา ไมตองใชคําในทางวิชาการของพุทธศาสนาเลยก็ได เขาจะ

สนใจไมใชนอย และเขาจะใชเปนประโยชนแกตน แกการศึกษาของตน เพราะวาทุกสิ่งทุกอยางที่ทําดวย

เหตุผลซ่ึงเปนหลักสําคัญของพุทธศาสนา สิ่งที่มี คือมีเหตุใดก็ตองมีผลนั้น ผลนั้นกต็องเปนเพราะเหตุ อัน

นี้เปนหัวใจสําคัญของพุทธศาสนา ไมมีลืม . . .     

     . . . ผูที่ใชเหตุผลและไดรับอบรม คือไดรับฟงและฝกฝนสมองของตนตั้งแตเยาว ที่วาตั้งแตเยาวนี้ไมได

ขีดขั้นวาเยาวแคไหน ตั้งแตเกิด ตั้งแตยังพูดไมได ถาสั่งสอนไดเราก็สั่งสอนไดต้ังแตพูดไมชัดคือยังเกือบไม

รูเร่ืองอะไร เราสั่งสอนใหมีเหตุผลตลอดขึ้นมาก็จะมีเหตุผล ถาไมไดสั่งสอนหรือบอกวายังเด็กเกินไป แลว

ก็นารักปลอยมันตามเรื่องตามราวหรือตามใจของพอแมหรือตามใจของผูใหญ เด็กนั้นจะเสีย ซ่ึงปรากฏ

มาแลววาเด็กเสียเพราะวาตามใจ ตองอบรมต้ังแตอายุยังนอย ยิ่งนอยย่ิงดี ดวยเหตุผลที่นึกวาเขาไม

เขาใจแตเขาเขาใจ เพราะเขาเปนมนุษย เราก็คอยๆ อบรมฝกฝน อาจแปลกใจวาเดี๋ยวนี้ความคิดมีอยูวา

ตองอบรมเด็กตั้งแตอายุยังนอยเปนเด็กยังไมรูเร่ืองอะไร กอนที่เขาไปในโรงเรียนอนุบาลดวยซํ้า ก็เขาไป

สามขวบสี่ขวบ แลวก็ตอนที่อยูโรงเรียนอนุบาลนี้ที่สําคัญที่จะตองใหทําอะไรใหมีเหตุผล ไมใชอยางที่ 

เขาทําปจจุบันนี้ คือตองใหมีความคิดริเร่ิมอยูเสมอ เพราะวามันมีความคิดริเร่ิมไมได มันไมรูเร่ือง เพราะยัง

ไมไดอบรม ก็ตองอบรมใหรู มีเหตุผลแลว และอบรมเหตุผลนี้ ตลอดขึ้นมา เด็กจะมีความคิดริเร่ิมเอง จะมี

ความคิดที่ดีเองได ก็แลวแตปญญาเขาดวย แตวามีหวังที่จะเปนเด็กดี เปนคนดีตอไป ไมเสียหาย..."

เปยมจิต รังษีสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารจะตองเตรียมตัวเตรียมใจ และเตรียมการใหพรอมทุกเม่ือ เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดพรอม

เพรียงคลองตัว มีประสิทธิภาพไมวาดานยุทธการ หรือดานรวมมือประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในการ

เกื้อกูลสนับสนุน ยกระดับฐานะความเปนอยูของประชาชน และชวยเหลือบรรเทาความทุกขยากเดือดรอน

 ในเม่ือเกิดภัยพิบัติอยางทันการณทันเวลา และทันทวงที.่.."

เปยมวิวัฒน ภิรมยกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน  จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวง  ดวยความอุตสาหะเพงพินิจ 

ใชความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ  ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ..."

เปยมศรี แพพานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา เปนงานสําคัญที่สุดอยาง หนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาติ

นั้น ขึ้น อยูกับการศึกษาของ พลเมืองเปนขอใหญ จึงตองจัดการศึกษาใหเขมแข็ง ยิ่งขึ้น..."

ไปรยา ไฝเจริญมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

ผกา นิระคะโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกเจาหนาที่ และแกแผนดิน..."

ผกากอง เฉงไล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

ผกาทิพ เอี่ยมพิบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

ผกาพันธ เลิศพิทยาการกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

ผกามาศ จางวลัยกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโดง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

ผกามาศ วัชรโสงมาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เชื่อวาประเทศไทยจะสามารถพนวิกฤติการณไดดีกวาหลายประเทศ เพราะแผนดินนี้ยังเหมาะสมกับ

ความเปนอยูไดอยางที่เคยพูดมาหลายปแลววา ภูมิประเทศยัง"ให"คือเหมาะสมแตความเปนอยูตองไม

ฟุงเฟอ ตองอยูอยางประหยัดและตองไปในทางที่ถูกตอง..."

ผกิจ ดิษฐขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

ผจญ เทียนเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาสําคัญสวนหนึ่งที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับตําแหนงพรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนนสม่ําเสมอ 

นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละรูจักเกรงใจใหอภัยทั้งโอนออนผอนตามกันและกันดวยเหตุผลและ

สําคัญที่สุดจะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็นแมกระทั่งคํา

วิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดมสติปญญา

และปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ผณินทร มายืนยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ผดุง จันชูโต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันกฎหมายนี้ก็เปนสิ่งสําคัญมากสําหรับบานเมือง เพราะวาเปนหลักของการอยูรวมกันในชาติ

บานเมือง เพื่อใหการอยูเปนระเบียบเรียบรอย และใหทุกคนที่อยูในชาติสามารถที่จะมีชีวิตรุงเรืองโดยไม

เบียดเบียนกัน กฎหมายมีไวสําหรับใหมีความสงบสุขในบานเมือง มิใชกฎหมายมีไวสําหรับบังคับ

ประชาชน ถามุงหมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเปนเผด็จการ กลายเปนสิ่งที่บุคคลหมูนอยจะตอง

บังคับบุคคลหมูมาก ในทางตรงขาม กฎหมายมีไวสําหรับใหบุคคลสวนมากมีเสรี และอยูไดดวยความสงบ

 บางทีเราตั้งกฎหมายขึ้นมาก็ดวยวิชาการ ซ่ึงไดมาจากตางประเทศ แตวิชาการนั้นอาจไมเหมาะสมกับ

สถานการณหรือทองที่ของเรา ถานักกฎหมายศึกษาในทางกฎหมายโดยแท ไมไดสนใจในปญหาที่แทจริง 

มัวแตมาดูทางทฤษฎีของกฎหมายก็จะไมเกิดประโยชนได แตถานักกฎหมายหรือที่สนใจกฎหมายไดไปดู

ขอเท็จจริงตาง ๆ กฎหมายจะชวยใหบานเมืองมีความเรียบรอย..."

ผดุม ขุนจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนตองปด  วาที่จริงแลวโดยมากไมคอยชอบปดทองหลังพระ

กันนัก  เพราะวานึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งานบริบูรณไมได..."

ผนารัตน เสธีทวีกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทยสามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใด เรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน และกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความ สุข

ตราบนั้น..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะประชาชนจังหวัดราชบุรี 

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 16 พฤศจิกายน 2531..."

ผล โสธะโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ผล หนูมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถ ตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฎิบัติการ และคววามรูคิด

อานตามเกตุผลตามความเปนจริงตองีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการรักษา

ระเบียบแบบแผน ความีดงาม คงามถูกตองทุกอยางในแผนดินตองมีความสงบและหนักแนนทั้งในกาย ใน

ใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองจองตนเองอยูสมํ่าเสมอ และปฎิบัติแกไข เสียโดยเร็วไมปลอยให

เจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทาํ ความคิดและการงาน..."

ผล หนูรัตนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การประหยัดเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่งในทุกแหงและในกาลทุกเมื่อ ขอใหคํานึงถึงผลได ที่เกิดขึ้น

จากประหยัดนี้ใหมาก

การประหยัดนอกจากจะชวยตัวเองแลวหากคนทั้งประเทศประหยัดเชื่อไดเลยวาทุกสวนของประเทศเราดี

ขึ้นแนนอน..."

ผลารัตน วิชิตพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม 

ประกอบดวย…..."

ผลึกทอง อนันตพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การบําเพ็ญประโยชนที่แทจริงคือการทําหนาที่เพื่อประโยชนของหนาที่ เพื่อมุงผลของงาน ทําดวยจิตใจ

หวังดีตอมนุษยโลก ทําโดยไมคิดวผลประโยชนจะกลับมาสูตัวเรา ทําเพื่อประโยชนของหนาที่และเพื่อผูอ่ืน

 ไมหวั่นเกรง หรือมีความสะเทือนตอความเขาใจผิดคําครหานินทา หรือคําสรรเสริญเยินยอ ทําทุกสิ่งโดย

ไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว ไมหวังในลาภยศตางๆ ทําการดุจการปดทองหลังพระปฏิมา...นั่นคือการ

บําเพ็ญประโยชนที่แทจริง..."

ผองกรกุลศรี ชุติมาคุณากรกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดี คือ คนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา ผูไมฝกระเบียบไวถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกะตือรือรนเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมไดเพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทําอะไร

ไมถูกตามลําดับขั้นตอนมีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้นระเบียบนี้จักไดประคับคองสงเสริมตนทํางานไดดีขึ้นและประดบัความ

เจริญม่ันคงในราชการ..."

ผองฉวี ปาละมุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใครไมเคยถูกตี ถูกทุบ เจอเรื่องเลวรายในชีวิตมาเลยนั้น จงอยางไดหาญคิดทําการใหญ..."

ผองนุช กิ่งไท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

ผองพรรณ ถนอมศรีมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิธีที่จะทําใหคนเปนคนดีนั้นก็มี เชน การศึกษา เมื่อกอนนี้ดานการศึกษาในเมืองไทย มีความรู การอาน

หนังสือ เขียนหนังสือเปน เปรียบเทียบกับประเทศอื่นมีเปอรเช็นตคอนขางสูง แตในปจจุบันนี้นอยลง 

เพราะวาคนเพิ่ม โรงเรียนหรือผูที่มีหนาที่สอนนอยลงเพราะวามีเทคโนโลยีการอบรมบมนิสัย คือการสอน

ที่มีแบงเปนอบรม แลวมีบมนิสัย แตถาไมมผีูที่อบรม ไมมีผูที่บมนิสัย  หรือผูที่อบรม หรือบมนิสัยมี

คุณภาพต่ํา ผูที่ไดรับการอบรมบมนิสัยก็ยอมมีคุณภาพต่ําเหมือนกัน อาจจะย่ิงรายกวา  แมจะมี

เทคโนโลยีชั้นสูง 

  เทคโนโลยีชั้นสูงนี้ คนสวนมากเดี๋ยวนี้เขาวามีโทรทัศน มีดาวเทียม มีเครื่องคอมพิวเตอร แตวาเครื่อง

เหลานี้ หรือสิ่งเหลานี้เปนสิ่งไมมีชีวิต ดรููปรางหนาตาเหมือนมีชีวิต แตอาจจะไมมีชีวิต มีสีก็มีสีได แตวา

ไมมีสีสัน คือสีสันนั้นรวมแลวมันครบถวน และยังไมครบถวน ยังไมมีจิตใจ อาจจะทําใหคนที่มีจิตใจออน

เปลี่ยนเปนคนละคนก็ได แตวาจะอบรมโดยใชสี่อที่กาวหนาที่มีเทคโนโลยีช้ันสูงที่ยากที่สุด ที่จะอบรมบม

นิสัยดวยเครื่องเหลานี้  ฉะนั้นไมมีอะไรทดแทน คนสอนคน..."

ผองพรรณ อินทยารัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การบําเพ็ญประโยชนที่แทจริงคือการทําหนาที่เพื่อประโยชนของหนาที่ เพื่อมุงผลของงาน ทําดวยจิตใจ

หวังดีตอมนุษยโลก ทําโดยไมคิดวผลประโยชนจะกลับมาสูตัวเรา ทําเพื่อประโยชนของหนาที่และเพื่อผูอ่ืน

 ไมหวั่นเกรง หรือมีความสะเทือนตอความเขาใจผิดคําครหานินทา หรือคําสรรเสริญเยินยอ ทําทุกสิ่งโดย

ไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว ไมหวังในลาภยศตางๆ ทําการดุจการปดทองหลังพระปฏิมา...นั่นคือการ

บําเพ็ญประโยชนที่แทจริง..."

ผองศรี ชุติมาคุณากรกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ผองศรี ณรงคเปลี่ยน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

ผองศรี ดวงจิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

ผองศรี นวมคํานึง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา ถึงแมปจจุบันนี้จะมีหลาย นิกาย แตก็ยึดหลักธรรมอันเปนแกนแทอยางเดียวกัน คือ 

ถือวาธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแตเหตุ เมื่อมีเหตุ ก็ตองมีผล ไมมีสิ่งใดที่อยูเหนือเหตุและผล นอกจากนั้นยัง

ตางถือวาการแผเมตตาสงเคราะห เกื้อหนุนกัน เปนกรณียกิจสําคัญในการจรรโลง ความสงบสุขของ

ชาวโลก ..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานใน

งานฉลอง 25 ป ของ องคการพุทธศาสนิก

สัมพันธแหงโลก 20 กุมภาพันธ 2519..."

ผองศรี แสนสุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก ขอใหถือวา

การทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประแสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยูเย็น

เปนสุขและมั่นคง..."

ผองใส วะชุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

ผากรัตน สุวพณิชพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและประชุชน

ทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆประการใหบริสุทธิ์บริบูรณโดยเต็ม

กําลังสติปญญา ความรู ความสามารถอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ผาณิต แผนสทาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

ผานฟา ณ เชียงใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

ผานิตย คงมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกผูเขาประชุมใหญขององคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก

ณ ประเทศเนปาล 27 พฤศจิกายน 2529..."

ผาสุก พิชัยรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จพรอมทั้งความศัรทธา เชื่อถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยในการสงเสริม

เกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

ผาสุข มั่งกุผลิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ผาสุข สถิตากูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ผิดผอง กลั่นสมจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

ผิน ถิ่นวงษเย็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปลูกปา ไมควรนําเอาพื้นที่ที่ราษฏรอาศัยอยูกอนแลว มาปลูกปาและปาที่ปลูกขึ้นก็ควรจะมีสภาพที่

เปนปาอยาง แทจริงจึงควรปลูกไมหลายประเภทคละกันโดยเฉพาะไมพื้นเมืองที่เหมาะสม กับทองถิ่นและ

กลาไมที่จะนําไปปลูกจะตองมีความทนทานพอ สมควร..."

ผุสดี คลายเชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

ผุสดี โตะเด็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น เบื้องตน แตละคนจะตองมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอัน

ที่จะทํางานทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความหนักแนนอดทน ใหบรรลุผลสําเร็จ. เมื่อจะเริ่ม

งานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชนที่แทของงานนั้นอยาง

แจมแจง แลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย. ขอสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตองพยายาม

ควบคุมกายใจและความคิด ใหสงบตั้งมั่นและหนักแนน อยาใหคลายจากความเพียร และอยาใหหวั่นไหว

ฟุงซานไปกับความพอใจไมพอใจหรืออุปสรรคและปญหาตาง ๆ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความสุจริตใจ

และจริงใจตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม 

ดวยความเมตตาอารีและความไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานประโยชนกันได อยางสอดคลอง

และมีประสิทธิภาพ..."

ผุสดี โตะเด็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีหนาที่ในทางกฏหมายจะชวยประชาชนไดเพราะกฏหมายนี้มีไวสําหรับใหบานเมืองมีความสงบ

เรียบรอย

ทุกสิ่งทุกอยางจึงตองมีกฏเกณฑ ถาประชาชนคือบุคคลที่ประกอบชาตินี้มีความรูพอในกฏเกณฑตางๆ ที่

ไดวางเอาไวดีก็จะทําใหการปกครองเปนไปโดยเรียบรอยมีความสงบตามตัวบทกฏหมาย..."

ผุสดี ยอดเรือน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ไดโดยดี เพราะวามีจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี

 ถาตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีสุขตราบนั้น

..."

ผุสดี วงษเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา ศิลปและวัฒนธรรมนั้น คือ งานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซึ่ง

เปนทั้งตนเหตุ ทั้งองคประกอบ ที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่น ๆ  ทั้งหมก และเปนปจจัยที่จะชวยให

เรารักษาและดํารงความเปนไทยไดสืบไป..."

เผด็จ ทองพราว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

เผด็จ พงษดวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเก้ือกูลกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวย

ไมตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู..."

เผด็จ ภูลนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมไดคนเราจะตองรับและจะตองให  เมื่อไดรับสิ่งของไดมากก็จะตองพยายามใหใน

การใหนั้น  ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและในชาติ  (พระราชดํารัสพระราชทาน

ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงคลองราชครบ  50ป )..."

เผด็จ สันเวียงใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่งที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษาจะเปนอยางใดก็

ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริงดวยความคิด ดวยความพยายาม 

ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสงัเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

เผื่อน กลิ่นจิงหรีด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ไผท รักวิชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดวินิจฉัยและความประพฤติที่ดีนี้ เปนเรื่องที่เปนเหตุเปนผลประกอบกันและสงเสริมสนับสนุน

กัน ทั้งเปนรากฐานของการดํารง ชีวิตที่ดีงามที่เจริญที่ม่ันคง อยางสําคัญยิ่งหลักที่จะปฏิบัติฝกฝนมีอยู

วาเบืองตน บุคคลจะตองหัดทําความคิดจิตใจใหหนันแนน เปนกลาง ไมปลอยใหหันเหไปตามอํานาจอคติ

กอน เมื่อจะมอง จะพิจารณาเรื่องใดปญหาใด ตลอดจนบุคคลใดๆก็พยายามพิจารณาดูดวยใจที่หนักแนน

เปนกลางนั้นทุกครั้งใหสม่ําเสมอและเที่ยงตรง ใหเปนวินัยประจําตัว ก็จะแลเห็นสิ่งที่พิจารณาโดยชัดเจน

กระจางแจมแจง ทําใหสามารถวินิจฉัยไดถูกตอง ตรงความเปนจริง เปนเหตุสงเสริมใหประพฤติปฏิบัติตอ

ปญหาสถานการณ และบุคคลไดอยางถูกตอง พอเหมาะพอดี และเมื่อประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง

พอเหมาะพอดี ไดสม่ําเสมอ จนเกิดความชัดเจนชํานาญแลว ความประพฤตินั้นจะสงเสริมสงความคิด

อานใหแจมแจง คลองแคลวรวดเร็วขึ้น จะวินิจฉัยสิ่งใดก็งายดาย ถูกตองแนนอนยิ่งขึ้น แลวอุดหนุนความ

ประพฤติปฏิบัติใหดีขึ้นไปอีก ผูที่คิดดีทําดีมีแตจะเจริญยิ่งๆขึ้นเปนลําดับ ไมมีทางที่ทางจะตกต่ํา..."

ฝากใจ เตจะโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

ฝาติเมาะ นุกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือ พูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและ

สวนรวม..."

ฝาตีมะ หลงพิลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ฝยะ มูเก็ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

พง ปตตะวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

พงคทิพย เรืองแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรู ความสามารถในทางวิชาการ

แลว แตละบุคคลยังตะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความ

มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบ

กันพรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืน ทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

พงคศักดิ์ นาเมืองรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

พงคศิริ บุญสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญ ๆ  ทุกอยาง  ตองการเวลามากกวาจะทําสําเร็จ  ผูที่เรมโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จ

โดยตลอดวยตนเองก็ได  ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น  ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน  ใครเปนผูรับ

ชวงงาน  ขึ้นเปนขอสําคัญนัก  จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงาน  เปนใหญย่ิงกวาสิ่งอื่น..."

พงทิพย มงคลสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

พงไพร สารปรัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

พงศกร ชวยละแม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กๆทําอะไรตองหัดใหรูตัว การรูตัวอยูเสมอจะทําให เปนคนมีระเบียบ และคนที่มีระเบียบดีแลวจะ

สามารถ เลาเรียน และทําการงานตางๆ ไดโดยถูกตองรวดเร็ว จะเปนคนที่สรางความสําเร็จและความ

เจริญใหแก ตนเองแกสวนรวมในอนาคตไดอยางแนนอน..."

พงศกร ศรีสมยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนหรือการสรางสรรคในทางที่ดีนั้น จะเกิดขึ้นไดก็ดวยการลงมือทํา หมายความวาจะตองนํา

ความรูความสามารถที่มีอยูนั้นมาใชงาน ลงมือใชเมื่อไหรเพียงใด ประโยชนก็เกิดเมื่อนั้น เพียงนั้น เมื่อยัง

ไมลงมือทํา ประโยชนก็ยังไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจะมีความรูความสามารถมากมายเพียงใด ถาไม

นํามาใชก็ปราศจากประโยชน..."

พงศกร อินธิ์ไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญขึ้นนั้น จะตองสรางและ เสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น 

ถาพื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลน บกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้น ไปอีกนั้นยากนักที่จะทําได

 ดังนั้น นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว จะ ตองพยายามรักษาพื้นฐาน ใหม่ันคงไมบกพรองพรอม ๆ 

กันไปดวย..."

พงศเฉลิม เปาริก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕..."

พงศชา แสงหิรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

พงศทัสน พรหมไพจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

พงศเทพ บัวจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนา มีความสําเร็จ 

สัจ เปนการต้ังใจ ต้ังจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือเปนการตั้งใจที่

จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น..."

พงศธร ตนะเผาทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งที่นาวิตก  ก็คือ  ความคิดอานและความประพฤติหลายๆ  อยาง  ซ่ึงแต

กอนคือวา เปนความชั่วความผิด  ไดกลายเปนสิ่งที่คนในสังคมยอมรับแลวพากันประพฤติโดยไมรูสึก

สะดุงสะเทือน  จนทําใหเกิดปญหา  และทําใหชีวิตของแตละคนมืดมนไป  ขาพเจาเห็นวาเปนหนาที่ของ

ชาวพุทะจะตองรวมกันแกไขปญหานี้อยางจริงจัง  แตละทานแตละฝายตองยึดหลักการใหมั่นคง  ที่จะ

ไมทําสิ่งใด ๆ  ทําช่ัวเสื่อมลง  ตองกลาและบากบั่นที่จะทําแตสิ่งที่เปนความที่เปนความถูกตอง และเปน

คุณธรรม   เพื่อใหผลประพฤติดีปฏิบัติชอบยังเกิดเพิ่มพูนขึ้น  และค้ําจูนสวนธรรมไวมิใหเสื่อมขาดลง  

หากใหกลับฟน คือ ดีขึ้นไดเปนลําดับ..."

พงศธร สะบาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกูเงนที่นํามาใชในสิ่งที่ไมทํารายไดนั้น ไมดีอันนี้เปนขอสําคัญ เพราะวาการกูเงินและทําใหมีรายได

เทากับจะใชหนี้ได ไมตองติดหนี้ไมตองเดือดรอนไมตองเสียเกียรต.ิ.."

พงศประสิทธิ์ หอมระหัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

พงศพัฒ หนูกลัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท ปพุทธศักราช ๒๕๒๖ 

การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๐๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖..."

พงศพันธ เจริญผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

พงศพันธ ตุลาธาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

พงศพันธ หวยลํ้า
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลแนนอนและสมบูรณ ตามเปาหมายนั้นจะตองใชความรูความสามารถ พรอมทั้ง

คุณสมบัติที่สําคัญ ๆ ในตัวบุคคลหลายประการ ทั้งความตั้งใจที่ม่ันคง ความคิดสรางสรรค ความ 

อุตสาหะพยายาม ความรับผิดชอบ ตลอดจนความสุจริต เปน ธรรมนํามาปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ..."

พงศพันธุ นพรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญ ๆ ทุกอยาง ตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงาน เปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

พงศภวัน จิตรบรรเจิดกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

พงศศักดิ์ ตะวัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

พงศศักดิ์ ตุลาธาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่งแตเมื่อจะใชดวยความระมัดระวังและความรับผิดชอบมิใหลวง

ละเมิด เสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาอยูเทาเทียมกันถามิไดกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปรกติสุข

ของสวนรวมดวย..."

พงศักดิ์ รอยไพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรหวง หันไปหวงอํานาจหวงตําแหนง หวงสิทธิ์ หวงรายไดกันมากเขาๆ แลว 

จะเอาจิตจที่ไหนมาหวงความรู ความดี ความเจริญของเด็ก ความหวงในสิ่งเหลานั้นก็จําคอยบั่นทอน

ทําลายคงวามเปนครูไปจนหมดสิ้น จะไมมีดีอะไรเหลือไวพอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไวได 

ความเปนครูก็จะไมมีคาเหลืออยูใหเปน ที่เคารพบูชาตอไป..."

พงษ เกษนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมู ชนผูอยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษา 

และตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ เนื่องดวยสรรพกิจการงานที่เปนสวนรวมทุกดาน ทุกระดับ ตองอาศัย

บุคคลหลายฝายรวมกันทํากิจกรรม..."

พงษ เจริญฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

พงษ หาญยศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการจะทําสิ่งไรก็ตาม ประการแรกจําเปนตองรักษาแรงผลักดันในการทํางานที่เคยมีอยูนั้นไวใหมั่นคง

เสมอ เพื่อเปนเครื่องกระตุนเตือน แลวจึงนําความละเอียดรอบคอบ ความระมัดระวังกันทั้งเหตุผลอันถูก

แทที่เกิดมีขึ้นภายหลังมาประกอบเขาดวย เพื่อชวยใหสามารถตัดสินการกระทําทั้งปวงไดอยางถูกตอง

เที่ยงตรง และวองไว ก็จะทําใหการกระทําทุกอยางไดผลสมบูรณเต็มเปยม..."

พงษชัย โกฏิรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลา ได และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดย งายดายและ

รวดเร็ว..."

พงษเทพ ธนวัฒนนิรันดร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘..."

พงษเทพ เพ็งพี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่งแตแมจะใชจําเปนตองใชความระมัดระวังและความรับผิดชอบ มิ

ใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปรกติ

สุขของสวนรวมดวย..."

พงษเธียร ธระเสนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทยสามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใด เรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน และกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความ สุข

ตราบนั้น..."

พงษนุวัฒน อินจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

พงษพร ขุนหนังสือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับคามมรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้คือลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอบุรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคงมาตั้งแต

อดคตจนถึงปจจุบันตราบใดที่เราทั้งหลายรักษาความเปนไทยนี้ไวไดชาติบานเมืองกจะดํารงมั่นคงอยู

ตราบนั้น ความเปนไทยจึงเปนสมบัติล้ําคาที่ชาวเราตองถนอมรักษาไวเปนนิตยตลอดไป..."

พงษพร อินพินิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้นจะ

ทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคน

เลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

พงษพรรณ ลีตาพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในขวบปที่แลว มีเหตุการณหลายอยางเกิดขึ้นในบานเมืองเรา แตมีเรื่องหนึ่งที่ควรกลาวถึงเปนพิเศษก็

คือ การใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยเมื่อคราวน้ําทวมใหญ ที่คนไทยทุกคน ทุกองคกร ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ตางรวมมือรวมใจกันโดยพรอมพรัก ทําใหผูที่ไดพบเห็น แมเปนชาวตางชาติตางภาษา ก็พากันช่ืน

ชมยกยอง ขาพเจาเองก็มีความปติเต็มต้ืนใจที่ไดเห็นน้ําใจของทุกคนเชนนี้ เพราะเปนสิ่งบงชี้ใหเห็นถึง

คุณธรรมขอหนึ่ง ที่ยังอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทย ก็คือ การให การใหนี้ ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด 

โดยสถานใด ก็ตาม ลวนเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญ ระหวาง

บุคคลกับบุคคล และทําใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม นอกจากนั้น การให ยังเปนบอ

เกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือ ผูใหก็มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ ผูรับก็มีความสุข มีกําลังใจ สังคม

สวนรวมตอลดถึงประทศชาติ ก็มีความผาสุกมีความรมเย็น..."

พงษพันธ แจมสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซ่ึง

เปนตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษา

 และดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป..."

พงษพันธ ธรรมวิชิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ ยึดม่ันนั้นคือ ความดีเปนผูที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไม

มีความคิดที่แจมใส ไมมีความ คิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถที่ปฎิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."  

"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

พงษพันธ ศรีสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

พงษพิทักษ ทิมาบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

พงษพิทักษ หยงเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทํา จึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควร หยุดย้ัง

การกระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

พงษพิพัฒน โสตสูง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

พงษพิษณุ ลือชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

พงษศักดิ์ นางาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

พงษศักดิ์ ปงเจริญวัฒนากิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

พงษศักดิ์ เผือกพวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

พงษศักดิ์ พวงสิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตางๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจัดพิจารณาใชใหถูกตอง ถูกโอกาสถึงมีวิชาอยู ก็ไม

เปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

พงษศักดิ์ พิมโพธิ์ทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถือ กิจประโยชนสวนรวมเปนกิจที่หนึ่ง กิจสวนตนเปนสิ่งที่สอง..."

พงษศักดิ์ ศักดิ์ษฐานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงแหงหมูคณะ ที่จะเกิดมี ขึ้นไดนั้น ยอมจะเนื่องมาจากความคิด ความเห็น 

และใจจริงที่มุงหมายและยึดมั่นในสิ่งใดสิ่ง หนึ่งรวมกัน..."

พงษศักดิ์ สิริวัตถานันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

พงษศักดิ์ หงษศิริวัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความปติช่ืนชมอยางยิ่งที่ทานทั้งหลาย มีไมตรีจิตพรั่งพรอมกันมาใหพรวันเกิด ขอขอบพระทัย

 และขอบใจในคําอํานวยพร อันเปยมดวยความมุงดีมุงเจริญ โดยประกาศตางๆ ขอทุกทานจงไดรับพร 

และไมตรีจากใจจริงของขาพเจาเชนเดียวกัน

                 คนไทยรวมกันตั้งชาติ ตั้งประเทศจนเปนปกแผนและเจริญมั่นคงสืบตอกันมาชานาน แมบาง

สมัยบานเมืองจะไดเกิดเหตุคับขัน เดือดรอนแตเราก็รวมกันปฏิบัติแกไขดวย สติปญญาอันฉลาด สามารถ

 ดวยคุณธรรม ความดี และดวยความสามัคคีปรองดอง ทําใหเรามีอิสรภาพ และความสุข ความเจริญทุก

อยาง อายุยืนมาจนถึงทุกวันนี้ ขอนี้ควรเปนสิ่งเตือนใจเราทั้งหลายผูรวมอยูในชาติ ในประเทศนี้ใหมี

สมานฉันท มาหาเหตุผล ความถูกตอง และความรับผิดชอบตอสวนรวมอยางจริงจัง เพื่อกําจัดอคติและ

สรางเสริม ความเมตตา สามัคคีในกันและกัน จะไดสามารถรวมกําลังกันสรางสรรค จรรโลงประเทศชาติ 

ของเราใหมั่นคงเขมแข็งเปนแผนดินที่ทุกคนจะอยูอาศัย และประกอบสัมมาอาชีพพรอมกันรวมกัน ดวย

ความผาสุกรมเย็นตลอดไป ไมมีที่สิ้นสุด

                 ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงอภิบาลรักษาทานทุกคนใหปราศจากทุกข 

ปราศจากภัย และบันดาลใหประสบแตความสุข สิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล จงทุกประการ..."

พงษศักดิ์ หรรษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตามประวัติศาสตรของเราจะเห็นไดวา คราวใด ที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ชาติก็

รอดพนจากภัยพิบัติสูความเจริญรุงเรือง แต คราวใดที่ขาด ความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตองประสบ

เคราะหกรรมทั้ง ชาต.ิ.."

พงษศักดิ์ เอ็นดู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความ คิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวน รวม

..."

พงษศิริ จูเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมาก แตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

พงษศีล ศรีวรวิบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยูก็ไมมีวันตกงาน ยอมหาทางสรางตัวสรางฐษนะให

กาวหนาไดเสมอขอสําคัญในการสรางตัวและบษนะนั้นจะตองพือหลักคอยเปฯคอยไปดวยความรอบคอบ

ระมัดระวังและความพอดี ไมทําเกินบษนะและกําลังหรือทําดวยความเรงรีบเพรมทะความสามารถของ

คนเราที่มีในตัวสามารถนํามราซ่ึงความมั่นคงความเจริญสรางโอกสและลานะใหกับตัวเองและประเทศ

ชาตเสมอทั้งนี้ตองอยูกับสํานึกของแตละคน..."

พงษสยาม มาสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยูที่ณ.แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

พงษสิทธิ์ สุโมตยกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

พจ ชะโรธรพิเศษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

พจชยันต เอกอัครนิติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาอยากไดความเจริญนั้นความกาวหนาความอยูดีกินดีก็จะตองทํางานนั้นดวยความสามารถเต็มที่ 

ดวยความตั้งใจ ดวยความรูและบริสุทธิ์ใจ สุจริตใจ..."

พจน สิริโสภณวัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

พจนา อินเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น  นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงาน และใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

พจนาถ บรรเทาวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได  ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก

หลาย ๆ  คน  หลาย ๆ  ทาง  ดวยความรวมมือปรองดองกัน  ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปน

อุปสรรคขัดขวาง  และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

พจนี ขวัญมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมืองประกอบดวยนานาสถาบัน  อันเปรียบไดกับอวัยะทั้งปวง  ที่ประกอบกันขึ้นเปนชีวิต

รางกาย   ชีวิตรางการดํารงอยูได  เพราะอวัยวะใหญนอยทํางานเปนปรกติพรอมกันอยางไร  ชาติ

บานเมืองก็ดํารงอยูได  เพราะสถาบันตาง ๆ  ต้ังม่ันและปฏิบัติหนาที่ของตนโดยพรอมมูลอยางนั้น..."

พจนี ขวัญมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศึยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริตความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

      เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ทําทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวน

คุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยายดําเนินไปถูก

ทาง ดวยความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

       ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวา

การงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

พจนี สมภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดี จะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

พจนีย แกวประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได  ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

พจนีย ทองปญจา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

พจนีย ทัศประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียง ก็มีเปนขั้นๆ แตจะบอกวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ใหพอเพียงเฉพาะตัวเองรอย

เปอรเซนตนี่เปนสงที่ทําไมได จะตองมีการแลกเปลี่ยน ตองมีการชวยกั นถามีการชวยกันแลกเปลี่ยนกัน ก็

ไมใชพอเพียงแลว พอเพียงทฤษฏีหลวงนี้ คือ ใหสามารถที่จะดําเนินงานได..."

พจนีย เปรมชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหเปนบอเกิดแหงความสุข กลาวคือ ผูใหมีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ ผูรับก็จะมีความสุข มี

กําลังใจ สังคมสวน

รวม ตลอดถึงประเทศชาติก็มีความผาสุก มีความรมเย็น ดวยการให คือใหความรัก ความเมตตากัน ให

น้ําใจไมตรีกัน 

ใหอภัย ไมถือโทษ โกรธเคืองกัน ใหการสงเคราะห อนุเคราะหกัน โดยมุงดี มุงเจริญตอกัน ดวยความ

บริสุทธ์ิและจริงใจ..."

พจนีย ลํายอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณปรับปรุงตัวปรับปรุงงานใหมี

ประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณและกอเกิดประโยชนที่พึงประสงคเปนความเจริญ

มั่นคงทั้งแกตนแกงานและแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

พจมาน สรุโฆษิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

พจวะ ฉวีปลั่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

พชชาภา สุวรรณะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตอง

ครบถวนมีอิสรภาพ..."

พชรพร บุญสมนึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

พชรพร บุญสมนึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติบริหารงานทุกอยาง จําเปนตองมีโครงการ มีระเบียบแบบแผนที่เหมาะสมที่ถูกตองวางไว

อยางเรียบรอยครบถวน งานจึงจะเจริญกาวหนาไปได การจัดการศึกษาก็เชนเดียวกัน จะตองจัดวางแผน 

วางระเบียบปฏิบัติใหมั่นคงพรอมมูลทั้งในระดับชาติ และระดับรองลงมาทุกระดับ ทุกวันนี้สถานการณ

ตางๆ ในโลกและในบานเมืองของเราเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ยอมทําใหมีความคิด ความเห็นและ

หลักการอยางใหมเกิดขึ้นมามาก การจัดวางหลักการวางระเบียบปฏิบัตใินการบริหาร และดําเนินการ

ศึกษาก็จําตองกระทําใหสอดคลอง ใหถูกใหเหมาะกับสภาพที่เปลี่ยนมาดวย เพื่อที่จะไดกาวหนาไปในทาง

เจริญ..."

พชรมนฑ พรพีระมานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

พเช พวงมาลัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรักฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลากหลาย มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

พนธกร โปรงจิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

พนม เทพญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียดหยาม

คนสมัยเกาก็มีสิทธิ์ แตถาพูดตามความจริงแลว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกาไมควรจะมี ดวยเหตุวาคน

รุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

พนม รักกลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

พนม สุวรรณโณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

ยิ่งใหญที่เปนอันเปนคุณเปนประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

พนม เสือมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองสามัคคีกัน  ตองไมขัดขากันมากเกินไป แตวาไมไดหมายความวา จะตองทําในแบที่บางคนนึกจะ

ทํา  จะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางาน  ทํางานตามหนาที่เม่ือทํางานตามหนาที่แลวก็ตองหวังดีตอผูอ่ืนนี้

เปนหลักสําคัญ  ตองทํางานดวยเห็นอกเห็นใจกันและกันดวยความขยันหมั่นเพียร..."

พนม หลวงกิจจา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรถือตัว แบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ  บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

พนม หิรัญธนยรัศมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก

หลายๆคน หลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรค

ขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

พนม อยูสําราญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...นักกฎหมายทุกคน จะตองตั้งใจใชกฎหมายเพื่อผดุงความยุติธรรม ความผาสุกสงบ ความมั่นคงของ

มหาชนและประเทศชาติ ทั้งตองเพงถึงการใชวิจารณญาณอันถูกถวนใหมากที่สุด ควบคูกับการใช

กฎหมายเสมอตลอดไปมิฉะนั้นอาจไมบรรลุผลตามที่ทุกคนมุงหวังไว..."

พนม อวมสืบเชื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชาแตก็ จําเปนตองทําเพราะหาไมความช่ัวซ่ึง ทําไดงายจะเขามาแทนที่

และจะพอกพูนขึ้น อยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัวแตละคนจึงตองตั้งใจ และเพียรพยายามใหสุดกําลังใน

การสรางเสริมและสะสม ความด.ี.."

พนมกร วาทบัณฑิตกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําการงานสรางเกียรติยศชือเสียงและความเจริญกาวหนา  นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว  

แตละคนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ  กับตองอาศับ

กุศโลบายหรือวิธีอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ  ประการแรก  ไดแก  

การสรางศรัทธาความเชือถือในงานที่ทํา  ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ  ในอันที่จะทํากรงานใหบรรลุผลเลิศ   ประการที่สอง   ไดแก  การไมประมาทปยญา

ความรู  ความฉลาดสามารถ  ทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน  ซึ่งเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนาอวางไกล  

ประการที่สาม  ไดแก  การตามรักษาความจริงใจ  ทั้งตอผูอ่ืนทั้งตอตัวเอง  ซึ่งเปนเครื่องทําใหวางใจ

รวมมือกันและทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น   ประการที่สี่   ไดแก  การกําจัดจิตใจที่ตํ่าทราม   รวมทั้งสราง

เสริมความคิดจิตใจที่สะอาดเขมแข็ง  ซ่ึงจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี  ใหเกิดความกาวหนา   

ประการที่หา   ไดแก  การรูจักสงบใจ  ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหว

ฟุงซานและสามารถพิจารณาแกไขปยหาไดโดยถูกตอง  คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว   ทั้งที่เปน

สวนรากฐาน  ทั้งที่เปนสวนวิธีการ  ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน  และเกื้อกูลสวเสริมกันอยูทั้งหมด  จะ

อาศัยเพียงขอหนึ่งขอใดหรือเพียงบางสวนบางขอมิได  เพระจะไมชวยใหเกิดผล  หรอืไดผลนอย  ดังนั้น  

จึงจําเปนที่จะตองพยายามอบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ  และทุกขอ    เมื่อคุณสมบัติดังกลาว

ประชุมพรอมกันขึ้นแลว  จึงจะบันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณ  บริบูรณเปนประโยชนชวยตัว  ชวยผูอ่ืน

ไดอยางแทจริง..."

พนมพร ศรีชุมพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

พนมไพร นอยเล็ก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน

มีความสงบและทํางานตั้งอธิษฐาน ต้ังปณิธาน

ในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพอกิน

ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตมีความความพออยูพอกิน มีความสงบ

เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได

เราก็จะยอดยิ่งยวดได ?

ฉะนั้นถาทุกทานซึ่งถือวาเปนผูมีความคิดและมีอิทธิพล

มีพลังที่จะทําใหผูอ่ืน ซึ่งมีความคิดเหมือนกัน

ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอยํ้าพอควร

พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได

ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล..."

พนมวรรณ สุวรรณสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือเปนเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความรู ความคิด วิทยาการทุกดานทุกอยาง ซึ่งมนุษยได

เรียนรู ไดคิดอาน และเพียรพยายามบันทึกภาษาไวดวยลายลักษณอักษร หนังสือแพรไปถึงที่ใด ความรู

ความคิดก็แพรไปถึงที่นั่น หนังสือจึงเปนสิ่งมีคาและมีประโยชนที่จะประมาณมิไดในแงที่เปนบอเกิดการ

เรียนรูของมนุษย..."

พนมศักดิ์ พิทักษวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อพูดถึงความสําคัญ  ของการศึกษาแลว  เมื่อมานึกดูวาการศึกษาเปนรากฐานของความมั่นคงและ

ผาสุกของประเทศชาติ  ก็กลับมาคิดอีกอยางหนึ่งวาที่บานเมืองมีความมั่นคงได  ทุกคนแมจะไมใชครู  ก็

ตองชวยกันในดานการศึกษานี้  อีกอยางหนึ่งทุกคนแมจะเปนฝายการศึกษา  ก็ตองมีหนาที่ที่จะทะนุบํารุง

ใหบานเมืองมีความมั่นคง..."

พนัชกร เจริญยศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

พนัสดา คณะแนม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารนั้นในฐานะเปนทหารของชาติอยางสําคัญในดานการตอสูปองกันดวยแสนยานุภาพและและ

ฐานะที่เปนคนไทย จึงมีหนาที่จะรวมกันกับทุกคนทุกฝายพัฒนาสรางสรรคใหเกิดความเจริญรมเย็นแก

แผนดิน ดังนั้นไมวาจะประพฤติปฏิบัติการใดทหารจะตองระมัดระวังกายใจใหมั่นคงเที่ยงตรงในความ

สุจริต และความสมัครสมานสามัคคี มีความกลาหาญ เขมแข็ง และอดทนอดกลั้นมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่

ของตนใหสมบูรณครบถวนทั้งในฐานะทีเปนทหาร ทั้งในฐานะที่เปนคนไทยโดยปรารถนาประโยชขนอันย่ิง

ใหยของชาติแผนดินเปนเปาหมายสูงสุด..."

พนาดร ทองสุขพอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

พนารัตน เที่ยงสุทธิสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

พนารัตน ปทมขจร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

พนารัตน ม่ิงมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดย

ครบถวนแทจริง..."

พนาวัน ชําชอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง. ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตาง ๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาด

แจมใสในเหตุในผล . หนาที่นี้เปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ. ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความ

ดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบ ได

เขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญ

และความเสื่อมทั้งปวง . 

      โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสาย. ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

พนิฏา ชุมม่ิง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต  คนไมมีความมั่งคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญ

อันใดไดผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น  จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ "

           พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขอความดังกลาวขางตนเปนแรงบันดาลใจใน

การทํางานดวยความสุจริตตอหนาที่    ปจจุบันขาพเจาทํางานในดานการเงินและบัญชีและดูแล

ผลประโยชนของขาราชการและลูกจางในสังกัด   ตลอดระยะเวลา  12  ป    มีเหตุการณที่ทําใหดิฉันรูสึก

เสียใจและผิดหวังตออดีตผูบังคับบัญชา

(ขาราชการบํานาญ)  รายละเอียดดังนี้

          เนื่องจากกรมฯ  ไดจัดสงเงินรางวัลใหแกขาราชการและลูกจางในสังกัด   ดิฉันมีหนาที่ตองถอนเงิน

จากธนาคารเพื่อนํามาเบิกจายในแกผูมีสิทธิตามรายชื่อ  แตดวยภาระหนาที่ตองปฏิบัติงานในวันสิ้นเดือน

หลายอยาง

ทําใหจําไมไดวาโอนเงินเมื่อวันที่เทาไรและเก็บใบนําฝากเงินไวที่ไหน  อดีตผูบังคับบัญชานําสมุดบัญชีเงิน

ฝาก

ไปปรับยอดกับทางธนาคารนาน ๆ ครั้ง  รายการของสมุดบัญชีเงินฝากจึงปรากฎเปนยอดรวม  ซึ่งจะไม

เห็นรายการ

ของยอดเงินรางวัล  อดีตผูบังคับบัญชีเขียนหนังสือรองเรียนตอผูบังคับบัญชีคนปจจุบันและใหแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง  เพื่อจะเอาความผิดกับดิฉัน  มีเพื่อนรวมงานทานหนึ่งคอยเปนกําลังใจและ

ยืนยันความบริสุทธิ์

เพราะเขาจําไดวา    วันที่นําเงินรางวัลไปโอนใหอับอดีตผูบังคับบัญชาเขาเปนคนขับรถยนตพาดิฉันไปที่

ธนาคารและยังถามดิฉันวามาที่ธนาคารเพื่อทําอะไร  ดิฉันเสียใจมากและเครียดกบัเหตุการณดังกลาว   

เวลา 23.00  น. ที่บานพัก

ขาราชการ   ดิฉันนั่งตรวจดูเอกสารที่นํามาจากโตะทํางานเพื่อจะทิ้งและไดพบกับใบโอนเงิน  ลงชื่ออดีต

ผูบังคับบัญชา

จํานวนเงินประมาณ 5,000  กวาบาท  จํานวนเงินดังกลาวดิฉันมิไดยักยอกเอาแมแตหนึ่งบาท  เพราะ

คาธรรมเนียม

การโอนเงินจะหักจากยอดจํานวนเงินที่ไดรับ  ดิฉันนั่งน้ําตาไหลและดีใจที่ไดพบหลักฐานการโอนเงิน 

ดิฉันทํางาน

ดวยความสุจริตยึดถือเสมอวา  "ซ่ือกินไมหมด  คดกินไมนาน"  ดิฉันคงไมเอาจํานวนเงินเพียง 5,000  กวา

พนิดา เกลื่อนสันเทียะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



บาท

มาตัดอนาคตกับอาชีพรับราชการของตนเอง  เร่ืองนี้เปนเพียงขอบกพรองของอดีตผูบังคับบัญชาที่ไม

ตรวจสอบ

ยอดเงินจากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารใหถูกตองเสียกอนที่จะตัดสินวาเปนความผิดของเจาหนาที่การเงิน

          เหตุการณนี้เปนแรงผลักดันใหดิฉันตองมีความละมัดละวังมากยิ่งขึ้น  ในการรับ-จายเงิน

ผลประโยชนตาง ๆ

ของขาราชการและลูกจาง  จะตองจัดเก็บหลักฐานการดานการเงินใหดี   ที่โตะทํางานของดิฉันจะมี

รูปภาพของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทานทรงงาน  นั้นเปนภาพที่เปนเครื่องเตือนใจในการปฎิบัติหนาที่ดวย

ความสุจริต

เสมอมา  ดิฉันขอฝากเหตุการณดังกลาวขางตนใหกับทุกทานที่ไดอาน  มีขาราชการหลายทานที่มักชอบ

พูดเสมอวา

"ประเทศชาติไมใชของเราคนเดียว"   แตถาขาราชการคนนั้นทุจริตและประเทศชาติจะอยูไดอยางไร

          ทายนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานทรงเปนแบบอยางในการทํางานและทานทรงอยูในใจ

ของดิฉัน

ตลอดเวลา

                                                                                ขาราชการชั้นผูนอย..."

พนิดา เกลื่อนสันเทียะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศของเรารักษาเอกราช อธิปไตยและอิสระภาพให สมบูรณมั่นคงมาไดจนถึงทุกวันนี้ เพราะคน

ไทย ทุกหมูเหลารูรักความสามัคคี และรูจักทําหนาที่ของแตละฝายใหประสานสงเส ริมกัน เมื่อทุกคนมุง

ใจปฏิบัติดังนี้ ความถูก ตองเรียบรอย ความพัฒนากาวหนา และความมั่นคง เปนปกแผนจึงบังเกิดขึ้น..."

พนิดา เฉลิมพิพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจ ไมกระทําสิ่งใด ๆ  ที่เรารูสึกดวยใจจริงวาชั่ววาเสื่อม เราตองฝน

ตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยางที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทํา

สิ่งที่เราทราบวาเปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ  ใหผลของ

ความดีบังเกิดมาก ๆ  ขึ้น ก็จะชวยคํ้าจุนสวนรวมไว มิใหเสื่อมลงไปและจะชวยฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ..."

พนิดา บํารุงชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลา ได และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดย งายดายและ

รวดเร็ว..."

พนิดา พงษพิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอยางนี้วา การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจ

แบบพอมีพอกิน แบบพอเพียงพอกินนั้นหมายความวา อุมชูตัวเองไ ใหมีพอมีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็

เคยบอกกับความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตังเอง จะตองทอผา

ใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่ง

บางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได แตขายในที่นี้ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนมสิ่ง

มากนัก อยางนี้นักเศรษฐกิจตางๆก็บอกมาวาลาสมัยจริง อาจจะลาสมัย คนอื่นเคาตองการเสรษฐกิจ ที่

ตองมีการแลกเปลี่ยน เรียกวาเปนเศรษฐกิจการคา ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียงเลยรูสึกวาไมหรูหรา แต

เมืองไทยเปนประเทศที่มีบุญอยูวา ผลิตใหไดพอเพียงได..."

พนิดา พราหมณเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีชิวิตของบุคคลนั้นยอมมีภัยอันตราย มีอุปสรรคและเคราะหดีเคราะหืราย ผานเขามาเนือง ๆ ไมมีผูใด

 จะเปนปรกตอสุขอยางเดียวได ทุกคนจําเปนตองเตรียมกายเตรียมใจใหพรอมทุกเวลา ที่จะเผชิญและ

ตอสูแกไขความไมปรกติเดือนรอนตาง ๆ ดวยเหตุผล หลักวิชา ความถูกตอง รอบคอบ และสามัคคีธรรม..."

พนิดา พูลสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น เบื้องตน แตละคนจะตองมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอัน

ที่จะทํางานทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความหนักแนนอดทน ใหบรรลุผลสําเร็จ. เมื่อจะเริ่ม

งานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชนที่แทของงานนั้นอยาง

แจมแจง แลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย. ขอสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตองพยายาม

ควบคุมกายใจและความคิด ใหสงบตั้งมั่นและหนักแนน อยาใหคลายจากความเพียร และอยาใหหวั่นไหว

ฟุงซานไปกับความพอใจไมพอใจหรืออุปสรรคและปญหาตาง ๆ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความสุจริตใจ

และจริงใจตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม 

ดวยความเมตตาอารีและความไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานประโยชนกันได อยางสอดคลอง

และมีประสิทธิภาพ..."

พนิดา เพชรรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดี จะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา  การปรับปรุงตัวจะตองความเพียร และความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมมีความอดทน  ก็อาจจะทอใจ  ไปโดยงาย  เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมีชีวิต

เจริญรุงเรืองแน ๆ..."

พนิดา สุขสบาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามกชนมีจิตสํานึกมั่นคง อยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ เห็นวา

ศาสนาทั้งปวง ยอมสั่งสอนความดีให บุคคลประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ชอบ จึง มิไดดูแคลน

เบียดเบียนผู ถือศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นไดในประเทศไทย..."

พนิดา สุวรรณะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

พนิดา หนูตีบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้นสําคัญที่สุดที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวงหรือ

ตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลวถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีจะตอง

เกิดขึ้นแนนอน..."

พนิดา อิ่มอุไร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

พนิตา บุญณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

พบธรรม ภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อยางในระยะ 20 ปที่ผานมานี้ เมืองไทยจากที่อุดมสมบูรณเปนสวน เปนไร เปนปา กลายเปน

ทะเลทราย เราจะทําใหประเทศกลับมีความอุดมสมบูรณ มีความชุมชื่นได ขออยาไปรังแกปาเทานั้นเองไม

ตองทําอะไรมาก..."

พมผกา แดงสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควร หยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

พยงค กี่บุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

พยงค มหาพราหมณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกเจาหนาที่ และแกแผนดิน..."

พยอง กล่ินหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

พยอม ชวยวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

พยอม ฤทธิคํารพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

พยอม สายตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

พยอม เหลาตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

พยอม แหลมเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ได อบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาด

สาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยตราบตระหนักวาหมู คณะที่มีสามัคคีแนนแฟนสมบูรณยอมมีกําลังกลา แข็งทั้งใน

การคิดและการปฏิบัต.ิ.."

พยุง กาญจนวัฒนกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

พยุง ครุฑานุช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวา เล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลวยากที่จะทําใหสําเร็จ

เรียบรอยทันเวลาได การฝกฝนความเพียร ถึงหากแรกๆจะรูสึกเหน็จเหนื่อยลําบาก แตพอไดเพียรจนเปน

นิสัยแลว ก็จะกลับเปนพลังอยางสําคัญ ที่คอยกระตุนเตือนใหทํางานอยางจริงจัง ดวยใจราเริง และ

เมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้น การงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดยงายและรวดเร็ว..."

พยุง ปลื้มเปรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

พยุงศักดิ์ ไชยเนตรตี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

..."

พยุงศักดิ์ ทองกาญจนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอยชอบปดทองแต

ขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

พเยาว จันทรจารุภัค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่งคง..."

พเยาว ถึงสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

พเยาว บัวจีน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

พเยาว สําริด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอนโดยใชวิธี การ และอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชาการ 

เมื่อไดพื้นฐานที่มั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลวจึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และฐานะ

เศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสราง ความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแต

ประการเดียว โดยไมใหแผนปฏบิัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคลอง

ดวยก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตางๆ ขึ้น ซ่ึงอาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในที่สุด  ดังเห็นไดที่

อารยะประเทศหลายประเทศกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงอยูในเวลานี้ การชวยเหลือ

สนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวใหมีความพอกินพอใชกอนอื่นเปนพื้นฐานนั้น เปน

สิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะผูที่มีอาชีพ และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ยอมสามารถสรางความ

เจริญกาวหนาในระดับสูงตอไปโดยแนนอน สวนการถอืหลักที่จะสงเสริมความเจริญใหคอยเปนไป

ตามลําดับ ดวยความรอบครบระมัดระวัง และประหยัดนั้น ก็เพื่อปองกันความผิดพลาด ลมเหลวและ

เพื่อใหบรรลุผล สําเร็จไดแนนอนบริบูรณ..."

พเยาว หลําเพ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

พโยม พุกชุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิดที่อาสัย ซึ่งทําใหบุคล

เกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป..."

พรกนก ประดิษฐโต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ 

ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

พรจันทร ตั้งประดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

พรจิตร สุระเสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

พรชนก แสงสีจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

"การที่จะทํางานใหสัมฤทธ์ิผลที่พึงปราถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้นจะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย

      เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหาเรือ ซ่ึงเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสามัคคี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค 

      ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ สวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนิตย โดยตระหนักวา

การงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

พรชัย เกิดกรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

พรชัย แกวบัณฑิตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดีไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมดการจะทําให

บานเมืองมีความปกรกติสุขเรียบรอยจึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดีหากแตอยูทีการสงเสริมคนดีใหคนดี

ไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

พรชัย โกวิทพรพเชฏฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การขาดทุนของเราคือการไดกําไรของเรา ซ่ึงทานไดอธิบายวาการที่เราทําอะไรเปนการกระทํา แลวเรา

เสีย แตในที่สุดเราเสียนั้นถือวาเปนการไดเพราะวาไดทางออม วึ่งกลาว ถูกเปนครูดีกวา เพราะวาทําใหเรา

ไมประมาท ใหผิด วันนี้เปนถูกของวันหนา ใหสิ่งที่เสียไปคือสิ่งที่ไดมา อยางที่ในหลวงทานกลาว..."

พรชัย ถนอมเนื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชาแตก็ จําเปนตองทําเพราะหาไมความช่ัวซ่ึง ทําไดงายจะเขามาแทนที่

และจะพอกพูนขึ้น อยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัวแตละคนจึงตองตั้งใจ และเพียรพยายามใหสุดกําลังใน

การสรางเสริมและสะสม ความด.ี.."

พรชัย ทีหลวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

พรชัย ปยะนุชศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซ่ึง

เปนตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษา

 และดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป..."

พรชัย พงษพะกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

พรชัย พาสาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

พรชัย รุงเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

พรชัย สายเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเครงครัด  หมายถึง ความระมัดระวังมั่นคงที่จะปฏิบัติการใหเที่ยงตรงครบถวนตามแบบแผน

หลักเกณฑที่ไดวางไว  แบบแผนหลักเกณฑนั้นยอมตองมีเหตุผลเปนพื้นฐาน  และเหตุผลที่จะทําให

พื้นฐานมั่นคงไมสั่นสะเทือนได  ก็ตองเปนเหตุผลตามความจริงแทที่ไดพิสูจนเห็นจริงแลวดวยความ

ละเอียด รอบคอบ ปราศจากจากความลําเอียง และความหลงผิดตามอารมณ..."

พรชัย หาญยืนยงสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

พรชัย อินทรทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

พรณีย หลุดหละ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

พรทิพย กาลสัมฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

พรทิพย แกวกองอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางงานศิลปทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฎิบัติประกอบกับวิธีการที่

ดีอยางเหมาะสมแลว ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวยจึงจะไดผลงานที่มี

คาควรแกการยอมรับนับถือ..."

พรทิพย คงกระพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานรวมกับผูอ่ืนนั้น ที่จะใหเปนไปโดยราบรื่น ปราศจากปญหา ขอขัดแยงผอมเปนไปไดยาก 

เพราะคนจํานวนมากยอมมีความคิดความตองการที่แตกตางกันไป มากบางนอยบาง ทานจะตงอรูจัก

อดทนและอดกลั้น ใชปญญา ไมใชอารมณ ปรึกษากัน และโอนออนผอนตามกันดวยเหตุผล โดยไมถือวา

ความคิดที่แตกตางกันนั้น แตเปนเหตุสําคัญที่จะชวยใหเกิดความกระจางแจง ทั้งในวิถีทางและวิธีการ

ปฎิบัต.ิ.."

พรทิพย คําพอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

พรทิพย จันทขันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

พรทิพย จุลวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

พรทิพย เชื่อสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลายลักษณ

อักษรหรือไมก็ตาม แตเปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผูใดลวง

ละเมิด ก็อาจกอใหเกิดความเสียหาย ทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได..."

พรทิพย ไตรธรรมรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

พรทิพย เทียนทองดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจใช

ความรูความคิดความเฉลี่ยวฉลาดและความรูผิดชอบชั่วดีเปนเครื่องวิจัยวิจารณปรับปรุงตัวปรับปรุงงาน

ใหมีประสิทธิภาพเสมองานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณและกอเกิดประโยชนที่พึงประสงคเปนความเจริญ

มั่นคงแกตนแกงานและแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

พรทิพย นครขวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญ อยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะ 

เปนการทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบียนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเอง ก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

พรทิพย นพคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย

เห็นสาระ และประโยชนที่แทของงานนั้นอยางแจมแจง

แลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจและดวยความรับผิดชอบอยางสูง

ใหงานดําเนินลุลวงตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย..."

พรทิพย บัวทองจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจานั้น เปนรากฐานของการทํางานหรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนามีความสําเร็จ สัจ

เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้น ตองออกมาจากใจคือเปนการตั้งใจที่

จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงนนั้น..."

พรทิพย ประทุมมินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองสามัคคีกัน ตองไมขัดขากันมากเกินไป แตวาไมไดหมายความวา จะตองทําในแบบที่บางคนนึก

จะทํา จะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางาน ทํางานตามหนาที่ เมื่อทํางานตามหนาที่แลวก็ตองหวังดีตอผูอ่ืนนี้

เปนหลักที่สําคัญ ตองทํางานดวยการเห็นอกเห็นใจกันและดวยความขยันหมั่นเพียร (พระราชดํารัสเนื่อง

ดวยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 5 ธันวาคม 2540)..."

พรทิพย ประสีระเตสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

พรทิพย เพชรมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนา มีความหมดจดบริสุทธิ์ และ สมบูรณบริบูรณดวยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถ

จะศึกษา และปฏิบัติดวย ปญญา ความเพงพินิจ ใหเกิดประโยชนคือความ เจริญผาสุกแกตนได อยาง

แทจริง ..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีเปดการ 

ประชุมใหญของสมาคมพุทธศาสนาทั่ว

ราชอาณาจักร 19 ธันวาคม 2524..."

พรทิพย มูสิกะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฎิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยคามสุจิต จริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะ พอสมกับฐานะตําแหนงพรมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนนสม่ําเสมอ

 นอกจากนั้นยังตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและกันดวยเหตุผล

 และสําคัญที่สุดจะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนนรูกจักรับฟงอยางฉลาดนั้น แทจริงคือการระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฎิบัติ บริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

พรทิพย ระวะใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

พรทิพย โรจนเกาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้น เพราะวาถาคนใด ทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่น

วโยงกัน ฉะนั้นแตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืน..."

พรทิพย วรภคบุญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

พรทิพย ศรีสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาความสัจ

 ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อด

กลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจัก

ละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง.

 คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

พรทิพย สงคประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

พรทิพย สุทธิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ ที่มีความโลภนอยเมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไม

สุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไม

ไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็

พอเพียง..."

พรทิพย สุวิทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปดวาที่จริงแลว คนโดยมากไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพระนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองแตขางหนา ไมมี

ใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

พรทิพย แสนเมืองชิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการที่ทุกคนจะตองออกปฏิบัติงานใหไดผลสมบูรณ และใหเปนประโยชนแกชาติบานเมืองโดย

สวนรวมนั้น  มีสิ่งสําคัญที่ควรจะตองศึกษาใหทราบแจงชัดตั้งแตตนวา  บานเมืองของเรามีโครงสรางอัน

กอตั้งขึ้นดวยสวนประกอบที่สําคัญมากมายหลายสวน  เปนตน เชน อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  วนกรรม 

ชลประทาน รวมถึงเศรษฐกิจ  การศึกษา และสังคมดวย ดังนั้น  การใชเทคโนโลยีสรางสรรคความเจริญ

ตางๆในบานเมือง  จึงจาํเปนจะตองใชใหพอดีและสอดคลองกับโครงสรางของประเทศทุกๆดาน   เพื่อ

ใหผลหรือประโยชนอันจะเกิดขึ้นนั้น  บังเกิดขึ้น พรอมทุกดานโดยสมบูรณ และไดสมดุลยทั่วถึงกันอันจะ

เปนเหตุสําคัญที่สุด  ซึ่งจะบันดาลใหบานเมืองของเราเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วและมั่นคง..."

พรทิพย หลักกามิวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

พรทิพยื มานะชํานิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา บริบูรณดวยสัจธรรมที่เปน สาระและเปนประโยชนในทุกระดับ แตจะตองศึกษา ใหมี

ความรูความเขาใจและปฏิบัติ ใหเหมาะสมแกภาวะปจจุบัน ดวยศรัทธาและปญญา ที่ถูกตองจึงจะเกิด

เปนประโยชนขึ้นได..."

พรทิพา สังขะสัญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

พรทิพาพันธุ พลเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จ และเจริญกาวหนาไดแทจริง คือการไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตา และไมตรียินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ..."

พรทิยา พิกุลสนทยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศของเรารักษาอิสรภาพและผืนแผนดินใหม่ันคงเปนปกแผนตลอดมาไดถึงทุกวันนี้เพราะคนไทย

ทุกหมูเหลามีความสามัคคิและรูจักหนาที่ของตนใหประสานสงเสริมกัน

ทหารนั้นในฐานนะเปนทหารของชาติเปนหนาที่สําคัญในนดารการตาสูรบกันดวยแสนยานุภาพและฐานะ

ที่เปนคนไทยจึงมีหนาที่ตองคุมกันกับทุกฝายพัฒนาสรางสรรคใหเกิดความเจริย รมเย็นแกแผนดินการนั้น

ไมวาจะประพฤติปฏิบัติการตใดทหารตองระมัระวังการยใจใหมนคงซื่อตรงในความสัยตสุจริต และความ

สมานสามาคคีมีความกลาหาญเขมแข็งอดทนและอดกลั้นปฏิบตัหนาทีของตนใหสมบูรรครบถวนใน

ฐานะที่เปนทหารและเปฯคนไทยโดยปรารถนาประโยชนอันยิ่งใหญของชาติและแผนดินเปนเปาหมาย

สูงสุด 

ขาพเจาของแสดงความรักภักดีตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตลอดไป..."

พรเทพ ทิวเทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

พรเทพ เปรมดิษฐกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองเหมือนกันหมด ลง

ทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็ตอง

สอดคลองกัน..."

พรเทพ พึ่งธรรมเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตละคนก็มีหนาที่ที่จะปฏิบัติงาน ของตน ที่เรียกวาอาชีพของตน ถาทําดีก็เปน สิ่งที่นาชมและนา

ปลาบปลื้มใจ เปน ประโยชนแกตัวเองและถากิจการที่ทํา มีความเจริญในทางที่ดีที่ชอบก็ ทําใหสวนรวม

ของชาติบานเมือง มีความ กาวหนาดวยด.ี.."

พรเทพ สองสี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

พรธวัล พรหมเทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตองพยายามควบคุมกายใจ และความคิดใหสงบตั้งมั่น และหนักแนน อยาให

คลายความเพียร และอยาใหหวั่นไหวฟุงซานไปกับความพอใจ ความไมพอใจหรืออุปสรรค และปญหา

ตางๆ นอกจากนั้น ยังจะตองมีความสุจริตใจและจริงใจ ตอผูที่เก่ียวของรวมงาน ทุกฝายทุกคน พรอมทั้ง

ประพฤติปฏิบัติตอกันและกัน อยางเหมาะสม ดวยความเมตาอารี และความไมมีอคติ เพื่อให

ความสามารถรวมงานประสานประโยชนกันได อยางสอดคลองและมีประสิทธิภาพ..."

พรนภัส คงรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญา ความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสระภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยาง ที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณงามความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปน

ไทยไวใหม่ันคงตลอดไป..."

พรนภัส เชิดชูกาญจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนสวนรวมนั้นเปนประโยชนที่แตละคนพึงยึดถือเปนเปาหลัก

ในการปฏิบัติตนปฏิบัติงาน  เพราะเปนประโยชนอันย่ังยืนแทจริง

ซึ่งทุกคนมีสวนไดรับทั่วถึงกัน..."

พรนภา ธรรมาธิวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ

ใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแกตําแหนงหนาที่ที่

ดํารงอยู..."

พรนภา ฟุงเจริญทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย
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พระราชดํารัส

พระราชทานแกตุลาการศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.25498

พะตําหนักเปยมสุข พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 ที่ไดปฏิญาณนั้นมีความสําคัญมาก เพราะวากวางขวาง หนาที่ของผูพิพากษา หนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับ

การปกครอง มีหนาที่กวางขวางมาก ซ่ึงเกรงวา ทานอาจจะนึกวา หนาที่ของผูที่เปนศาลปกครอง มี

ขอบขายที่ไมกวางขวาง ที่จริงกวางขวางมาก ในเวลานี้อาจจะไมควรพูด แตอยางเมื่อเชานี้เอง ไดยินเขา

พูดเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง และโดยเฉพาะเรื่องเลือกตั้งของ ผูที่ไดคะแนน ไดแตมไมถึง ๒๐ เปอรเซ็นต 

แลวก็เขาเลือกตั้งอยูคนเดียว ซ่ึงมีความสําคัญ เพราะวาถาไมถึง ๒๐ เปอรเซ็นต แลวก็เขาคนเดียว ใน

ที่สุดการเลือกตั้งไมครบสมบูรณ ไมทราบวา เกี่ยวของกับทานหรือเปลา แตความจริงนาจะเกี่ยวของ

เหมือนกัน เพราะวาถาไมมีจํานวนผูที่ไดรับเลือกตั้งพอ ก็กลายเปนวา การปกครองแบบประชาธิปไตย 

ดําเนินการไมได 

แลวถาดําเนินการไมได ที่ทานไดปฏิญาณเมื่อตะก้ีนี้ ก็เปนหมัน ถึงบอกวาจะตองทําทุกอยาง เพื่อใหการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ตองดําเนินการไปได ทานก็เลยทํางานไมได และถาทานทํางานไมได ก็มีทาง

หนึ่ง ทานอาจจะตองลาออก เพราะไมไดมีการแกไขปญหา ไมไดแกปญหาที่มีอยู ตองหาทางแกไขได เขา

อาจจะบอกวา ตองไปถามศาลรัฐธรรมนูญ แตศาลรัฐธรรมนูญก็บอก ไมใชเร่ืองของตัว ศาลรัฐธรรมนูญวา

 เปนการรางรัฐธรรมนูญ รางเสร็จแลวก็ไมเกี่ยวของ 

เลยขอรองวา ทานอยาไปทอดทิ้งความปกครองแบบประชาธิปไตย การปกครองแบบที่ จะทําให

บานเมืองดําเนินการผานออกไปได แลวก็อีกขอหนึ่ง การที่จะ ที่บอกวา มีการยุบสภา และตอง ตอง

เลือกตั้งภายใน ๓๐ วัน ถูกตองหรือไม ไมพูดเลย ไมพูดกันเลย ถาไมถูก ก็จะตองแกไข แตก็อาจจะใหการ

เลือกตั้งนี้ เปนโมฆะหรือเปนอะไร ซึ่งทานจะมี จะมีสิทธิ ที่จะบอกวา อะไรที่ควร ที่ไมควร 

ไมไดบอกวารัฐบาลไมดี แตวาเทาที่ฟงดู มันเปนไปไมได คือการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย เลือกตั้งพรรค

เดียว คนเดียว ไมใชทั่วไป ทั่วแตในแหงหนึ่งมีคนที่สมัครเลือกตั้งคนเดียว มันเปนไปไมได ไม ไมใชเร่ือง

ของประชาธิปไตย เมื่อไมเปนประชาธิปไตย ทานก็พูดกันเองวา ทานตองดูเกี่ยวของกับเรื่องของการ

ปกครองใหดี ตรงนี้ขอฝาก 

อยางดีที่สุดถาเกิดทานจะทําได ทานลาออก ทานเอง ไมใชรัฐบาลลาออก ทานเองตองลาออก ถาทําไมได 

พรนิดา ทิพยวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



รับหนาที่ไมได ตะกี้ที่ปฏิญาณไป ดูดีๆ จะเปนการไมไดทําตามที่ปฏิญาณ ฉะนั้น ก็ตั้งแตฟงวิทยุเมื่อเชานี้ 

กรณีเกิดที่นบพิตํา กรณีที่จังหวัด อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อันนั้นไมใชแหงเดียว ที่อ่ืนมีอีก

หลายแหง ที่จะทําใหบานเมืองลมจม บานเมืองไมสามารถที่จะ ที่จะรอดพนจากสถานการณ ที่ไมถูกตอง 

ฉะนั้น ก็ขอใหทานไปศึกษาวา เกี่ยวของอยางไร ทานเกี่ยวของหรือไม แตถาทานไมเก่ียวของ ทานก็

ลาออกดีกวา ทานผูที่เปนผูที่ไดรับหนาที่ ทานเปนผูที่มีความรู เปนผูที่ตองทําใหบานเมืองดําเนินได หรือ

มิฉะนั้น ก็ตองไปปรึกษากับทานผูพิพากษาที่จะเขามาตอมา ทานผูพิพากษาศาลฎีกา ทานผูนี้ก็คง

เกี่ยวของเหมือนกัน ก็ปรึกษากันสี่คน 

ก็ทานปรึกษากับผูพิพากษาศาลฎีกาที่จะเขามาใหม ปรึกษากับทาน ก็เปนจํานวนหลายคน ที่มีความรู ที่

มีความซื่อสัตยสุจริต ที่มีความและมีหนาที่ ที่จะทําใหบานเมืองมีขื่อมีแป ฉะนั้นก็ขอฝาก คุณอักขราทร ก็

ตองไปพูดกับสมาชิกอื่นๆ ดวย ก็จะขอบใจมาก เด๋ียวนี้ยุง เพราะถาไมมีสภาผูแทนราษฎร ก็ไมทางจะ

ปกครองแบบประชาธิปไตย มีของ เรามีศาลหลายชนดิมากมาย แลวมีสภาหลายแบบ และก็ทุกแบบนี่

จะตองเขากัน ปรองดองกัน และคิดทางที่จะแกไขได 

นี่พูดเรื่องนี้ คอนขางจะประหลาดหนอย ที่ขอรองอยางนี้ แลวก็ ไมอยางนั้นเดี๋ยวเขาก็บอกวาตองทํามาตรา

 ๗ มาตรา ๗ ของ ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงขอยืนยัน ยืนยันวามาตรา ๗ นั้นไมไดหมายถึง ใหมอบให

พระมหากษัตริยมีอํานาจ ที่จะทําอะไรตามชอบใจ ไมใช มาตรา ๗ นั้น พูดถึงการปกครอง แบบมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข ไมไดบอกวา ใหพระมหากษัตริยตัดสินใจ ทําไดทุกอยาง 

ถาทําเขาจะตองวาพระมหากษัตริย ทําเกินหนาที่ ซึ่งขาพเจาไมเคยเกิน ไมเคยทําเกินหนาที่ ถาทําเกิน

หนาที่ ก็ไมใชประชาธิปไตย เขาอางถึงเมื่อคร้ังกอนนี้ เมื่อรัฐบาลของอาจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ ตอนนั้น

ไมไดทําเกินอํานาจพระมหากษัตรยิ ตอนนั้นมีสภา สภามีอยู ประธานสภา รองประธานสภามี่อยู แลวก็

รองประธานสภาทําหนาที่ แลวมีนายกฯ ที่สนองพระบรมราชโองการได ตามรัฐธรรมนูญในครั้งนั้น 

ไม ไมไดหมายความวา ที่ทําครั้งนั้นผิดรัฐธรรมนูญ ไมใช ตอนนั้นเขาไมใชนายกฯ พระราชทาน นายกฯ 

พระราชทานหมายความวา ตั้งนายกฯ โดยไมมีกฎเกณฑอะไรเลย ตอนนั้นมีกฏเกณฑ เมื่อคร้ังอาจารย

สัญญาไดรับตั้งเปนนายกฯ เปนนายกฯ ที่มีผูรับสนองพระบรมราชโองการ คือรองประธานสภานิตบิัญญัติ

 นายทวี แรงขํา ดังนั้น ไปทบทวนประวัติศาสตรหนอย ทานก็เปนผูใหญ ทานก็ทราบวา มี มีกฎเกณฑที่

รองรับ 

แลวก็งานอื่นๆ ก็มี แมจะเรียกวาสภาสนามมา ก็หัวเราะกัน สภาสนามมา แตไมผิด ไมผิดกฎหมาย 

เพราะวานายกรัฐมนตรี เปนผูรับสนอง นายกรัฐมนตรีคือ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดรับสนองพระบรมราช

โองการ ก็สบายใจวา ทําอะไรแบบถูกตอง ตามครรลองของรัฐธรรมนูญ แตครั้งนี้ ก็เขาจะใหทําอะไรผิด 

ผิดรัฐธรรมนูญ ใครเปนคนบอกก็ไมทราบนะ แตวาขาพเจาเองรูสึกวาผิด ฉะนั้น ก็ขอใหชวยปฏิบัติอะไร 

คิดอะไร ไมใหผิดกฎเกณฑรัฐธรรมนูญ จะทําใหบานเมืองผานพนสิ่งเปนอุปสรรค และมีความเจริญรุงเรือง

พรนิดา ทิพยวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ได ขอขอบใจทาน 

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------..."

พรนิดา ทิพยวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

พรนิดา วงศนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

พรประชา เจริญรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน อุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเอง ความพอเพียงนี้

ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว

อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอ  

       จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายไดแตขาย

ในที่ไมหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

พรประสิทธิ์ ชิตรัตถา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารมีหนาที่ที่จะตองปองกันประเทศ  และธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติพรอมทั้งสถาบันสูงสุด

ทั้งสาม  นอกจากนั้น ยังจะตองทําความปกปองคุมครองประชาชนใหอยูเปนสุข  ปลอดภัยจากศัตรูและ

การบุกรุกคุกคามทุกรูปแบบพรอมกันไปดวย  หนาที่  ทั้งนี้ถาทหารสามารถกระทําไดทรบถวนได  ก็จะ

เปนความสําเร็จ  ความดี  ความเจริญอยางยิ่งทั้งแกตัวทหารเองและแกกองทัพไทย  แตการปฏิบัติตัว

ปฏิบัติงานใหไดผลสมบูรณ  ดังนั้นเปนภาระหนัก  ที่จะตองตอสูฝาฟนอุปสรรคอยางมากมาย  และจะตอง

ใชความรูความสามารถชวยตัวอยางเต็มที่  ทหารจึงตองเตรียมตัว  เตรียมใจ และเตรียมการใหพรอมทุก

เมื่อ  เพื่อปฏิบัติภารกิจไดอยางคลองตัว  พรอมเพรียงและมีประสิทธิภาพ  ไมวาในดานยุทธการหรือใน

ดานรวมมือประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในการสนับสนุนและพัฒนาความเปนอยูของประชาชน  การ

ปฏิบัติงานแตละสิ่งแตละดานดังกลาวนั้น ทุกคนจะตองยึดมั่นในหลักการและเหตุผลที่ถูกตองในวนิัยและ

ระเบียบแบบแผนที่ดีงานในเปาหมายและประโยชนที่ชอบธรรมอยางเครงครัด  สําคัญที่สุด  จะตอง

ทํางานทุกอยางทุกระดับดวยปญญา  ความฉลาดรูคิดพิจารณาตามเหตุผล  ประกอบดวยความมีสติรูตัว  

ระมัดระวังตัวทุกเมื่อ  เพื่อมิใหเกิดความบกพรองผิดพลาด  เพราะการปฏิบัติผิดพลาดขาดความพิจารณา

นั้น  บางครั้งบางกรณีกอใหเกิดความเสียหายใหญหลวงขึ้นไดทั้งแกตนเอง  แกกองทัพ และแกชาติ

บานเมือง..."

พรพรต บุญปราศภัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

พรพรรณ ขวัญเกื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

พรพรรณ ฉิมวัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ' 

ประการแรก คือ การใหทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน                                 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดย

เทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทํา นําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรง อยูในเหตุ

ในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติ

ไทยจะดํารงมั่นคงอยูไดตลอดไป..."

พรพรรณ นงนุช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...4  คุณธรรม นําชาติยั่งยืน

ประการแรก     คือ  การใหทุกคนคิด  พูด ทํา  ดวยความเมตตา  มุงดีมุงเจริญตอกัน

ประการที่สอง   คือ  การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกันประสานงานประสานประโยชนกัน  ใหงานที่

ทําสําเร็จผลทั้งแกผูอ่ืนและประเทศชาติ

ประการที่สาม   คือ  การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความสุจริตในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดย

เทาเทียมกัน

ประการที่สี่      คือ  การที่ตางคนตางพยายามทํานําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรงอยูใน

เหตุในผล  หากความคิด  จิตใจ  และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้  ยังมีพรอม

มูลในการ  ในใจของคนไทย  ก็ม่ันใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได  จึงขอใหทาน

ทั้งหลายในสมาคมแหงนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลาไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน  

และถายทอดความคิด  จิตใจนี้กันตอไป  อยาใหขาดสาย  เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืน  เปนสุขทั้ง

ในปจจุบันและภายหนา..."

พรพรรณ สีหลวงเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

พรพรรณ สีหลวงเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถ ในทางวิชาการ

แลว แตละบุคคลยังจะตองปฏิบัติรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความ

มุงมั่น ที่จะปฏิบัติ หนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบยลคายในการปฏิบัติงาน

ประกอบกัน พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืน ทั้งแกตนเองและแผนดิน

..."

พรพรรณ สุนาพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...1. จงเปนน้ําครึ่งแกวตลอดชีวิต เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมไดตลอด

2. หนังสือเปนศูนยรวมปญญาของโลกจงอานหนังสือเดือนละเลมอานนหนังสือธรรมะปละเลม

3. ปฏิบัติตอคนอื่นเชนเดียวกับที่ตองการใหผูอ่ืนปฏิบัติตอเรา

4. การประหยัดเปฯบอเกิดแหงความร่ํารวยเปนตนทางแหงความไมประมาท

5. หากลมลงจงอยากลัวกับการลุกขึ้นใหม

6. อยาหยิ่งหากจะกลาวคําวา ขอโทษ

7. อยาอายหากจะบอกใครวาไมรู

8. พูดคําวาขอบคุณใหมาก

9. เพื่อนใหมคือของขวัญ ใหกับตัวเอง สวนเพือนเกา/มิต คืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณคา..."

พรพรรณ อาลัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล ที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึงตอง

พยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

พรพิพัฒน ปลอดโปรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้น เพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่นงานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกัน จะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

พรพิมล เงินปาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

พรพิมล จงศุภวิศาลกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมาก สําหรับผูที่ ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะ

ชวยให สามารถขจัดปดเปา ปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอัน เกิดจากความกินแหนง 

แคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน..."

พรพิมล ชุติจิตวิทยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

พรพิมล เซงขิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารนั้นอาจกลาวไดวาไดปฏิบัติตัวปฏิบัติงานมาดวยดี ทั้งในดานยุทธการอันเปนภารกิจโดยตรงของ

ทหาร และในดานการพัฒนาสรางสรรคใหประชาชนมีชีวิตที่รมเย็นเปนปกติสุข ตลอดจนชวยเหลือบําบัด

บรรเทาทุกขในยามที่เกิดภัยพิบัติเดือดรอน ผลงานที่ผานมาเปนที่นาพอใจ ไดรับความศรัทธาเชื่อถือ และ

รวมมือสนับสนุนจากประชาชนอยางกวางขวางควรเปนที่ประจักษวา แนวทางที่ทหารปฏิบัติตน

ปฏิบัติงานมานั้นเปนแนวทางที่ถูกตอง จึงสมควรอยางยิ่งที่ทหารทุกคนทุกตําแหนง จะไดถือเปนกรณีย

กิจสําคัญที่จะตองพยายามปฏิบัติใหตอเนื่องตลอดไป ทั้งตั้งใจพยายามปฏิบัติปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น..."

พรพิมล ตันหุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรอบรูรอบตัวและหลัก

ศีลธรรมประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับเปนบุคคลที่

เปนภัยแกสังคมมนุษย..."

พรพิมล ทองมลเนือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธนาคารโคและกระบือ คือ การรวบรวมโคและ กระบือ โดยมีบัญชีควบคุม ดูแลรักษา แจกจายใหยืม 

เพื่อใชประโยชนในการเกษตรและเพิ่มปริมาณโคและ กระบือ ตามหลักการของธนาคาร..."

พรพิมล รัตนพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จ เกิดจากผลการ ปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบ ใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและ ปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก 

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องใน โอกาสวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2531..."

พรพิมล เลื่อนมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น

ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน รวมมือรวม

ความคิดกัน

ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึงประสงค สมบูรณ พรอมทุก

สวน..."

พรพิมล ศรีใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

พรพิมล ศรีเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

พรพิมล ศศะภูริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

พรพิมล สนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติ ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถาแตละคนตางปฏิบัติตน ใหเปนผลดีที่สุดเทาที่จะกระทํา

ไดดวยความรักชาติและมีความสามารถกลมเกลียวกันแลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้น..."

พรพิมล สูญพลอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่มีการศึกษาที่เรียกวาผูมีปญญา  ควรจะสามารถวินิจฉัยไดวาแกไขอะไร  อยางไร  ขอสําคัญควร

จะตองรอบคอบและระมัดระวังที่พิจารณาเรื่องตางๆ ใหกระจางแททุกมุมแลวจัดการใหถูกจุด ถูกขั้นตอน 

 ถูกเหตุผล ขอที่พึงระมัดระวังคือการแกปญหาโดยเรงรีบดวย..."

พรพิศ ลมสมบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินและ ความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการ ปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการ เพราะการ ยึดมั่นดังกลาว จะสามารถปองกันความผิดพลาด เสียหายอันจะเกิดแก ตนแก

งานไดอยางแทจริง..."

พรพิศ เวชศาสตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

พรเพ็ญ มุสิกะรังศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การแพทยและการสาธารณสุข เปนพื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่งของการพัฒนาประเทศ. ไมมีประเทศใด

ในโลก จะเจริญกาวหนาไดอยางสมบูรณแบบ หากประชากรในประเทศนั้นๆ ยังมีสุขภาพพลานามัยไมดี

พอ. ดวยเหตุนี้ การศึกษาคนควาวิจัย เพื่อความกาวหนาทางการแพทย จึงมิใชเพื่อประโยชนของผูหนึ่ง

ผูใดโดยเฉพาะ หากเปนไปเพื่อประโยชนของมนุษยชาติทั้งมวล และนานาชาติตางก็ไดรับผลประโยชน

รวมกัน. แตก็เปนที่ทราบกันดีวา การศึกษาวิจัยทางการแพทยนั้น มิใชจะกระทําใหสําเร็จไดโดยงาย ผู

ทํางานดานนี้ จําตองมีความอุตสาหะอดทนอยางแรงกลา มีความต้ังใจที่มั่นคงแนนอน ทั้งมีความเมตตา

อาทรตอเพื่อนมนุษยเปนอยางสูง จึงจะกระทําไดสําเร็จ. การคนพบสาเหตุ และวิธีรักษาไขเลือดออกใน

เด็กของศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยประสงค ตูจินดา และแพทยหญิงสุจิตรา นิมมานนิตยก็ดี 

ความสําเร็จในการศึกษาวิจัย เพื่อบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดของ ศาสตราจารยนายแพทยวินเซนต พ.ี โดล

 ก็ดี ลวนเปนงานที่ตองทุมเทกําลังกาย กําลังใจอยางมากมาย กวาจะไดรับผลสําเร็จ อันเปนคุณประโยชน

แกชาวโลก ดังที่ปรากฏอยูในบัดนี.้ ขาพเจาจึงขอแสดงความยินดีดวย อยางจริงใจกับทานทั้งสาม ที่ไดรับ

รางวัลมหิดลประจําปพุทธศักราช ๒๕๓๗ ทั้งหวังวา ทุกทานจะไดเปนแบบอยางอันงดงาม ในการ

เสริมสรางความเจริญกาวหนาของวิชาแพทยศาสตร และการสาธารณสุขตลอดสืบไป..."

พรเพ็ญ สวัสดิภิรมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท ดังกลาว  มีใจความวา "... ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติ

ปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษา

ความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนนสม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ

 ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและกันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนัก

แนน รูจักรับฟงความคิดความเห็นแมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟง

อยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดมสติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนใน

การปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

           จากพระบรมราโชวาทดังกลาว  ทําใหขาพเจาตระหนักถึงภาระบทบาทหนาที่ของขาราชการครู  

ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติตนใหครบ  3  ประการ คือ  ดานการครองตนใหเปนแบบอยางที่ดี สมกับเปนปูชนีย

บุคคล กลาวคือ  ซื่อสัตย  สุจริต   จริงใจ  สุภาพออนโยน วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะ   เสียสละ

ประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนของสวนรวม   อดทน  ใหอภัย  รูจักเกรงใจ   ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล     ดานการครองคนใหเปนที่ไววางใจ เชื่อมั่น และศรัทธา  สามารถครองใจบุคคลไดทุก

ระดับ กลาวคือ  ทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น  คําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืน

อยางฉลาด  และดานการครองงานโดยปฏิบัติหนาที่ดวยความฉลาด  ใชสติปญญาและประสบการณให

เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  นับไดวา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ทรงพระปรีชาสามารถ  มี

วิสัยทัศนที่กวางไกลในอันที่จะวางแนวทางใหขาราชการไดนําไปปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของประชาชน    

            ขาพเจารูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคและไดตั้งปณิธานที่จะนําพระบรม

ราโชวาทไปใชในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ  เต็มใจ  และภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัติหนาที่

ขาราชการครูซึ่งมีหนาที่ที่จะตองอบรม  ดูแล  และพัฒนาใหเยาวชนของชาติเติบโตเปนพลเมืองที่ดีของ

ชาติสมดังที่พระองคทรงมุงหวังที่จะใหราษฎรทุกคนอยูอยางมีความสุขภายใตพระบรมโพธิสมภารของ

พระองค..."

พรฟา ดุรงคเวโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

พรมมา ศรีชานิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

พรมมี สุทาธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิดขึ้น เราจะไดทําความเขาใจกันและรวมกันคิดอานปฏิบัติแกไข

ดวยเหตุผล ดวยหลักวิชา และดวยความบริสุทธิ์จริงใจ ใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป เพื่อให

ประชาชาติของเรากาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

พรรณทิพย สายสุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

พรรณนภา ยวงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูนั้นสําคัญยิ่งใหญ เพราะเปนปจจัยใหเกิดความฉลาดสามารถ และความเจริญกาวหนา  มนุษย

จึงใฝศึกษากันอยางไมรูจบสิ้น  แตเมื่อพิเคราะหดูแลว  การเรียนความรู แมมากมายเพียงใด บางทีก็ไม

ชวยใหฉลาดหรือเจริญไดเทาไรนัก  ถาหากเรียนไมถูกถวน ไมรูจริงแท  การศึกษาหาความรูจึงสําคัญ

ตรงที่วา ตองศึกษาเพื่อใหเกิด "ความฉลาดรู" คือรูแลว สามารถนํามาใชประโยชนไดจริง ๆ โดยไมเปนพิษ

เปนโทษ  การศึกษาเพื่อความฉลาดรู มีขอปฏิบัติที่นาจะยึดเปนหลักอยางนอยสองประการ  ประการแรก 

เมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดใหรูจริง ควรจะไดศึกษาใหตลอด ครบถวนทุกแงทุกมุม  ไมใชเรียนรูแตเพียง

บางสวนบางตอน  หรือเพงเล็งเฉพาะแตเพียงบางแงบางมุม  อีกประการหนึ่ง ซ่ึงจะตองปฏิบัติประกอบ

พรอมกันไปดวยเสมอ คือตองพิจารณาศกึษาเรื่องนั้น ๆ ดวยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเปนปรกติ และเทียง

ตรงเปนกลาง ไมยอมใหรูเห็นและเขาใจตามอํานาจความเหนี่ยวนําของอคติ ไมวาจะเปนอคติฝายชอบ

หรือฝายชัง  มิฉะนั้น ความรูที่เกิดขึ้นจะไมเปนความรูแท  หากแตเปนความรูที่ถูกอําพรางไว หรือที่

คลาดเคลื่อนวิปริตไปตางๆ จะนําไปใชใหเปนประโยชนจริง ๆ โดยปราศจากโทษไมได   Knowledge is of 

utmost importance, as it forges wisdom, ability, and progress.  Thsi is why we humans keep on 

studying endlessly.  But, pondering on it, sometimes more studying and learning would not 

result in more wisdom or progress, if the studying is not properly done, and real knowledge is 

not obtained.  It is therefore essential to study for wisdom, or to learn wisely, that is, learning 

what can be of real use, with no harm.  The "learn wisely" method is based on two principles: 

first, a thorough study of a subject, not just some parts or certain aspects, and second, what 

needs to be always kept in mind, is impartiality, without influences, good or bad.  Otherwise, the

 knowledge will be veiled or distorted and cannot be applied beneficially, without harm. (Jun 22,

 1981)..."

พรรณผกา วัฒนศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาความสัจ

 ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อด

กลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจัก

ละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง.

 คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

พรรณเพ็ญ วิเชียรแพทยาคม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

พรรณภัทร สินธุแปง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

พรรณราย พรมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

พรรณเลขา พลอยสระศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหนักเรียนทั้งหลายตั้งใจรับความรูที่ครูสอน เพราะโอกาสเชนนี้หายาก ถาไมเอาใจใสพยายามเรียน

ก็จะหาโอกาสไมไดอีกเพราะเวลาที่เปนเด็กนั้นมีนอย จึงตองขอใหใชเวลาใหถูกตอง สะสมความรูในทาง

หลักวิชาและความรูทั่วไปใหมากและดีที่สุด แลวจะไมตองเสียใจ เมื่อโตขึ้นก็จะสามารถทําหนาที่ของตน 

คือทํามาหากินเลี้ยงชีวิตตน และชวยสวนรวมใหอยูไดดวยความกาวหนาและดวยความรมเย็น..."

พรรณวิภา แกวเชื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

พรรณศิกานฑ ทองตรีพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูนั้นสําคัญยิ่งใหญ เพราะเปนปจจัยใหเกิดความฉลาดสามารถ และความเจริญกาวหนา มนุษย

จึงใฝศึกษากันอยางไมรูจบสิ้น แตเมื่อพิเคราะหดูแลว การเรียนรูความรู แมมากมายเพียงใด บางทีก็ไม

ชวยใหฉลาดหรือเจริญไดเทาไรนัก ถาหากเรียนไมถูกตอง  ไมรูแท การศึกษาหาความรูจึงสําคัญตรงทีวา 

ตองศึกษาเพื่อใหเกิด"ความฉลาดรู" คือรูแลวสามารถนํามาใชประโยชนไดจริงๆ โดยไมเปนพิษ เปนโทษ 

การศึกษาเพื่อความฉลาดรูมีขอปฎิบัติที่นาจะยึดเปนหลักอยางนอยสองประการ ประการแรก เมื่อจะ

ศึกษาส่ิงใดเรื่องใดใหรูจริง ควรจะไดศึกษาใหตลอด ครบถวนทุกแงทุกมุม ไมใชเรียนรูแตเปนแตเพียง

บางสวนบางตอน หรือเพงเล็งเฉพาะแตเพียงบางแงบางมุม อีกประการหนึ่ง ซึ่งจะตองปฎิบัติประกอบ

พรอมกันไปดวยเสมอ คือตองพิจารณาศึกษาเรื่องนั้นๆดวยความคิกจิตใจที่ตั้งมั้นเปนปรกติ และเทียงตร

เปนกลาง ไมยอมใหรูเห็นและเขาใจตามอํานาจ ความเหนียวนําของอคติไมวาจะเปนอคติฝายชอบหรือ

ฝายชัง มิฉะนั้น ความรูที่เกิดขึ้นจะไมเปนความรูแท หากแตเปนความรูที่ถูกอําพรางไวหรือที่คลาดเคลื่อน

วิปริตไปตางๆ จะนําไปใชใหเปนประโยชนจริงๆ โดยปราศจากโทษไมได..."

พรรณา โกมลสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

พรรณา แสงนภาเพ็ญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

พรรณิภา ธนะเจริญธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

พรรณิภา นิ่มนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จิตใจที่สะอาดปลอดโปรงจากสิ่งรบกวนนี้สําคัญมาก  เพราะเปนจิตใจสงบระงับและเยือกเย็น  ทําให

บุคคลมีสติรูตัว  มีความคิดเที่ยงตรงเปนกลาง  มีวิจารณญาณละเอียด  กวางขวาง  และถูกตองตรงจุด  

ความคิดวิจารณญาณที่เกิจากจิตใจที่สงบนี้มีศักยภาพสูง  อาจนําไปใชคิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะอํานวย

ประโยชนสุข  ความเจริญกาวหนา  ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ  อันเปนสิ่งปรารถนาของแตละคนให

สัมฤทธิ์ผลได..."

พรรณิภา สุขเกษม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

พรรณี แกวสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ

          1. การรักษาความสัจ  ความจริงใจตอตนเอง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปน

ธรรม

          2. การรูจักขมตัวเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดีนั้น 

          3. การอดทน อดกลั้น และ อดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด

          4. การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อประโยชน

สวนใหญ

ของบานเมือง

               

              คุณธรรม 4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝง และบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้น โดยทั่วกันแลว

 จะชวยให

ประเทศชาติ บังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

พรรณี จันทรแจง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

พรรณี จันทรชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

พรรณี จีรสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้นคือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิดที่อาศัยซึ่งทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิดและมุงที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป..."

พรรณี ชูมนต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

พรรณี ทิพยมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วันจันทรที่ ๒๔ ธันวาคม ภาคบาย

... การจะทํางานใหมีประสิทธิภาพ และใหดําเนินไปโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง โดยไมบิดเบือนจุดประสงคและเนื้อหาที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุด ตองเขาใจ

ความหมายของคําวา "ความรับผิดชอบ" เพราะความรับผิดชอบคือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทําจะหลี่ก

เลี่ละเลยไมได..."

พรรณี โนราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

พรรณี บุญหาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีททางจะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันแกหลายๆคน หลายๆทาง ดวยความ

รวมมือปรองดองคน ปญหาที่เกิดวันนั้นหลักไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญ

และความสําเร็จของการงาน..."

พรรณี มหิดธิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

พรรณี รัตนีทู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก ตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปนพระที่งามบริบูรณ

ไมได..."

พรรณี สันทัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

พรรณี สืบศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอยํ้าพอสมควร พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมา

แยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณคาตลอดกาล..."

พรรณี สุริยะแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

พรรณี สูตรดําริวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความตั้งใจ เมื่อทานต้ังใจดี มีแผนงานดี มีหลักวิชา มีเหตุผล มีสติรอบคอบในงานที่ทําแลว จะเกิด

ความทราบตระหนักดวยตนเองขึ้นวา งานที่ทํานั้น จะไดผลดีแนนอน แมอาจยังไมปรากฏผลในปจจุบัน 

ทันตาเห็น ก็จะแนแกใจไดวาจะสําเร็จลุลวงดวยดีในเวลาตอไป..."

พรรณี เสวานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

พรรณี โสภณานุรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

พรรณี หมัดอุเส็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่มีการศึกษา ที่เรียกวาเปนผูมีปญญา ควรจะสามารถวินิจฉัยไดวาจะแกไขอะไรอยางไร ขอสําคัญ

ควรจะตองรอบคอบและระมัดระวัง ที่จะพิจารณาเรื่องตางๆ ใหกระจางแจงทุกแงทุกมุม แลวจัดการใหถูก

จุด ถูกขั้นตอน ถูกเหตุผล ขอที่พึงระมัดระวังอยางยิ่ง คือการแกปญหาโดยรีบเรงดวน ทั้งที่ยังไมมีความ

แนใจอยู ขอนี้ มักจะทําใหไดผลที่ดวนๆ ผลที่ดวน ก็คือผลที่ไมครบถวน ขาดประโยชนที่พึงได มิหนําซ้ํา 

อาจทําใหเกิดความเสียหายรายแรงขึ้นก็ได เพราะอาจไปรื้อหรือทําลายสิ่งที่ดี ที่ใชการไดลง และเอาสิ่งที่

เสีย ที่ใชการไมได มาใช เมื่อความจริงเปนอยูอยางนี้ ผูมีปญญาทุกระดับจึงตองถือเปนภาระและหนาที่ ที่

จะตองรูจักรับ รูจักใชความรูอยางถูกตอง เพื่อสามารถพิจารณาการกระทําใหเหมาะสมแกทุกกรณี..."

พรรณี แอออย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

พรรรพิไล แกวสามดวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

พรรษกร ชนะกาญจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

พรรษมน ซุยลิ่ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

พรวดี มณีนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

พรวันเพ็ญ กตเวที
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี  คือ  ตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร  ตองเอื้อเฟอเผื่อแผ

และเสียสละ  ตองหนักแนนอดทนและอดกลั้น  สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบแบบ

แผนที่ดีงาม  รวมทั้งตองซื่อสัตย  รักษาความจริงใจวางใจเปนกลางไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

พรวิภา ทองการะวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบมักงาย ไมมีกันจะสรางสวรรค ประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริต และความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญ ที่เปนคุณประโยชน แทจริง

ไดสําเร็จ..."

พรวิมล พุฒซอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

พรวิมล รัตนญาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

พรวิลัย บวรณรงคเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิธีที่จะทําใหคนเปนคนดีนั้นก็มี เชน การศึกษาเมื่อกอนนี้ดานการศึกษาคนในเมืองไทยนี้มีความรู การ

อานหนังสือเขียนหนังสือเปนมีมาก เปรียบเทียบกับประเทศอื่นคอนขางจะสูงคือ มีการอานเขียนได

เปอรเซ็นตสูง  แตมาปจจุบันนี้นอยลง เพราะวาคนเพิ่มโรงเรียน หรือผูที่มีหนาที่สอนนอยลง  เปรียบเทียบ

กัน  อาจจะแยงวาสมัยนี้มีเทคโนโลยีสูง ทําใหสามารถที่จะทํากิจการโรงเรยีน กิจการสั่งสอนแพรออกไป

ไดมากกวาอแตไมมีอะไรแทนการอบรมไมมีอะไรแทนการบมพิสัยคือ การสอนนี้มีแบงเปนอบรม แลวก็บม

นิสัย  แตถาไมมีผูที่อบรมไมมีผูที่บมนิสัยหรือผูที่อบรมหรือผูที่บมนิสัย  เปนคนที่คุณภาพต่ํา ผูที่ไดรับ

อบรมบมนิสัยยอมคุณภาพต่ําเหมือนกันอาจจะยิ่งรายกวาแมจะมีเทคโนโลยี่ชั้นสูง

            เทคโนโลยีชั้นสูงนี้  คนสวนมากเดี๋ยวนี้ก็เขาใจวามีโทรทัศนมีดาวเทียมมีเครื่องคอมพิวเตอร แตวา

เครื่องเหลานี้ หรือสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ไมมีชีวิตดูรูปรางทาทางเหมือนมีชีวิตแตอาจจะไมมีชีวิต มีสีก็มีสีได  

แตวาไมมีสัน คือ  สีสันนั้นรวมแลวมันครบถวน และยังไมครบยังไมมีจิตใจ อาจจะทําใหคนที่มีจิตใจออน

เปลี่ยนเปนคนละคนก็ได แตวาที่จะอบรมโดยใชสื่อที่กาวหนาที่มีเทคโนโลยีสูงมียากที่สดุ  ที่จะอบรมบม

นิสัยดวยเครื่องเหลานี้ ฉะนั้นไมมีอะไรแทนคนสอนคน..."

พรวิวัน ศรีพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

พรศรี เจริญศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดที่เปนอยูแกเราในวันนี้ ยอมมีตนเรื่องมากอน ตนเรื่องนั้นคือเหตุ สิ่งที่ไดรับคือผล 

และผลที่ทานมีความรูอยูขณะนี้ จะเปนเหตุใหเกิดผลอยางอื่นตอไปอีก คือทําใหสามารถใชความรูที่มีอยู

ทํางการงานที่ตองการได แลวการทํางานของทานก็เปนเหตุใหเกิดผลอ่ืนๆ เนื่องกันไปอีกไมหยุดยั้ง ดังนั้น

ที่พูดกันวาใหพิจารณาเหตุผลใหดีนั้น กลาวอกีนัยหนึ่งก็คือ ใหพิจารณาการกระทําหรือกรรมของตนใหดี

นั่นเอง คนเราโดยมากมักนึกวาอนาคตจะเปนอยางไร เราทราบไมได แตที่จริงเรายอมจะทราบไดบาง

เหมือนกัน เพราะอนาคตก็คือผลของการกระทําในปจจุบันถาปจจุบันทําดีอนาคตก็ไมควรจะตกต่ํา ฉะนั้น

เมื่อกระทําการใดๆ ควรจะนึกไดวา การนั้นจะมีผลสืบไปในอนาคต จักไดมีสติกระทําสิ่งตางๆ ดวยความ

รูตัวและระมัดระวัง ทั้งควรจะสํานึกตระหนักดวยวา การพิจารณาการกระทําของตนเองในปจจุบนันั้น 

นับวาสําคัญที่สุด จะตองคิดพิจารณษใหรอบคอบและถองแททุกครั้งไป มิฉะนั้น ผลที่เกิดขึ้นอาจทําให

ตองผิดหวังอยางมากที่สุดก็เปนได..."

พรศักดิ์ ทานะขันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปดวาที่จริงแลว คนโดยมากไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพระนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองแตขางหนา ไมมี

ใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

พรศักดิ์ ประสมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

พรศักดิ์ มาณะศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

พรศิริ กีระสี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกเจาหนาที่ และแกแผนดิน..."

พรศิริ ขุนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอยกเบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิด

วาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

พรศิริ เพ็งผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

พรศิริ ลองเซง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง. ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตาง ๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาด

แจมใสในเหตุในผล . หนาที่นี้เปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ. ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความ

ดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบ ได

เขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญ

และความเสื่อมทั้งปวง . 

      โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสาย. ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

พรสวรรค เข็มเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยาง..."

พรสวรรค เครือนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

พรสวรรค จันเทศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนพยามรักษาจิตใจใฝดี  ใฝเจริญนี้ไวใหถาวรหนักแนนถามีสิ่งใดที่เปนปญหาขัดแยงเกิดขึ้น  

ขอใหหันหนาเขาหากัน  เพื่อทําความเขาใจตกลงกันใหไดดวยเหตุผล  ดวยความเปนญาติ  เปนมิตร  และ

เปนไทยดวยกัน  ไมควรประมาทปลอยใหเหตุการณยืดเยื้อลุกลาม  จนเปนเหตุใหแตกสามัคคี  พรอมกัน

นั้นก็จะตองระมัดระวังปองกันภัย  อันจะเกิดจากการแทรกแซง  ยุแยกจากผูไมหวังดี อยางเขมงวดดวย..."

พรสวรรค ถีระพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา ถึงแมปจจุบันนี้จะมีหลาย นิกาย แตก็ยึดหลักธรรมอันเปนแกนแทอยางเดียวกัน คือ 

ถือวาธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแตเหตุ เมื่อมีเหตุ ก็ตองมีผล ไมมีสิ่งใดที่อยูเหนือเหตุและผล นอกจากนั้นยัง

ตางถือวาการแผเมตตาสงเคราะห เกื้อหนุนกัน เปนกรณียกิจสําคัญในการจรรโลง ความสงบสุขของ

ชาวโลก ..." 

พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในงานฉลอง 25 ป ของ องคการพุทธศาสนิก

สัมพันธแหงโลก 20 กุมภาพันธ 2519..."

พรสวรรค พรกาญจนวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันสรางสรรคประโยชนสงวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจําทะงานสําคัญยิ่งใหญเปนคุณประโยชนแทจริงได

สําเร็จ..."

พรสินี ปยะประสาทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

พรสิริ ชูแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหนาที่ในฐานะของแตละคนที่ทําใหทําอยางดีๆ ทําเรื่อยไปไมใชทําอยางที่อยากดีเดน

 ทําดีเดนไมใชอยากดีเดน ทําใหดีแลวก็จะดีเดนเอง ไมใชวาจุดประสงคที่จะทําใหดีเดน ทําใหหนาที่ที่มี

ใหสําเร็จแตไมใชจุดประสงคที่จะดีเดน ก็อยางที่วาไมใชทําเพื่อดัง แตวาถาตองจะดังเมื่อไรก็จะดังเอง 

แลวดังดีดวย ดังไพเราะ ไมใชดังอยางนารําคาญ หรือนาเกลียด..."

พรสุข กลับสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือเปนเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความรู ความคิด วิทยาการทุกดานทุกอยาง ซึ่งมนุษยได

เรียนรู ไดคิดอาน และเพียรพยายามบันทึกภาษาไวดวยลายลักษณอักษร หนังสือแพรไปถึงที่ใด ความรู

ความคิดก็แพรไปถึงที่นั่น หนังสือจึงเปนสิ่งมีคาและมีประโยชนที่จะประมาณมิไดในแงที่เปนบอเกิดการ

เรียนรูของมนุษย..."

พรสุรางค อชิโนบุญญวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

พรหมจันทร ยองลั่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

พรหมทัต สันทบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

พรหมทิพย แจมขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

พรหมพักตร สังขพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําการงานสรางเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญกาวหนานอกจากจะใชวิชาความรูดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนฐานรองรับกันตองอาศัย กุศโลบาย

หรือวิธีการอันแยบคาย ในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ

ประการที่ 1 ไดแกการสราศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทําซ่ึงเปนพละกําลัง สงเสริมใหเกิดความพอใจ

และความเพียรพยายามอยางสําคัญในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ

ประการที่ 2 ไดแกการไมประมาทปญญาความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืนซึ่งเปน

เครื่องชวยใหทํางานไดกาวหนากวางไกล

ประการที่ 3 ไดแกการรักษาความจริงใจ ทั้งตอผูอ่ืน ทั้งตอตัวเอง ซ่ึงเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน

และทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น

ประการที่ 4 ไดแกการกําจัดจิตใจที่ตํ่าทราม รวมทั้งสรางเสริม ความคิดจิตใจที่สะอาดเข็มแข็งซ่ึงจะชวย

ใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติใหเกิดความกาวหนา

ประการที่ 5 ไดแกการรูจักสงบใจ ซ่ึงเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน

และสามารถพิจารณาแกไขปญาไดโดยถูกตอง

คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนวิธีการตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริม

กันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใดหรือเพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือ

ไดผลนอยดังนั้น จึงจําเปนตองที่จะพยายาม อบรมสรางเสริมใหบริบรูณขึ้นแตละขอและทุกขอ เมื่อ

คุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะบันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณ เปนประโยชนผูอ่ืนได

อยางแทจริง..."

พรหมมินทร วงศเรียน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ซื่อสัตย สุจริต ดํารงชีวิตดวยเศรษฐกิจพอเพียง สูงอายุ แตดํารงชีวิตอยางมีคุณคาได..."

พรอุมา หมอยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

พริ้มเพรา จันทนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจากโทษ ชวยใหเกิดความเจริญรมเย็นไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่มีลักษณะพิเศษประเสริฐในประการที่อาศัยเหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความเปนจริง

เปนพื้นฐานและแสดงคําอธิบายที่ครบถวนชัดเจน อันบุคคลสามารถใชปญญาไตรตรองตามและหยิบ

ยกขึ้นปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและความบริสุทธิไดตามความสามารถและอัธยาศัยของตนจึงเปน

ศาสนาที่เขากับหลักวิทยาศาสตรและเปนประโยชนไดแทจริงแกทุกคนที่จะพอใจหันเขามาศึกษาคัดสรร

หัวขอธรรมที่เหมาะสมไปปฏิบัติ

  การที่ทานทั้งหลายจะทํานุบํารุงสงเสริมเผยแพร มั่นคงควรจะไดยึดเหตุผลเปนหลักการ เลือกเฟนนําขอ

ธรรมะที่เหมาะแกเหตุการณแกบริษัทและแกบุคคลมาช้ีแจงใหถูกตองตรงตามเนื้อแทของธรรมะนั้นๆ

พรอมทั้งแสดงการกระทําที่มีเหตุผลและมีความบริสุทธิ์ใจใหเปนตัวอยางดวยตัวเองใหครบถวน การ

ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาตลอดจนการสรางศีลธรรม จริยธรรม ทั้งในผูใหญ ผูเยาวของทานจึงจะบรรลุที่

นาพึงพอใจได..."

พริมา สุยสรวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

พฤฒิยา ตรียศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

พฤหัสด ลครพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกินอุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเองความพอเพียงนี้

ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใหตัวเอง สําหรับครอบครัวอยาง

นั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตได

มากกวาความตองการก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไรไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

พล ทองอราม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

พลกฤษณ กัญมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

พลกฤษณ ขวัญเกื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคน และการการดํารงรักษาชาติ นั้น มิใชหนาที่ 

ของบุคคลผูใด หมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกฝายทุกๆคน คนที่จะตองรวมมือกระทําไปโดย

สอดคลอง เกื้อกูล..."

พลกฤษณ อุณหบัณฑิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอ สําหรับ

ใชเองเทานั้น แตมีความหมายวา พอมีพอกิน  พอมีพอกิน ก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

พลนารถ แกวมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือ พูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและ

สวนรวม..."

พลพัฒน เกิดขุมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การขาดทุนของเราคือการไดกําไรของเรา ซ่ึงทานไดอธิบายวาการที่เราทําอะไรเปนการกระทํา แลวเรา

เสีย แตในที่สุดเราเสียนั้นถือวาเปนการไดเพราะวาไดทางออม วึ่งกลาว ถูกเปนครูดีกวา เพราะวาทําใหเรา

ไมประมาท ใหผิด วันนี้เปนถูกของวันหนา ใหสิ่งที่เสียไปคือสิ่งที่ไดมา อยางที่ในหลวงทานกลาว..."

พลพิพัฒนื เศวตวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความกตัญูกตเวที  คือ  สภาพจิตที่รับรูความดี  และยินดีที่จะกระทําความดีโดยศรัทธา มั่นใจ  คนมี

กตัญูจึงไมลบลาง  ทําลายความดี และไมลบหลู  ผูที่ไดทําความดีมากอน  หากเพียรพยายามรักษา

ความดีนั้นไวใหเปนพื้นฐานในความประพฤติทุกอยางของตนเอง  เมื่อเต็มใจและจงใจกระทําทุกสิ่งทุก

อยางดวยความดีดังนี้  ก็ยอมจะมีแตความเจริญมั่นคงและรุงเรืองกาวหนายิ่ง ๆ  ขึ้น จึงอาจกลาวไดวา

ความกตัญูกตเวท ี เปนคุณสมบัติอันสําคัญย่ิงสําหรับนักพัฒนา  และผูปรารถนา  ความเจริญกาวหนา

ทุกคน..."

พลภัทร มีศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการที่ทุกคนจะออกปฏิบัติงานใหไดผลสมบูรณ และใหเปนประโยชนแกชาติบานเมืองโดยสวนรวมนั้น

 มีสิ่งสําคัญที่ควรจะตองศึกษาใหทราบแจงชัดตั้งแตตนวา บานเมืองของเรามีโครงสรางอันกอตั้งขึ้นดวย

สวนประกอบที่สําคัญมากมายหลายสวน เปนตน เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม วนกรรม ชลประทาน 

รวมตลอดถึงเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมดวย ดังนั้น การใชเทคโนโลยีสรางสรรคความเจริญตาง ๆ ใน

บานเมือง จึงจําเปนจะตองใชใหพอดีและสอดคลองกับโครงสรางของประเทศทุก ๆ ดาน เพื่อใหผลหรือ

ประโยชนอันจะเกิดขึ้นนั้น บังเกิดขึ้น พรอมทุกดานโดยสมบูรณ และไดสมดุลยทั่วถึงกันอันจะเปนเหตุ

สําคัญที่สุด ซ่ึงจะบันดาลใหบานเมืองของเราเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วและมั่นคง..."

พลวัฒน รักวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกาเลาเรียนเปนเรื่องไมมีสิ้นสุด ผูปราถนาความเจริญในการประกอบกิจการงาน จะตองหมั่นเอา

ใจใส แสวงหาความรูใหเพิ่มพูนอยูเสมอ มิฉะนั้นจะกลายเปนผูที่ลาสมัยหยอนสมรรถภาพไป..."

พลศักดิ์ ฉายศรีศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคถณธรรมและความสุจริต "การที่จะทํางานสหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนาที่เปนประโยชนดวย

นี้ตองอาศัยความรูเพียงอยางเดียวมิไดจําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูตองเปน

ธรรมประกอบดวย เพราะหตุวาความรูนั้นเปฯเหมือนเครื่งยนตที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว 

สวนคุณธรรมดังวกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนิน

ไปถูกทางดวยความสามัคคีคือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค ดังนั้น ในการที่จะประกอบการ

งานเพื่อสวนรวมตอไปขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตยโดยตระหนักงาการงานสังคมแลบานเมืองนี้ถาขาดผู

มีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใด

ก็ตามขาดคุณธรรม ความสุจริตแลวจะดํารงอยูมิไดเลย..."

พลศักดิ์ บุญมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียง นํามาใชในการดําเนินชีวิต..."

พลเอก สิงคิบุรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

พลับพลา สุวรรณวิชนีย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

พลากร จันทรศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกเจาหนาที่ และแกแผนดิน..."

พลากร โพธิสุต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

พลาพร จะรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

พลายงาม เกษมสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

พลี อุดมพรมนตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

พวงชมภู สุขใสพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สรางความสุขทางใจ ".... คนเราถาพอใจความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็

เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิดอันนี-้ไมใชเศรษฐกิจ-มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง 

หมายความวา พอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะ

มีของหรูหราก็ไดแตวาตองไมเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไร

ก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง..."

พวงทอง เปรมสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

พวงทิพย รัจะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทนั้น เปนผูที่ทําแตความดี คือ ตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียรตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ตองหนักแนนอดกลั้นและอดทน ตองรักษาวินัยสํารวมความประพฤติปฏิบัติของตนใหอยูใน

ระเบียบแบบแผนที่ดีงาม ตองปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบายและควาสนุกร่ืนเริงไมสมควรแก

เกียรติภูมิของตน ตองตั้งใจใหมั่นคงแนวแน ตองรักษาความจริงใจ ตองเมตตาหวังดี ตองวางใจเปนกลาง

ไมปลอยใจไปตามอคติตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนสมบูรณขึ้น ทั้งดานวิยาการและความฉลาดรอบรูใน

เหตุผล..."

พวงนอย ขจรสุวรรณื
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

พวงเพชร เผ็งจันทึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูอยางแทจริง นับวาเปนบุคคลพิเศษผุตองแผเมตตาและเสียสละเพื่อความสําเร็จ 

ความกาวหนา และความสุขความเจริญของผูอ่ืนอยูตลอดชีวิต ที่กลาวดังนั้นประการหนึงเพราะครูจําเปน

ตงอมีความรักความสงสารศิษยเปนพื้นฐานทางจิตใจอยูอยางหนักแนนจึงจะสามารถทนลําบากทน

ตรากตรํา การใจ อบรมสั่งสอนและแมเคี่ยวเข็ญศิษยใหคลอดรอดฝงได อีกประการหนึ่งตองยอมเสียสละ

ความสุข และประโยชนสวนตัวเปนอันมากเพื่อมาทําหนาที่เปนครูซ่ึงทราบกันดีแลววาไมใชทางที่จะ

แสวงหาความร่ํารวย ยศศักดิ์ หรืออํานาจความเปนใหญ แตประการหนึ่งประการใดใหแกตนไดเลย..."

พวงเพชร อินจีน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหการศึกษาแกเด็กตองเริ่มตั้งแตเกิด ขึ้นตน ก็ตองสอนใหรูจักใชอวัยวะและประสานสวนตางๆ 

ตองคอยควบคุมฝกหัด จนสามารถใชอวัยวะและประสาทสวนนั้นๆ ทํากิจวัจรทั้งปวงของตนเองได เม่ือ

สามารถทํากิจวัตรของตัวไดแลว ถัดมา ก็ตองสอนใหรูจักทําการตางๆ ใหรูจักแสวงหาสิ่งตางๆ ตามที่

ตองการใหไดมากขึ้น เพื่อทําใหชีวิตมีความสะดวกมีความสบาย การใหการศึกษาข้ันนี้ ไดแกการฝกการ

ใหมีความคลอยแคลว ชํานิชํานาญ และสามารถในการปฏิบัติ ประกอบกันการสอนวิชาความรูตางๆ อัน

เปนพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพเลี้ยงตัว การใหการศึกษาอีกขั้นหนึ่ง คือการสอนและฝกฝนใหเรียนรู

วิทยาการที่กาวหนาขึ้นไป พรอมทั้งการฝกฝนใหรูจักใชเหตุผลสติปญญาและหาหลักการของชีวิต เพื่อให

สามารถสรางสรรคความเจริญงอกงามทั้งทางการและทางความคิด..."

พวงเพ็ญ คงแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

พวงภิมล พานทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราประเทศไทยถาสามัคคีกันดี ชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผล เราเองจะเปนที่ต้ังของความ

มั่นคงผาสุขของราษฎรที่เปนประชากรแหงประเทศนี้  เปนตัวอยางแกมวลมนุษยชาตินั่นเอง และประเทศ

อ่ืนก็อาจเอาอยางบาง ก็เกิดความไมเบียดเบียนขึ้น ความอยูในโลกนี้อยางสบายพอสมควร คือไมใช

หรูหรา ประเทศไทยเราจะไมใชอยางทุกคนอยูมีบานหรูหรา กันทุกคน และรํารวยกันทุกคน แตวาทุกคนก็

พอมีพอกิน..."

พวงรัต เดชชนินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

พอพล พูลสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุก วันนี้ดวยความสามัคคี ผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ 

บรรเทาความเดือดรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."

พะยง ทองสมนึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็ง เสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตองและ

เที่ยงตรง เปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมือง และของประชาชนทุกคน..."

พะเยาว จารุวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

พะเยาว ตั้งสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิใชหนาที่

ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุก ๆ ฝาย ทุก ๆ คน ที่จักตองรวมมือกระทํา พรอม

กันไปโดยสอดคลองกัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

พะเยาว นวมเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

พักตรศินา นาคผอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

พัชณี บุญเกต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่เด็กสมัยนี้ ที่เรียกวาเด็ก ๆ มีความเปนผูใหญมากกวาผูใหญบางคน ก็มาจากการที่มีโอกาสไดเลา

ไดเรียนในวิชาการมากขึ้น ถาเรียนในทางวิชาการมาก คือทางวิทยาศาสตรหรือทางวิทยาการตาง ๆ ยอม

มีความคิดเกิดปญญาขึ้นมา สามารถที่จะคิดในทางธรรมะมากขึ้น เมื่อคิดในทางธรรมะมากขึ้น คือมีความ

เขมงวดมากขึ้นกวาผูใหญที่ผานชีวิตมาแตกอนนี้ ยอมเปนผูใหญมาก..."

พัชณี บุญชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

พัชนี ขนิษฐวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเปนบัณฑิต นอกจากจะหมายรูไดที่ความรูความฉลาดสามารถในหลักวิ่ชากแลว ยังสังเกตทราบ

ไดที่ความคิดคําพูดและการกระทําอีกทางหนึ่ง ความคิดนั้นสําคัญมาก ถือไดวาเปฯแมบทใหญของคําพูด 

และการกระทําทั้งปวงกลาวคือ ถาคนเราคิดดีคิดถูกตองตามหลักวิชาและคุณธรรมคําพูดและการกระทํา

ก็เปฯไปในทางที่ดีที่เจริญแลถาคิดไมดีไมถูกตองก็อาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียหายทั้งแกคนและสวนรวม

ไดดวยเหตุนี้กอนที่บุคลลบจะพูดจะทําสิ่งใดจําเปฯตองหยุดคดิเสียกอนวากิจที่จะทําคําที่จะพูดนั้นผิดหรือ

ถูกเปฯคุณประโยชนหรือเปฯโทษ สิ เมือคิดพิจารษรไดดังนี้ก็จะสามารถยับยั้งคําพูดทีไมสมควรหยุดย้ัง

การกระทําที่ไมถูกตองพูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธผลเปนคุณประโยชนบัณฑิตจึงควรฝกหัดปฏิบัติตนให

เปฯคนคิดกอนพูด กอนทําจนเปนปรกตินิสัย จึงจะไดช่ือวาประพฤติปฏิบัติตนสมกับความเปนบัณฑิตที่

เขายกยองเชื่อถือ..."

พัชนี พงษเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคน ระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดียวไมได กชวยกัน..."

พัชนี แยมสอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

พัชรพงษ สุวรรณโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ 

ประการแรก คือการรักษาความสัจความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ 

ประโยชนสวนใหญของบานเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชน และเปนธรรม

ประการที่สอง คือการรูจักขมใจตนเองฝกใจตน เองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น

ประการที่สาม คือการอดทนอดกลั้นและอดออมไมประพฤติ ลวงสุจริตไมวาจะดวยเหตุประการใด 

ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่วความทุจริตและ รูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง 

คุณธรรม 4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายาม ปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แลวจะชวย

ใหประเทศชาติบังเกิด ความสุข ความรมเย็นและมีโอกาศที่ จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอ ไปได

ดังประสงค..."

พัชรภัค โกมลตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายาก  และเห็นผลชา  แตจําเปนตองทํา  เพราะหาไมความชั่วซ่ึงทําไดงาย  จะเขามา

แทนที่แลวพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว    ทุก ๆ  วันเราจะทําแตความดี  ชวยเหลือเกื้อกูล

ผูอ่ืนอยูเสมอ  ชวยงานผูอ่ืน และมีจิตใจโอบออมอารียเพื่อนรวมงานทุก ๆ  ดาน..."

พัชรรัณ เจริญรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความคิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน สวนรวม

..."

พัชรวลี ตันประวัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการพัฒนาที่ มีประสิทธิภาพ เต็มเปยมอยางรีบดวน ทางที่เราจะชวยกัน 

ไดก็คือผูใดมีภาระหนาที่อันใด อยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงไปโดยเต็มกําลัง ความสามารถ ดวยความ 

บริสุทธ์ิใจ และดวยความปรารถนาดีตอกัน..."

พัชรา ชุณลาหานาจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริต จริงใจ 

วางตัวใหเหมาะสม พอสมกับฐานะ ตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ นอกจากนั้นยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งออนโยนออนผอนตามกัน

และกัน ดวยเหตุผล และที่สําคัญที่สุด จะตองทําหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็น 

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางแทจริงนั้น คือการระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลากหลาย มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบรหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

พัชรา ทรงกฤษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุกวันนี้ ดวยความสามัคคี ผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ

บรรเทาความเดือดรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแตโบราณ..."

พัชรา รักษาชนม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราคิดดี ทําดี ไมใชแตปากนะ ทําอยางดีจริงๆ คือ สรางสมสิ่งที่ดีดวยการปฏิบัติในสิ่งที่เรียกวาดี 

หมายความวา ไมใชเบียดเบียนผูอ่ืน สรางสรรคทําใหมีความเจริญทั้งวัตถุ ทั้งจิตใจ แลวไมตองกลัว..."

พัชรา วรวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้นจะ

ทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคน

เลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

พัชรา ศุกลรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยางิทงไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาทุกอยางมีทางแขถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแกหลายๆ

คนๆหลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

พัชรา แสนภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา

ณ โรงแรมพลาซานครนิวยอรค 8 มิถุนายน 2510..."

พัชรากรณ บํารุงกรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การบําเพ็ญประโยชนที่แทจริง คือ การทําหนาที่เพื่อประโยชนของหนาที่ ทําเพื่อมุงผลของงานทําดวย

จิตใจหวังดีตอมนุษย ไมหวั่นเกรงหรือมีความสะเทือนใจตอความเขาใจผิด ตอคําครหานินทาหรือคํา

สรรเสริญเยินยอทําทุกอยางโดยไมคิดถึงประโยชนสวนตัวแลว ไมหวังในลาภยศ ทําดุจการปดทองหลัง

พระ..."

พัชราพร มูลศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอะไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และ

ความยกยอง สรรเสริญ จากคนทุกฝาย การพูดแลวทํา คือพูดจริง ทําจริง จึงเปนนิสัย สําคัญในการ

สงเสริม เกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

พัชราพรรณ เจริญทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภคน้ําใช น้ําเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ําคนอยูได ถาไม

มีน้ําคนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถาไมมีไฟฟา แตถามีไฟฟา ไมมีน้ํา คนอยูไมได..."

พัชราภรณ ประกิตสันธนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

พัชราภรณ ปนวันนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญทั้งหลายยอมเกิดมาจากประพฤติชอบ และการเลี้ยงชีพชอบ เปนหลักสําคัญในการ

ดํารงชีวิตในสมัยปจจุบัน..."

พัชราภรณ เฝอนสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนมีความปราถนาที่จะใหเมืองไทยพออยู พอกิน มีความสงบและทํางานตั้งอธิษฐาน ตั้ง

ปณิธาน ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยู พอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยู 

พอกิน มีความสงบเปรียบเทีบยกับเทียบอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยู พอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได 

ฉะนั้น ถาทุกทานซึ่งถือวาเปนผูที่มีความคิด และมีอิทธิพลมีพลังที่จะทําใหผูอ่ืน ซ่ึงมีความคิดเหมอืนกัน

ชวยกันรักษาสวนรวมให พออยู พอกินพอสมควร ขยํ้าพอควร พออยู พอกิน มีความสงบไมมหคนอื่นมา

แยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณคาอยูตลอดเวลา..."

พัชราภา เขื่อนแปด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เทาที่ปรากฏแลวเทคโนโลยีชวยใหประเทศประหยัดไดอยางดีเลิศ..."

พัชรารัตน เกงกวาสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองมีทั้งคนดี และคนไมดี ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมือง มี

ความปกติสุขเรียบรอย จึงมิใชทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่ การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

พัชรารัตน จิรสุทธินันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอขอบใจทานทั้งหลายที่มาในวันนี้ และขอบใจนายกฯที่ไดกลาวคําอวยพร ทั้งไดสรุปการที่ไดกระทําใน

ระยะ 50 กวาป ซ่ึงตองขอขอบใจที่ไมตองเลาใหทานฟงวาทําอะไร ทานไดสรุปอยางดี อีกอยางหนึ่ง ที่ทาน

ไมไดพูด ที่ฟงวงดนตรีดุริยางคกองทัพเรือได บรรเลงสรรเสริญพระบารมีนั้น ทานไมไดพูดถึง ความจริง 

ดนตรีของกองทัพเรือนี้ไดฟนฝาอุปสรรคมามาก จําไดวาเมื่อ 50 ป 40 กวาป เกือบ 50 ป ไดมีการแสดง

ดนตรีทุกวันพุธที่พระที่นั่งอัมพร และมีพวกดนตรีตางๆ ใหญๆ ไดเดินลองไปฟงและทนไมไหว คือวามีอะไร

ที่ขัดหู เลยลุกขึ้นไปบอกกับผูมีอํานวยเพลงวา ไดเทียบเสียงหรือเปลา ทานผูอํานวยเพลงบอกเทียบเสียง

แลว วาเราขอใหเทียบอีก เขาก็เทียบไดดี ฟงดูแลวไมขัดหู ก็ใหเลนอีก เลนไปเลนมา มันขัดหูอีก เลยลุกขึ้น

ไปเดินในหมู ใหเขาเลนไป เดินไป ไปเจอซอยักษอยู ซอยักษเลนไปมันเพี้ยนแลว ไมทราบทําไมเพี้ยนอยาง

นั้นได เลยคิดดูวา มันเพี้ยนเพราะวาเลนบันไดเสียงไทย มิไดเลนบันไดเสียงสากล เลยพยายามใหเขาเทียบ

เสียงใหดีที่สุด ก็ดีขึ้น เพราะวาการเทียบเสียงนั้นยาก ยากที่ตองเทียบหูดวย เพราะเทียบหูแบบไทย 

เพราะวาผูที่เลนดนตรีในวงของทุกๆวง เวลานั้น เวลามีเวลาวางตองไปเลน เลนโดยมากเปนวงเล็กๆ เลน

รําวง เลนรําวงนั้นตองเทียบเสียงแบบบันไดเสียงไทย เขาก็เคยชิน มาเลนเพลงสากลดวยบันไดเสียงไทย 

เลยขัดหู ถาเลนดวยบันไดเสียงไทยลวนยังไมเปนไร แตบางคนเลนแบบบันไดเสียงสากล บางคนแบบไทย

 อันนี้เลยบอก เวลามาเลนเพลงสากล ขอใหลืมรําวง เขาก็ทําไดดีขึ้น มาเลนเพลงสากล และเลนรําวง

ลดลงไป มาทีหลังนี่ ในวงที่เราเลน พวกเพื่อนๆเลน เขาก็เลนรําวงเหมือนกัน เลยบอกวา ถาเลนรําวงก็

ขอใหเลนรําวงที่ถูกตอง ที่เปนบันไดเสียงไทย ไมสําเร็จ เลนรําวงดวยบันไดเสียงสากล และรําวงนั้นก็

เพี้ยนผิด..."

พัชราวรรณ ปานสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

พัชริน ขนาบแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษา

และตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความตั้งใจดี ดวยความสามัคคี 

ความรูความสามารถ และดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงดงามตามประสงคทุกอยาง..."

พัชรินทร เกษมวิลาวัลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

พัชรินทร แกวขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันสรางสรรคประโยชนสงวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจําทะงานสําคัญยิ่งใหญเปนคุณประโยชนแทจริงได

สําเร็จ..."

พัชรินทร จันทรเพ็ญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

พัชรินทร จิตสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

พัชรินทร โชคชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

พัชรินทร นกแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

พัชรินทร นะนุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

พัชรินทร พรมแยมใหญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

พัชรินทร เรณูพันธืชุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

พัชรินทร ลิ่มหลัก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหนาที่ในฐานะของแตละคนที่จะตองทําใหทําอยางดีๆ ทําเรื่อยไป ไมใชทําอยางที่จะ

อยากดีเดน ไมใชอยากดีเดน ทําใหดีแลวก็จะดีเดนเอง ไมใชวาจุดประสงคที่จะทําเพื่อใหดีเดน ทําเพื่อใหดี

เร่ือย ๆ ทําใหหนาที่มีใหสําเร็จ แตไมใชจุดประสงคที่จะดีเดน ก็อยางที่วาไมใชทําเพื่อดัง แตวาถาตองการ

จะดังเมื่อไหรก็จะดังเอง แลวดังดีดวยดังไพเราะ ไมใชดังอยางนารําคาญหรือ นาเกลียด..."

พัชรินทร สีทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

พัชรินทร สุขจันโท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุก วันนี้ดวยความสามัคคี ผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ 

บรรเทาความเดือดรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."

พัชรินทร ออนดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...นอกจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต  เสียงสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ 

เสียงโทกลายเปนเสียงตรี  เสียงตรีกลายเปนจัตวา  เลยทําใหฟงดูแปลก ๆ 

เปนอยางนี้ไดอยางไร  จะมาจากภาษาฝรังก็เปนไปได  แตบางคนไมรูภาษาฝรั่ง

ก็ออกเสียงอยางนี้ มีความเปลี่ยนแปลงแน..."

พัชรินทร อินทรนิ่ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ควรปลูกหญาแฝกบริเวณเหนือแหลงน้ําตางๆ เชน ลําหวย และอางเก็บน้ํา เปนตน เพื่อใหหญาแฝก

เปนแนวปองกันตะกอน และดูดซับสารเคมี ตลอดจนของเสียตางๆ ที่ไหลลงในแหลงน้ํา โดยเฉพาะสารไน

เตรท ที่ไหลมาจากสนามกอลฟ เพราะหญาแฝกนอกจากจะชวยปองกันตะกอนดินแลว ยังดูดซับสารเคมี

ตางๆ เชน ไนเตรท และสารพิษตางๆ ไวในรากและลําตนไดนาน จนสารเคมีนั้นสลายตัว และไมเปน

อันตรายตอคนขางลาง..."

พัชรี กฐินหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใชความรูในการประกอบอาชีพตอไปขางหนาควรนึกกถึงเกียรติและความซื่อตรงเพื่อประโยชน

สวนรวมใหมากบานเมืองจะเจริญรุงเรือง ก็ดวยอาศัยคนดีที่มีความรูชวยกันประกอบกิจการงาน..."

พัชรี กล่ินประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งสําคัญมาก เพราะบานเมืองโดยเฉพาะเวลานี้ อยูในสภาพที่เรียกไดวางอนแงน เพราะวา

ไมเขมแข็ง ถาคนในชาติเขมแข็ง ก็ไมมีปญหา เพราะประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติมานาน และได

ปฏิบัติงานมาดวยดี ดวยความเรียบรอยมาเปนเวลาชานาน เพราะวาทานปฏิญาณตนวา จะรักษาความ

เขมแข็งนี้ตอไป ก็เชื่อไดวาประเทศจะรุงเรืองตอไป 

การที่ไดบอกวาจะรักษาความดีอยางที่วานี้ เปนประกันวา ประชาชนจะอยูเย็นเปนสุขที่มีผูพิพากษา 

เพราะวาจะตองใหคดีตางๆ ผานพนไปดวยดี ในมวลชนก็จะตองมีการปรองดอง ถาทุกคนตั้งอกตั้งใจ ที่

จะพยายามรักษาความปรองดอง เชื่อวาสวนรวมจะอยูได สวนสําคัญของการปรองดอง และความเปนอยู

ที่ดี ก็อยูที่ความยุติธรรม 

ความยุติธรรมนี้คือ การปฏิบัติอะไรที่ถูกตองตามธรรม คือยุติธรรม ถาฟงดูก็ยุติในธรรม ยุติในความดี

ความชอบ ทานก็รักษาความยุติธรรม ทานตองรักษาความดีความชอบ ผูพิพากษาจะตองรักษาความ

ยุติธรรมดวยความดี ความถูกตอง ถาทานรักษาความยุติธรรม ตามที่ไดปฏิญาณตน เช่ือวาความสุข

ความสงบก็จะเกิดขึ้น ถาผูพิพากษาไมรักษาความยุติธรรมเมื่อใด ประเทศชาติคงวุนวาย 

ผูพิพากษามีหนาที่ที่จะรักษาความดี ความปรองดองกัน ถาใครมายุยงบอกวาตองเถียงกัน ตองเขาขางกัน

 ก็ตองเขมแข็ง ตองเขมแข็งในงานยุติธรรม หมายความไมเขาขาง ผูพพิากษาจะตองตัดสินในความดี หรือ

ถาดีแลวก็ตัดสินไป ทานก็รูดี และไดฝกเพื่อรักษาความยุติธรรมนี้ ฉะนั้น ขอฝากความยุติธรรม 

ความเจริญของประเทศอยูกับทานทั้งหลาย เปนงานที่ไมใชงาย เพราะวามีอะไรตออะไรมาลอ บางทีการ

ลอดวยมิตร มีการลอดวยการยั่วยุ การลอดวยจะใหรางวัล รางวัลของทานคือ ความยุติธรรม รูดีวาหนาที่

ของประธานศาลนั้น ไมไดเปนหนาที่ที่จะมีเงนิทอง นอกจากหนาที่รักษาความยุติธรรม ความดี ความสื่อ

สัตย สุจริต ถาทานทําไดดีแลว ทุกสิ่งที่ทานปฏิญาณก็เปนผลดี เปนผลทําใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข..."

พัชรี ชาญกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

พัชรี ทวมใจดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศของเราตองประสพกับวิกฤติการณดานตางๆติดตอกันมาหลายปแตดวยความรูเทาทันและ

ความรวมมือรวมใจของคนไทยทุกคนที่ชวยกันประคับประคองแกไขบานเมืองของเราจึงยังมั่นคงปรกติอยู 

ใครจะไปไหนมาไหนก็ยังทําไดสะดวก การทํามาหากินก็ยังไมถึงกับฝดเคืองนัก ทําใหมั่นใจไดวา หากมีอุ

สรรค ปญหา หรือเหตุไมปรกติใดๆเกิดขึ้น คนไทยเราจะรวมกันคิดอานและชวยกันปฏิบัติแกไขใหทุกสิ่ง

ทุกอยางคลี่คลายลุลวงไปไดอยางแนนอน..."

พัชรี บุตรกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

พัชรี เปาปราโมทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญ และไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่

จะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

พัชรี ผลวัฒนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

พัชรี เพ็ชรมุณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

พัชรี มินทราศักดิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

พัชรี รัตนจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินและความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญย่ิงในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเยรปฏิบัติหนาที่ให

จนบรรลุผลสําเร็จและสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

พัชรี อยูประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกษตรมีความสําคัญจริง ถาไมมีการเกษตรก็เกือบจะพูดไดวาเราจะตองตายกันหมด เพราะจะไปอาศัย

อาหารวิทยาศาสตรก็รูสึกวาลําบากอยูและกินไมอ่ิม แตวาทําไมคนถึงนึกวาการเกษตรนี่เปนสิ่งที่ต่ําตอยที่

ไมสําคัญ ทั้งๆ ที่ความจริงเราตองอาศัยการเกษตรเพื่อชีวิตของเรา ไมใชเฉพาะสําหรับอาหารเทานั้น 

สําหรับสิ่งอื่นทั้งหลายดวยที่เราตองอาศัยการเกษตร อันนี้เปนสิ่งหนึ่งที่นาประหลาด ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่นา

ประหลาดเหมือนกัน คอืไดพบวา การเกษตรนั้นะไมใชเฉพาะการเอาเมล็ดผักไปหยอดในรอง แลวมันจะ

ขึ้นมาเปนผลผลิตที่เหมาะสมได หากแตตองอาศัยวิชาการอยางอื่นทุกดาน ตั้งแตการหยอดเมล็ดพันธุลง

ไปในรอง จนกระทั่งใหฝกหรือสิ่งนั้นงอกขึ้นมาเปนประโยชนได ตองอาศัยทุกอยางในชีวิตของคน คือทุก

สาขาของความรูที่ตองผานมา..."

พัชรีกร อักษรถึง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 5 ธันวาคม 2512..."

พัชรีภรณ ชาญประกอบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคม พรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ ที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชน

ชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมาก เพราะแต

ละคนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปยมไปดวย

ความปรารถนาดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝาย ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจ

มากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกัน

รักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง 

          ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

          ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ให

งานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืน และกับประเทศชาติ 

          ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบ

แบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน 

          ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และ

มั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤตปิฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้

ยังมีพรอมมูลในกาย ในใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได 

          จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและ

คุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน และถายทอดความคิด จิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติ

ของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายหนา 

          ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย ให

ปลอดพนจากภัยอันตรายทุกสิ่ง และอํานวยความสุข ความเจริญ สวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่ว

กัน..."

พัชรีย รามณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางไมวาเล็กหรือใหญ มีทางแกไข ถารูจักคิดไดดี ปฎิบัติไดถูก การคิดไดดีนั้น มิใชการคิด

ดวยลูกคิดหรือดวยสมอง เพราะโลกเราในปจจุบันวิวัฒนาการไมมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไมมีเครื่องมือชนิด

ใด สามารถคิดปญหาตางๆไดอยางสมบูรณการขบคิดนิจฉัยปญหาจึงตองใชสติปญญา คือคิดดวยสติ 

รูตัวอยูเสมอ เพื่อหยุดหยังและปองกันความประมาทพลาด และอคตมิิใหเกิดขึ้น ชวยใหการใชปญญา 

พิจารณาปญหาตางๆ เปนไปอยางเที่ยงตรง สวนการปฏิบัติไดถูกตอง ก็คือปฎิบัติแกไขไดถูกตองตาม

หลักการ หลักวิชา หลักเหตุผล และหลักธรรม การคิดไดดี ปฎิบัติไดถูกตองกิจการงาน..."

พัชรีย สุนสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูด ทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควรหยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

พัชรีวรรณ แสงสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เช่ือถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

พัชวรรณ ตุลารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

 

 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วันศุกรที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๑๕..."

พัชวัสส ใจศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

พัฒนพงศ ดวงสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

พัฒนพงษ ราชกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

พัฒนะ ทรัพยสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

พัฒนะ บุญสนอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

พัฒนะพงศ นภาโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

พัฒนัย ใยทองคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุก วันนี้ดวยความสามัคคี ผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ 

บรรเทาความเดือดรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."

พัฒนา กั่วพานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนา มีความสําเร็จ 

สัจ เปนการต้ังใจ ต้ังจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือเปนการตั้งใจที่

จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น..."

พัฒนา คงเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท ความวา 

ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธี มอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง ขอแสดง

ความชื่นชมกับผูทรงกิตติคุณและบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา. 

เมื่อวันวาน ขาพเจาไดกลาวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ เปนความวา การรูจักประมาณตน ทําใหคนเรารูจัก

ใชความรูความสามารถ ที่มีอยูไดพอเหมาะพอดีกับงาน และไดประโยชนสูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้ง

ยังทําใหรูจักขวนขวายศึกษาหาความรู เพิ่มพูนประสบการณอยูเสมอ เพื่อปรับปรุงสงเสริมศักยภาพใน

ตนเองใหยิ่งสูงขึ้น ผูรูจักประมาณตน จึงสามารถทําตนทํางานไดผลดีกวาคนอื่น ผูที่แมจะมีความรู

ความสามารถมากกวา แตไมรูจักประมาณตน วันนี้ใครจะกลาวกับทานถึงเรื่อง การรูจักประมาณ

สถานการณ 

การรูจักประมาณสถานการณ ไดแกการรูจักพิจารณาสถานการณที่เกิดขึ้น ใหเห็นชัดถึงความเปนมา และ

ที่เปนอยู แลวคาดวาควรจะเปนไปอยางไรในอนาคต อยางเชน เมื่อเกิดน้ําทวม ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็จะตอง

ศึกษาสถานการณตาง ๆ ใหรูกระจางทั่วถึง เริ่มแตน้ําทวมนั้นเกิดขึ้นมาอยางไร ในพื้นที่นั้นมีสภาพเปน

อยางไร เคยมีน้ําทวมมาแลวกี่ครั้ง มีระยะถี่หางอยางไร แตละครั้งกอใหเกิดความเสียหายมากนอยเพียงใด

 และในปจจุบันมีลักษณะอยางไร เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร เม่ือรูสถานการณที่เปนมาและที่

เปนอยูแนชัด ก็ควรประมาณสถานการณไดวาในอนาคตจะเปนอยางไร และจะเกิดขึ้นอีกเมื่อใด การแกไข

ปองกัน ก็จะสามารถกําหนดวิธีการไดถูกตรงกับปญหา และสภาพพื้นที่ ทั้งสามารถกําหนดเวลาปฏิบัติได

วา การใดควรจะทํากอนหลัง และการใดเปนการดวน ที่จะตองเรงทําใหแลวเสร็จทันการณทันเวลา เพื่อ

ปองกันความเสียหายไมใหเกิดมีขึ้นอีก การรูจักประมาณสถานการณจึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง ในการ

ปฏิบัติงาน ย่ิงประมาณสถานการณไดถูกตองเพียงใด ก็จะทําใหงานที่ทําสําเร็จผลสมบูรณ และได

ประโยชนคุมคามากขึ้นเพียงนั้น 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสมประสงค ในความดีงามความรุงเรืองตามที่ปรารถนาทุกประการ 

และขอใหทุกทานที่มาประชุมพรอมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน..."

พัฒนา ผลาเกส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

พัฒนา ลัภกิตโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

พัฒนา ลัภกิตโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

พัฒนา ศรีแลง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

พัฒนา สรศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

พัฒนากร คําผาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อจะทํางาน อยาหยิบยกความขาดแคลนเปนขออาง จงทําทํางานทามกลางความขาดแคลลนใหบรรลุ

 จงทํางานดวยความตั้งใจและซื่อสัตย.ื.."

พัฒนากร คําผาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาคือศาสนาแหงประโยชนผูที่ศึกษาและปฏิบัติตาม คําสั่งสอนยอมไดรับประโยชนทั่วทุก

คน การทํานุบํารุงพระศาสนา จึงนานะเปนการแนะนําใหเห็นสาระแทจริง ของการศึกษาและการปฏิบัติ

ธรรมเปนหลัก ผูแนะนําควรจะศึกษาคนควาใหมั่นใจ และถือปฏิบัติใหเครงครัด จะตองแสดงธรรมะโดยบ

ริสุทธบริบูรณ อยาใหวิปริตแปรผัน ทั้งควรพยายามเนนการศึกษาปฏิบัติธรรมะขั้นพื้นฐานใหยิ่งกวาสิ่งอื่น

..."

พัฒนาการ ทับแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

วันที่ 24 มีนาคม 2520

. . . ในการที่ทุกคนจะออกปฏิบัติงานใหไดผลสมบูรณ และใหเปนประโยชนแกชาติบานเมืองโดยสวนรวม

นั้น มีสิ่งสําคัญที่ควรจะตองศึกษาใหทราบแจงชัดตั้งแตตนวา บานเมืองของเรามีโครงสรางอันกอตั้งขึ้น

ดวยสวนประกอบที่สําคัญมากมายหลายสวน เปนตน เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม วนกรรม ชลประทาน

 รวมตลอดถึงเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมดวย ดังนั้น การใชเทคโนโลยีสรางสรรคความเจริญตาง ๆ 

ในบานเมือง จึงจําเปนจะตองใชใหพอดีและสอดคลองกับโครงสรางของประเทศทุก ๆ ดาน เพื่อใหผลหรือ

ประโยชนอันจะเกิดขึ้นนั้น บังเกิดขึ้น พรอมทุกดานโดยสมบูรณ และไดสมดุลยทั่วถึงกันอันจะเปนเหตุ

สําคัญที่สุด ซ่ึงจะบันดาลใหบานเมืองของเราเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วและมั่นคง..."

พัฒนิยา ทาวนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2533..."

พัฒนี แกวนาวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

 ..." 

พระบรมราโชวาท ในพีธีตรวจพลสวนสนาม

เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2504..."

พัฒพงษ กุลยานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการ การปรับปรุง และการพัฒนาที่มี ประสิทธิภาพ ทางที่เราชวยกันไดดีคือ 

 การทําความคิดใหถูก และแนวแน ในวันนี้  จะปกปองประโยชน ปกปองบานเมือง  เปนเปาหมายตองนึก

ถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกัน..."

พัฒสิน พองนุช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอขอบใจนายกรัฐมนตรีที่ไดกลาวอวยพร ในโอกาสที่จะถึงวันเกิดพรุงนี้ เขาใจวาจะทําใหทุกคนในที่นี้

และนอกที่นี้ มีกําลังใจ วา นายกฯ พูดดี ก็ไมทราบวา ที่ชมนายกฯ วาพูดดี อาจมีคนไมเห็นดวย ที่มาพูดนี้

เปนความเดือดรอนกับตัวเอง ถาชมนายกฯ คนอื่นอาจไมชม ไมชมขาพเจาวา ชมนายกฯทําไม แตนายกฯ

 มีอยูไวสําหรับใหชม คือถามีนายกฯ แลวไมชม นายกฯ ก็ไมคอยพอใจ และถานายกฯ ไมพอใจ งานการจะ

ไปไดอยางไร..."

พัณณิตา ขุนพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง หันไปหวงอํานาจ หวงตําแหนง หวงสิทธิ และหวยงรายไดกันมากๆ

เขา แลวจะเอาจิตใจที่ไหนมาหวงความรู ความดี ความเจริญของเด็ก ความหวงในสิ่งเหลานั้นก็จะคยๆบั่น

ทินทําลาย ความเปนครูไปจนหมดสิ้น จะไมมีอะไรดีเหลือไว พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไวได

ความเปนครูก็จะไมมีคา เหลืออยูใหเปนที่เรพบูชาอีกตอไป..."

พัดชา ชวยปลอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเก้ือกูลกันดวยมุงดี มุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวยไมตรีจิต 

มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู..."

พัดชา พิลาทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

พัดชา หงสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

พัตรพิมล ใบบัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิชาวิทยาการ รูงานและรูดีชั่วอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติบ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตองตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชนเปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืนทั้งแกตนและสวนรวม..."

พัทธนันท ฉกรรจศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไม เพียงพอ จะ ตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบ ดวย ผูที่มีความรูดีแต ขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทาง มิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

 แกสังคมของมนุษย ..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 18 กันยายน 2504..."

พัทธนันท สีไพบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย16 กรกฎาคม 2531..."

พัทธพงศ จันทรเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น จําเปนที่เราจะตองทํารวมกันและพรอมๆ กัน เพราะเมื่อรวมกันทําโดยประสาน

สอดคลองและสนับสนุนกันใหครบถวนแลวสิ่งที่ดีงามก็จะบังเกิดขึ้น..."

พัทยวดี ผาสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

พัทยา พันธรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

พัทยา สุบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานอยางใหมีคุณภาพใหไดผลบริบูรณ จะทําอยางไรเบื้องตน ตองทําความเห็นไดถูกตอง 

เสียกอนโดยใชปญญาไตรตรองใหเห็นเหตุที่แทจริง ผลที่แท ที่ถูกตองตามเปาหมายที่พึงมุงหวัง แลว

วางแผนการอันแนนอนที่จะดําเนินการตอไปดวยหลักวิชา ดวยความรวมมือปรองดองกัน และสําคัญที่สุด

 ตองมีความพากเพียรไมยอหยอนในอันที่จะกระทําตอไปจนกวาเปนผลสําเร็จ..."

พัน ฟองสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ดนตรีแตละช้ืนแตละอยางจะตองเทียบเสียงใหรูที่สูงที่ต่ําแลวจะตองอยูในกรอบคือทางเพลง 

ทวงทํานอง และจังหวะอยางเครงครัด การปฏิบัติดนตรีรวมกันจึงจะพรักพรอม ไมติดขัดหรือหยุดชะงักรวน

เร การทํางานรวมกันและอยูรวมกันเปนสังคมก็ไมแตกตางกันมากนัก จําเนตองมีกรอบคือกฎระเบียบให

ทุกคนถือปฏิบัติในการทํางานรวมกัน หากตางคนตางทําตามใจชอบ โดยไมคํานึงถึงระเบียบวินัย งานที่

ทํานั้นก็ยากยิ่งที่จะบรรลุผลสําเร็จตรงตามเวลาและเปาหมายได กฎระเบียบจึงเปนเครื่องกํากับ

ประคับประคองใหงานดําเนินไปอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จอยางรวดเร็วถูกตอง ทั้งทไหบุคคลอยู

รวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข บัณฑิตจึงควรศึกษาระเบียบแบบแผนของงานของสังคมใหเขาใจชัดและ

ปฏิบัติตามดวยความตั้งใจและเต็มใจ จึงจะทําใหงานแลประเทศชาติของเราพัฒนากาวหนาไปไดตามที่

มุงหวัง..."

พันทณี แปนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

พันธศักดิ์ ขาวบริสุทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

พันธศักดิ์ พุทธชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก ตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปนพระที่งามบริบูรณ

ไมได..."

พันธุรัช โชติทรัพยจรูญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติของประชาชนในระดับตั้งแตระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒนื ความพอเพียงหมายถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมรระบบความคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมี

เหตุผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยหลักความรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในกสนนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผนและดําเนินการ

ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางขึ้นจากจิตใจ ของคนในชาติ โดยเฉพาะ เจาหนาที่ของรัฐ 

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีความสํานึกในคุณธรรม ควาใซอสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่

เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย ความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและ

พรอมตอการรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ

วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด.ี.."

พันวดี อินทวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา  ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน  ไมแบงแยกประโยชน  

ไมแบงแยกความชอบกัน  แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ  มุงหวังผลสําเร็จในการงาน

เปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

พันวิภา วิเศษโวฬาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา เปนงานสําคัญที่สุดอยาง หนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาติ

นั้น ขึ้น อยูกับการศึกษาของ พลเมืองเปนขอใหญ จึงตองจัดการศึกษาใหเขมแข็ง ยิ่งขึ้น..."

พัลภล บัวแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป?..

(พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2521)..."

พัลลภ มุสิกอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

พัลลภ ลูกอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

พัสตราภรณ แทนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเปนบัณฑิต นอกจากจะหมายรูไดที่ความรู ความฉลาดสามารถในหลักวิชาแลว ยังสังเกตทราบ

ไดที่ความคิด คําพูดและการกระทําอีกทางหนึ่ง ความคิดนั้นสําคัญมาก ถือไดวาเปนแมบทใหญของ

คําพูดและการกระทําทั้งปวง กลาวคือ ถาคนเราคิดดี คิดถูกตอง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คําพูดและ

การกระทําก็เปนไปในทางที่ดีที่เจริญ แตถาคิดไมดี ไมถูกตอง คําพูดและการกระทําก็อาจกอใหเกิดความ

เสื่อมเสียหายทั้งแกตัวเองและสวนรวมได ดวยเหตุนี้ กอนที่บุคคลจะพูดทําสิ่งใด จําเปนตองหยุดคิด

เสียกอนวา กิจที่จะทํา คําที่จะพูดนั้น ผิดหรือถูก เปนคุณประโยชนหรือเปนโทษเสียหาย เปนสิ่งที่ควรพูด 

ควรกระทํา หรือควรงดเวน เมื่อคิดพิจารณาไดดังนี้ ก็จะสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควร หยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนคุณ เปนประโยชนและเปนความเจริญ บัณฑิตจึง

ควรฝกหัดปฏิบัติตนใหเปนคนคิดกอนพูด คิดกอนทํา จนเปนปรกตินิสัยจึงจะไดชื่อวา ประพฤติปฏิบัติตน

สมกับความเปนบัณฑิตที่คนเขายกยองเชื่อถือ..."

พัสสินี ชางสุพรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางนสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งสวยงามอยางหนึ่ง เชนในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น จึง

เปนตองรักษาไวใหดี ประเทศไทยนั้น มีภาษาของเราเอง ซ่ึงตองหวงแหน ประเทศใกลเคียงของเราหลาย

ประเทศมีภาษาของตนเอง แตวาเขาก็ไมแข็งแรง เขาตองพยายามหาหนทางที่จะสรางภาษาของตนไวให

มั่นคง เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแตโบราณกาล จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว..."

พาขวัญ สิงหเทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการกรทํา

 ความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ ทั้ง

พึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดียวกันกับเรา ถา

หากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

พาคม จรวิรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

17 กรกฎาคม 2530..."

พาจนา วาสนาบุญชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศของเรารักษาเอกราช อธิปไตยและอิสระภาพให สมบูรณมั่นคงมาไดจนถึงทุกวันนี้ เพราะคน

ไทย ทุกหมูเหลารูรักความสามัคคีและรูจักทําหนาที่ของแตละฝายใหประสานสงเสริมกัน เมื่อทุกคนมุงใจ

ปฏิบัติดังนี้ ความถูกตองเรียบรอย ความพัฒนากาวหนา และความมั่นคง เปนปกแผนจึงบังเกิดขึ้น..."

พาชัย มงคลปรีดาไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก

หลายๆคน หลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรค

ขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

พาณี สุวรรณมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่

จะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

พาตีเมาะ มะนิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีตรวจพลสวนสนาม

เนื่องในงานพระราชพีธีรัชดาภิเษก

8 มิถุนายน 2514..."

พาตีหมะ ปาตง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงมาจากผูอ่ืน..."

พานทอง ศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

พานา คลายสุต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

พานิชพล มงคลเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

พาฝน บุญราศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

พาเพลิน ปุนทะมุณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิดความประพฤติ และคุณธรรมของ

บุคคลสังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน ลวนพอเหมาะกันทุกๆดาน 

สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ

ไวและพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด..."

พายัพ สาระจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

 ..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค 

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2529..."

พารีดะห ลอจิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดที่เปนอยูแกเราในวันนี้ ยอมมีตนเรื่องมากอน ตนเรื่องนั้นคือเหตุ สิ่งที่ไดรับคือผล 

และผลที่ทานมีความรูอยูขณะนี้ จะเปนเหตุใหเกิดอยางอื่นตอไปอีก คือทําใหสามารถใชความรูสึกที่มีอยู

ทําการงานที่ตองการได

       

       แลวการทํางานของทานก็จะเปนเหตุใหเกิดผลอื่นๆเนื่องกันไปอีกไมหยุดย้ัง ดังนั้นที่พูดกันวาใหพิ

จรณาเหตุใหดีนั้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ใหพิจรณาการกระทําหรือกรรมของตนใหดีนั่นเองคนเราโดยมาก

มักนึกวา อนาคตจะเปนอยางไรเราทราบไมไดแตที่จริงเรายอมจะทราบไดเหมือนกัน เพราะอนาคตคือผล

ของการกระทําในปจจุบันถาปจจุบันทําดี อนาคตก็ไมควรจะตกต่ํา ฉนั้นเม่ือกระทําการใดๆควรจะนึกไดวา

 การนั้นจะมีผลสืบไปในอนาคตจักไดมีสตกิระทําสิ่งตางๆ ดวยความรูตัวและระมัดระวังทั้งควรจะสํานึก

ตระหนักดวยวาการพิจารณาการกระทําของตนเองนั้น นับวาสําคัญที่สุด จะตองคิดพิจรณาใหรอบคอบ

และถองแททุกครั้งไป มิฉนั้นผลที่เกิดขึ้นอาจทําใหตองผิดหวังอยางมากที่สุดก็เปนได"

       

        จ..."

พิกุล เขมขน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําโครงการอะไร ก็จะตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวา อัตภาพ หรือกับสิ่งแวดลอม ฉะนั้น การ

ที่จะทําใหโครงการอะไร จะตองทําดวยความรอบคอบ และอยาโตเกินไป..."

พิกุล ศรีใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ดวยมุงถึงจุดหมายที่แทจริงของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชน

ของงานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงงหมายอื่นๆ เชน เพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผล

มากมายเพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงาน เสียทั้งคน..."

พิกุล แสนพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูฉลาดยอมรูธรรมชาติของเด็ก วาเด็กวัยใด ลักษณะใดชอบการฝกอบรมแบบใด เขายอมสังเกตทราบ

วา เด็กวัยหนึ่งที่ตองเคี่ยวเข็ญ ตองบังคับ ตองกวดขันใหทําจึงจะไดผล แตไมวาจะสอนเด็กวัยใด ลักษณะ

ใด ผูสอนจะตองลงมือประพฤติเปนตัวอยางดวยตนเองใหไดเห็นไดดูตลอดเวลา โดยไมละลเยความปรพ

พฤติ ปฎิบัติที่ตองการจะใหเกิดขึ้นเปนอันขาด ไมวาจะเปนขอปฎิบัติเล็กนอย ปลีกยอยเพียงใด..."

พิกุล อุสาพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

พิจารณ ยอดพรมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สมาชิกทั้งหลาย ไดทําหนาที่เปนตัวแทนของ ปวงชนชาวไทย มีสวนสําคัญในการปกครอง ประเทศชาติ

 จึงขอให พิจารณาดําเนินงาน ดวยความละเอียดรอบคอบ และขอใหปฏิบัติตรงตาม ปรารถนา ของ 

ประชาชน เปนสวนรวม อยางแทจริง..."

พิจิตร ปะมาคะเต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

พิจิตรา สวนวัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

พิชชาพร อรุโณทัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

พิชญดา ปจฉิมศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเรา สามารถรวมมือรวมใจกัน รักษาและ

พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา 

ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน ประการที่สอง คือ การที่แตละคน ตางชวยเหลือเกื้อกูล ประสานงาน

 ประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืนและกับประเทศชาติ ประการที่สาม คือ การ

ที่ทุกคนประพฤติปฎิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน

 ประการที่สี่ คือการที่ตางคนตางพยายาม ทําความคิด ความเห็น ของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และมั่นคง

อยูในเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฎิบัติ ที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ ยังมี

พรอมมูลในกาย ในใจของคนไทยก็มั่นใจไดวา ประเทศไทย จะดํารงมั่งคงอยูตลอดไป..."

พิชญสินี คุมกัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทางปฏิบัติที่จําเปนสําหรับทุกคนในขณะนี้ นอกจากจะตองต้ังใจพยายามทําตัว ทํางานใหมีระเบียบโดย

เต็มความสามารถและเปนอยูโดยประหยัดแลว  ยังจะตองพยายามตั้งจิตตั้งใจใหถูกดวย  การตั้งใจใหถูก

นั้นคือ ทําจิตใจใหสงบหนักแนนไมวูวาม ไมปลอยใหอคติตาง ๆ เขาครอบงําไดงาย  ฝกหัดคิดพิจารณา

เร่ืองราวและปญหาทั้งปวงดวยความละเอียดรอบคอบและดวยใจบริสุทธิ์เปนกลางเสมอทุกครั้งใหเปนนิสัย

  อันเปนวิธีที่จะชวยใหเกิดปญญาสามารถคิดวินิจฉัยไดโดยกระจางแจมแจง  และปฏิบัติแกไขไดถูกตอง

เที่ยงตรง  การที่มีความคิดจิตใจอันกระจางแจมแจงและหนักแนนอยูเสมอดังกลาว จัดเปนคุณธรรม

สําคัญประการหนึ่งของแตละบุคคล เปนเครื่องนําพาบุคคลไปใหประสบความเจริญสวัสดี และคุณธรรม

ของแตละบุคคลนี้  เมื่อรวมกันเขา ยอมจะเกิดเปนคุณธรรมของชาติและยอมจะนําพาชาติใหบรรลุถึง

ความเจริญสวัสดีไดดุจเดียวกัน..."

พิชญา แซเลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

พิชยา เกิดผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กตัญู คือ การทดแทนบุญคุณผูมีพระคุณที่ไดเคยอุปการะเราในเรื่องตางๆที่จริงการทดแทนคุณนั้น

มิใชเร่ืองยาก การปฏิบัติตัวเปนคนดีเปนที่เชิดชูของวงศตระกูล ก็นับไดวาไดทดแทนคุณ บิดา มารดา แลว

การตั้งใจเลาเรียนศึกษา คนควาทําการวิจัยตอยอดความรูที่ไดรํ่าเรียนมาจนสามารถคิดคนและประดิษฐ

สิ่งใหมที่มีประโยชนตอสังคมได ก็นับวาเปฯศิษยผูรูคุณครู และการทํางานโดยยึดผลประโยชนของสวนรวม

 ของสังคม ของชาติเปนที่ตั้ง ก็นับไดวาทานไดทดแทนคุณชาติบานเมืองแลว..."

พิชยา จินเดหวา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

พิชัย พวงแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

พิชัย พิมุขมนัสกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

พิชัย เพ็ญหิรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวไมพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักสีลธรรม

ประกอบดวย ผูมีความรูดีแตทดความยั้งคิดทําความสูไปใชทางมิชอบ กับทําตัวเปนบุคคลที่เปนภัยแก

สังคมมนุษย..."

พิชัย ภูมิสถาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

พิชัย มาลาภิรมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

พิชัย มาลาภิรมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย...

 

 

คัดตัดตอนจากพระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช

 ๒๕๔๐

 วันศุกรที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐

 

 

"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือ  ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวย

วิถีทางที่สุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม  ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู  

การทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและม่ันคง

ถาวร เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..." 

คัดตัดตอนจากพระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช

 ๒๕๔๐

 วันศุกรที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐..."

พิชัย แยมเกษร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

พิชัย วัฒนาวานิชกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราคิดดี ทําดี ไมใชแตปากนะ ทําอยางดีจริงๆ คือ สรางสมสิ่งดีดวยการปฏิบัติในสิ่งที่เรียกวาดี 

หมายความวาไมใชเบียดเบียนผูอ่ืน สรางสรรคทําใหมีความเจริญทั้งวัตถุ ทั้งจิตใจแลวไมตองกลัว..."

พิชัย สัมมะณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

พิชัย แสงนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

พิชัย อรรคนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเจาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษา แนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

พิชิต เจริญศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาทีทุกประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทึกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จ

อยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

พิชิต ชูลิตรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."

พิชิต ถีระพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนจําเปนตองหมั่นใชปญญาพิจารณาการกระทําของตนใหรอบคอบอยูเสมอ ระมัดระวังทําการทุก

อยางเหตุผล ดวยความมีสติ และดวยความรูตัวเพื่อเอาชนะ ความชั่วรายทั้งมวลใหไดโดยตลอด และ

สามารถกาวไปถึง ความสําเร็จที่แทจริง ทั้งในการงานและการครองชีวิต..."

พิชิต รุงเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการ การปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันดีจะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตอง เพลาคิดถึง

ประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

พิชิต ลาดเขง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

พิชิต สินธุศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะตองรักษาไวใหย่ังยืนอยูตลอดไป หากเรามี

ความประมาทเราแตกสามัคคีกันเม่ือใด เราก็จะเปนอันตรายยอยยับลงเมื่อนั้น ไมมีใครอื่นที่ไหนจะชวย

เราได นอกจากตัวเราเอง..."

พิชิตศักดิ์ ใจดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

พิเชด เสืองาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

พิเชษฏ ชุมวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

 

 

คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 วันศุกรที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐..."

พิเชษฐ ใจมูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวง จะธํารงความยุติธรรมและถูก ตองและเที่ยงตรงมี ความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพ

เต็มเปยมหรือไม เพียงไร นั้นขึ้นอยูกับ การใชหากนําไปใชผิดวัตถุประสงคและเจตนารมณ หรือดวย

เจตนาอัน ไมสุจริตตาง ๆ กฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และ กลายเปนภัยแกประชาชน..."

พิเชษฐ ดํานอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกษตรมีความสําคัญจริง ถาไมมีการเกษตรก็เกือบจะพูดไดวาเราจะตองตายกันหมด เพราะจะไปอาศัย

อาหารวิทยาศาสตรก็รูสึกวาลําบากอยูและกินไมอ่ิม แตวาทําไมคนถึงนึกวาการเกษตรนี่เปนสิ่งที่ต่ําตอยที่

ไมสําคัญ ทั้งๆ ที่ความจริงเราตองอาศัยการเกษตรเพื่อชีวิตของเรา ไมใชเฉพาะสําหรับอาหารเทานั้น 

สําหรับสิ่งอื่นทั้งหลายดวยที่เราตองอาศัยการเกษตร อันนี้เปนสิ่งหนึ่งที่นาประหลาด ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่นา

ประหลาดเหมือนกัน คือไดพบวาการเกษตรนั้นไมใชเฉพาะการเอาเมล็ดผักไปหยอดในรอง แลวมันจะ

ขึ้นมาเปนผลผลิตที่เหมาะสมได หากแตตองอาศัยวิชาการอยางอื่นทุกดาน ตั้งแตการหยอดเมล็ดพันธุลง

ไปในรอง จนกระทั่งใหฝกหรือสิ่งนั้นงอกขึ้นมาเปนประโยชนได ตองอาศัยทุกอยางในชีวิตของคน คือทุก

สาขาของความรูที่ตองผานมา..."

พิเชษฐ ถาวรกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

พิเชษฐ วัฒนาประสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือ ตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความไมสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงานและใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

พิเชษฐ สถิตยวัฒนวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

พิเชษฐ สุขทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

พิเชษฐ ศรีจักรโคตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน     สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ  ไมวาจะทํา

การสิ่งใดบานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย    และมีความสุข  ความสมบูรณ  ทุกอยางมาจนกระทั่งทุก

วันนี.้.."

พิเชียร ศรีจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่งที่จะตอง ประพฤติปฏิบัติตัวตอบุคคลทั้งปวงดวยความ

สุจริตจริงใจวางตัวใหพอเหมาะพอสมกับ ฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยน

ไวใหเหนี่ยวแนนสม่ําเสมอ..." นอกจากนั้นยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รุจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอน

ออนผอนตามกันดวยเหตุและผล ที่สําคัญที่สุดจะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักฟงความเปน

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาดเพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั่น แทจริงคือการระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลากหลายมาอํานวนประโยชนในการปฏิบัติ บริหารงานใหประสบ

ความสําเรจที่สมบูรณนั้นเอง..."

พิทยา งามนิคม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา บริบูรณดวยสัจธรรมที่เปน สาระและเปนประโยชนในทุกระดับ แตจะตองศึกษา ใหมี

ความรูความเขาใจและปฏิบัติ ใหเหมาะสมแกภาวะปจจุบัน ดวยศรัทธาและปญญา ที่ถูกตองจึงจะเกิด

เปนประโยชนขึ้นได..."

พิทยา แนวโสภี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทํา จึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควร หยุดย้ัง

การกระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

พิทยา พุมพวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...นักกฎหมายทุกคน จะตองตั้งใจใชกฎหมายเพื่อผดุงความยุติธรรม ความผาสุกสงบ ความมั่นคงของ

มหาชนและประเทศชาติ ทั้งตองเพงถึงการใชวิจารณญาณอันถูกถวนใหมากที่สุด ควบคูกับการใช

กฎหมายเสมอตลอดไปมิฉะนั้นอาจไมบรรลุผลตามที่ทุกคนมุงหวังไว..."

พิทยา สุธีบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

พิทยา อินอําพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

พิทยาธร ทานอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมืองประกอบดวยนานาสถาบัน อันเปรียบไดกับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเปนชีวิต

รางกาย ชีวิตรางกายดํารงอยูได เพราะอวัยวะใหญนอยทํางานเปนปรกติพรอมกันอยางไร ชาติบานเมือง

ก็ดํารงอยูได เพราะสถาบันตางๆตั้งมั่นและปฏิบัติหนาที่ของตนโดยพรอมมูลอยางนั้น..."

พิทักษ ตั้งโภคานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

พิทักษ เนื่องสิทธะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

พิทักษ โพธิ์พิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

พิทักษ มงคลวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

คัดตัดตอนจากพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา..."

พิทักษ ยืนยงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เขาตีความวา เปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวาใหพอเพียงในหมูบานหรือใน

ทองถิ่น ใหสามารถที่จะมีพอกิน เร่ิมดวยพอมีพอกิน..."

พิทักษ เยายวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกฝายจงสมัครสมาน กลมเกลียวกัน บําเพ็ญ กรณียกิจเพื่อความเจริญ รุงเรืองวัฒนาถาวรของ 

ประเทศชาติและเพื่อ ความสมบูรณพูนสุข ไดบังเกิดแกอาณาประชา ราษฎรยิ่ง ๆ ขึ้นไป..."

พิทักษ วรรณทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."

พิทักษ ศรีพยัคฆ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

พิทักษ หัทยานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญนั้นจะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น ถา

พื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลนบกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทําได จึง

ควรจะเขาใจใหแจงชัดวา นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว ยังตองพยายามรักษาพื้นฐานใหม่ันคง ไม

บกพรอง พรอมๆกันไปดวย..."

พิทัศน วิศัทวัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตํารวจนั้นตองถือวาเปนที่พึ่งสําคัญของประชาชนในดานอํานวยความมั่นคงปลอดภัยและความ

ยุติธรรมเที่ยงตรง ดังนี้ตํารวจแตละคนจึงตองมีความรูความสามารถสูง ทั้งดานวิชาการและปฏิบัติการ ทั้ง

ตองฝกฝนอบรมดานจิตใจและคุณธรรมใหมั่นคงแข็งแกรงเปนพิเซษ เพื่อจักไดสามารถอดทนตอความ

ยากลําบากและอดกลั้นตออามิสเครื่องลอใจนานาประการมิฉะนั้นจะไมอาจรักษาความสุจริตและวินัยอัน

ดีงาม ซึ่งเปนคุณสมบัติหรือคุณคาของตํารวจ ใหคงอยูอยางเหนียวแนนตลอดไปได..."

พิทูร ศรีวงษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจของเราขึ้นอยูกับการเกษตรมา แตไหนแตไรแลว รายไดของประเทศที่ไดมาใชสรางความเจริญ

 ตาง ๆ เปนรายไดจาก การเกษตรเปนสวนใหญ จึงอาจกลาวไดวา ความเจริญของประเทศตอง อาศัย

ความเจริญของเกษตรเปนสําคัญ..."

พิธเนศร เกตสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพรอมมูล ทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซ่ึงสามารถ

นํามา ใชเสริมสรางความอุดมสมบูรณและเสถียรภาพอัน ถาวรของบาน เมืองไดเปนอยางดี ขอสําคัญ

จะตองรูจักใชทรัพยากรนั้นอยางฉลาด โดยมุงถึงประโยชนแทจริงที่จะเกิดแกประเทศชาต.ิ.."

พินธธนู ปสันตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดที่เปนอยูแกเราในวันนี้ยอมมีตนเรื่องมากอนตนนั้นคือ เหตุสิ่งที่ไดรับคือผล  และผล

ที่ทานมีความรูอยูขณะนี้จะเปนเหตุใหเกิดอยางอื่นตอไปอีก  ดังนั้นที่พูดกันวาใหพิจารณาเหตุผลใหดีนั้น 

กลาวอีกนัยหนึ่งคือใหพิจารณาการกระทไรอกรรมของตนใหดีนั่นเอง..."

พินัย แกวประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

พินิจ กองกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซ่ึง

เปนตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษา

 และดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป..."

พินิจ จตุรโกมล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

พินิจ จันทรดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมาก สําหรับผูที่ ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะ

ชวยให สามารถขจัดปดเปา ปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอัน เกิดจากความกินแหนง 

แคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน..."

พินิจ รอยศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกระทําที่สรางสรรคนั้น คือ การกระทําที่ไดเปนประโยชนแกทุกๆ ฝายไดเต็มเปยมตรงตาม

จุดประสงค ไมมีการสูญเปลาหรือหากจะเสีย ก็เสียนอยที่สุด การที่จะกระทําเชนนั้น บุคคลจําเปนตอง

อาศัยความมีสติพิจารณาใหเห็นถึงเหตุผลที่แท คือแกนแทหรือหลักการของเรื่องตางๆ (พระบรมราโชวาท

ในพีธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : 11 มิถุนายน 2518)..."

พินิจ ศรีโสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารนั้นในฐานะที่เปนทหารของชาติ  จึงมีหนาที่อยางสําคัญในดานการตอสู  ปองกันดวย

  แสนยานุภาพ  และฐานะที่เปนคนไทย  จึงมีหนาที่ที่จะตองรวมมือกับทุกคนทุกฝาย  พัฒนาสรางสรรค

  ใหเกิดความเจริญรมเย็นแกแผนดิน.ดังนั้น ไมวาจะประพฤติปฎิบัติการใดทหารจะตงระมัดระวังกายใจ

ใหมั่น

  เที่ยงตรงในความสัตยสุจริตและความสมัครสมานสามัคคี มีความกลาหาร เขมแข็ง อดทน และอดกลั้น

  มุงมั่นที่จะปฎิบัติหนาที่ของตนใหสมบูรณครบถวน  ทั้งในฐานะที่เปนทหาร  ทั้งในฐานะที่เปนคนไทย

  โดยปรารภประโยชนอันยิ่งใหญของชาติ  ของแผนดินเปนเปาหมายส฿งสุด..."

พินิจ เอ่ียมชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาแหลงน้ํานั้น ในหลักใหญ ก็คือ การควบคุมน้ําใหไดดังประสงคทั้งปริมาณและคุณภาพ 

กลาวคือ เมื่อน้ํามีปริมาณมากเกินไป ก็ตองหาทางระบายออกใหทันการณ ไมปลอยใหเกิดความเดือดรอน

เสียหายได และในขณะที่เกิดภาวะขาดแคลน ก็จะตองมีน้ํากักเก็บไวใชอยางเพียงพอ ทั้งมีคุณภาพ

เหมาะสมแกการเกษตร การอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ปญหาอยูที่วาการพัฒนาแหลงน้ํา

อาจจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมบาง แตถาไมมกีารควบคุมน้ําที่ที่ดีพอแลว เมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้นก็จะ

กอใหเกิดความเดือนรอนสูญเสีย ทั้งในดานเศรษฐกิจและในชีวิตความเปนอยูของประชาชน ทั้งสงผล

กระทบกระเทือนแกสิ่งแวดลอมอยางรายแรง..."

พินิจพงษ กันแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

พินิจศักดิ์ สุขสาธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโดง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

เปนสุข..."

พิบูลย สมประสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

พิพรรณ ชาตะวิทยากูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารนั้นในฐานะที่เปนทหารของชาติ จึงมีหนาที่อยางสําคัญในดานการตอสู ปองกันดวยแสนยานุภาพ

 และในฐานะที่เปนคนไทย จึงมีหนาที่ที่จะตองรวมมือกับทุกคนทุกฝาย พัฒนาสรางสรรคใหเกิดความ

เจริญรมเย็นแกแผนดิน ดังนั้นไมวาจะประพฤติประการใด ทหารจะตองระมัดระวังกายใจใหม่ันคง 

เที่ยงตรงในความสัตยสุจริต และความสมัครสมานสามัคคี มีความกลาหาญ เขมแข็ง อดทน และอดกลั้น 

มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนใหสมบูรณครบถวน ทั้งในฐานะที่เปนทหาร ทั้งในฐานะที่เปนคนไทย โดย

ปรารถนาประโยชนอันยิ่งใหญของชาติ ของแผนดิน เปนเปาหมายสูงสุด..."

พิพัฒน กลั่นทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

พิพัฒน ทนงแผลง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

พิพัฒน ทองระอา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคลทั้งในดานวิชาการ ตองเห็น ใจ

วาแตละคนมีหนาที่ มีความรูในวิชาการของ แตละคน ถาดําเนินวิชาการนั้นๆไปตามลําพัง หรือตามแนว

เดียว เทานั้นเอง ก็จะไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

พิพัฒน ปรียานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

พิพัฒน ปติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา บริบูรณดวยสัจธรรมที่เปน สาระและเปนประโยชนในทุกระดับ แตจะตองศึกษา ใหมี

ความรูความเขาใจและปฏิบัติ ใหเหมาะสมแกภาวะปจจุบัน ดวยศรัทธาและปญญา ที่ถูกตองจึงจะเกิด

เปนประโยชนขึ้นได..."

พิพัฒน มงคลฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

พิพัฒน สุภัทโรบล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศของเรารักษา อิสรภาพและผืนแผนดินใหมั่นคงเปนปกแผนตลอดมาได ถึงทุกวันนี้เพราะคน

ไทยทุกหมูเหลามีความสามัคคีและรูจักหนา ของตนใหประสานสงเสริมกัน ทหารนั้นในฐานะที่เปฯทหาร

ของชาติจึงเปฯหนาที่ตางสําคัญในดานการตอสูรบกันดวยแสนนานุภาพ และฐานะที่เปนคนไทย จึงมี

หนาที่จะตองคุมกันกับทุกฝาย พัฒนาสรางสรรคใหเกิดงดงาม เจริญ รม เย็น แกแผนดิน การนั้นไมวาจะ

ประพฤติ ปฏิบัติการใด ทหาร จะตองระมัดระวังใจใหมั่นคง ซ่ือตรงในความสัตย ทหาร สุจริต และความ

สมานสามัคคี มีความกลาหาญเขมแขงอดทนและอดกลั้นมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ของตน ใหสมบูรณ 

ครบถวน ทั้งในฐานะที่เปนทหารทั้งในฐานะที่เปนคนไทยโดยปรารถนาประโยชนอันย่ิงใหญของแผนดิน

เปนเปาหมายสูงสุด ขาพเจาจะขอปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท ของพระเจาอยูหัวตลอดไป..."

พิพิศ เพิ่มน้ําแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

พิภพ บุญธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลา ได และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดย งายดายและ

รวดเร็ว..."

พิภพ เพียวิเศษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

พิมนภา งามแสงศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนพยายามรักษาจิตใจใฝดีใฝเจริญนี้ไวใหถาวรหนักแนนถามีสิ่งไรที่เปนปญหาขัดแยงเกิดขึ้น 

ขอใหหันหนาเขาหากัน เพื่อทําความเขาใจ ตกลงกันใหไดดวยเหตุผล ดวยความเปนญาติ เปนมิตรและ

เปนไทยดวยกันไมควรประมาทปลอยใหเหตุการณยืดเยื้อลุกลามจนเปนเหตุใหแตกความสามัคคี พรอม

กับนั้นก็จะตองระมัดระวังปองกันภัย อันจะเกิดจากการแทรกแซงยุแยกจากผูไมหวังดี อยางเขมงวดดวย..."

พิมพจันทร พันธทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่มีการศึกษาที่เรียกวาเปนผูมีปญญา ควรจะสามารถวินิจฉัยไดวาจะแกใขอะไรอยางไร ขอสําคัญ

ควรจะตองรอบคอบและระมัดระวังที่จะพิจารณาเรื่องตางๆใหกระจาง แจมแจงทุกแงทุกมุม แลวจัดการ

ใหถูกจุดถูกขั้นตอน ถูกเหตุผล ขอที่พึงระมัดระวังอยางยิ่ง คือการแกปญหาโดยรีบเรงดวน ทั้งที่ยังไมมี

ความแนใจอยู ขอนี้ มักจะทําใหไดผลที่ดวนๆผลที่ดวนก็คือผลที่ไมครบถวน ขาดประโยชนที่พึงได 

มิหนําซ้ําอาจทําใหเกิดความเสียหายรายแรงขึ้นก็ได เพระอาจไปรื้อหรือทําลายสิ่งที่ดี ที่ใหการไดลง และ

เอาส่ิงที่เสียที่ใชการไมไดมาใช เมือความจริงเปนอยูอยางนี้ ผูมีปญญาทุกระดับจึงตองถือเปนภาระหนาที่

 ที่จะตองรูจักรับ รุจักใช ความรูอยางถูกตอง เพื่อสามารถพิจารณาการกระทําใหเหมาะสมแกทุกกรณ.ี.."

พิมพใจ ฉุนจะโปะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมแตกิจการ ที่นายกฯ ไดพูดเรื่องทฤษฎีใหม เร่ืองอะไรพวกนี้ ก็ตองมีผูที่สนับสนุน เพราะวาชาวบาน

หรือเกษตรกรอาจจะไมมีทุนพอสําหรับเร่ิมโครงการแตถาสนับสนุนแลว คือเอกชนสนับสนุนก็ได ทาง

ราชการก็สนับสนุนดวย เงินที่สนับสนุนจะเปนเงินที่ทํางาน เงินทํางานนี่ ก็หมายความวามีผลข้ึนมา มีผล

ขึ้นมาตอเกษตรกร และมีผลตอประเทศชาติในสวนรวม เศรษฐกิจของประเทศชาติ ก็จะไมฝดเคือง และ

อยางนี้ก็ทําไดเร็วพอใช ...... เรานึกวาถาทําที่พัก โรงพยาบาลก็อาจจะยังไมมีประโยชนในทันที จึงตกลง

ทําโครงการสาธิต ?ทฤษฎีใหม? ในที่ที่เหลือ สวนหนึ่งจะทําการเพาะปลูกแบบชาวบาน แบบไมไดสงเสริม

 หมายความวาใชน้ําฝน ใชธรรมชาติ อีกสวนหนึ่ง จะทําแบบ ?ทฤษฎีใหม? โดยขุดสระและแบงเปนสวนที่

จะปลูกขาว และสวนที่จะปลูกไมยืนตน กับปลูกพืชไรพืชสวน..."

พิมพใจ บุญยัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

พิมพใจ ภิรมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผ ชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

พิมพใจ อุตมะสอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติจะอยูไดก็ดวยความสามัคคี เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไมขัดแยงกัน หรืออิจฉาริษยากัน 

ทําเชนนั้นก็จะทําใหเมืองไทยอยูตอไปไดอยางที่เคยอยูมา เปนหลายศตวรรษมาแลวไมมีใครจะลมเราได 

ถาเราไมลมตนเอง..."

พิมพชนก ออนอาจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง กวางออกไปอีกไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับใชเองเทานั้น 

แตมีความหมายวาพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง พอเพียงนี้ก็หมายความวา

มีกินมีอยูไมฟุมเฟอยไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอยแตถาทําใหมีความสุขถาทําได

ก็สมควรที่จะทําสมควรที่จะปฏิบัติ Self-Sufficiency นั้นหมายความวาผลิตอะไรมีพอจะใชไมตองไปขอ

ซื้อคนอื่นอยูไดดวยตัวเอง คนเราถาพอในความตองการกมีความโลภนอยเมื่อมีความโลภนอยก็

เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง

หมายความวาพอประมาณไมสุดโตงไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

พิมพปยา บัวแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค น้ําใช น้ําเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่นถามีน้ําคนอยูไดถาไม

มีน้ําคนคนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถาไมมีไฟฟา ไมมีน้ํา..."

พิมพผลดา ดีสมพุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในฐานะที่จะเปนครูบาอาจารยหรือหัวหนางานในวันขางหนา จําเปนตองมีความสุจริต ยุติธรรม ทําตัว

ใหเปนตัวอยางและเปนที่พึ่งของผุอยูใตบังคับบัญชา ไมยอมพายแพแกความโลภ ความลืมตัว ความ

ริษยารแตกราวกันตองมุมั่นในประโยชนอันย่ังยืนไพศาลของสวนรวมเปนเปาหมาย จึงจะไดชื่อวา จะ

ประสบความสําเร็จและช่ือเสียงเกียรติคุณทุกๆประการดังที่ปรารถนา..."

พิมพพลอย นพโสภณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

พิมพพิมล เพ็ญจํารัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

พิมพร วรเศรษฐสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

พิมพลักษณ ไชยเศรษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา บริบูรณดวยสัจธรรมที่เปน สาระและเปนประโยชนในทุกระดับ แตจะตองศึกษา ใหมี

ความรูความเขาใจและปฏิบัติ ใหเหมาะสมแกภาวะปจจุบัน ดวยศรัทธาและปญญา ที่ถูกตองจึงจะเกิด

เปนประโยชนขึ้นได..."

พิมพวรรณ เรืองพุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตางๆเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิด

ชวยกันแกหลายๆคนหลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

พิมพสุดา ศรีไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสบายใจของคนเปนของที่หายาก คนเราตองมีความสบายใจจึงจะมีชีวิตที่ราบร่ืนได..."

พิมพิมล ธงเธียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

พิมล จอยจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําใหบานเมืองคงอยูนี้เปนงานที่ยากที่ลําบาก เพราะวาคนที่อยูในประเทศยอมตองมีการขัดแยง

กันบาง เหมือนในครอบครัว อยูใกลชิดกันก็อาจขัดแยงกันได แตวาเมื่ออยูในครอบครัวเดียวกันคือ

ประเทศชาติ ก็เปนครอบครัวใหญ ตองรูจักอภัยกันรูจักปรองดองกันใหด.ี.."

พิมล พงษเผา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอคิดในการใชชีวิต

1.รูจักฟงใหดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบแววๆเทานั้น

2. ใครจะวิจารณเรายังไงก็ชาง ไมตองไปเสียเวลาตอบโต

3.เปนคนถอมตน คนเขาทําอะไรคิดอะไร สําเร็จกันมามากมายแลวตั้งแต เรายังไมเกิด

4. อยาไปหวังเลยวาชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม

5.ประมาณตนเองดวยมาตรฐานของตนเอง ไมใชดวยมาตรฐานของคนอื่น

6.จริงจังและเคี่ยวเข็ญดวยตนเอง แตออนโยนและผอนบรนตอผูอ่ืน

7.ใหควมาบับถือแกทุกคนที่ทํางานเลี้ยงชีพ ไมวางานที่ทํานั้นจะกระจอกงอกงอยสักปานใด

8.คํานึงถึงการมีชีวิตใหกวางขวาง มากกวาการมีชีวิตใหยืนยาว

9.มีมารยาทและอดทนกับคนที่สูงกวาเสมอ คุณทําอยางนั้นอยูหรือเปลา..."

พิมล เอียดใหญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยําทั้งทางลึกและทางกวางประการหนึ่ง  ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม  ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย  อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน  ผูปฏิบัติราชการโดยอาสัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ  จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจนทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

พิมลจิต สมิงหสถิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงกันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญๆ เชนงานของ

แผนดิน. และความสามัคคีนี้จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได ก็ดวยบุคคลในหมูในคณะมีคุณธรรมเปนเครื่องยึด

เหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว.คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการหนึ่งไดแกการให คือให

การสงเคราะหชวยเหลือกัน ใหอภัยไมถือโทษกัน ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน. ประการที่สอง ไดแก

การมีวาจาดี คือพูดแตคําสัจ คําจริงตอกัน พูดใหกําลังใจกัน พูดแนะนําประโยชนกัน และพูดใหรักใคร

ปรองดองกัน. ประการที่สามไดแกการทําประโยชนใหกันและกัน คือประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชน

เกื้อกูล ทั้งแกกันและกัน และแกหมูคณะโดยสวนรวม. ประการที่สี่ไดแกการวางตนไดสม่ําเสมออยาง

เหมาะสม. คือไมทําตัวใหดีเดนเกินกวาผูอ่ืน และไมดอยใหตํ่าทรามไปจากหมูคณะ. หมูคณะใดมีคุณธรรม

เครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาวหมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญม่ันคงขึ้นดวยสามัคคีธรรม..."

พิมลพร คุงติพงศกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

พิมลวรรณ ราชฤทธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

พิยพาภรณ มาลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

 ..."  

    

พระบรมราโชวาท ในพีธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2504..."

พิริยะ โคตุธา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

พิริยะ อนุกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

 ..." 

พระบรมราโชวาท ในพีธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ลานพระราชวังดุสิต 3

 ธันวาคม 2504..."

พิริยา แซออง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกเจาหนาที่ และแกแผนดิน..."

พิริยากร ใจเพลิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

พิรุณรัตน คลายสีนวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําการเกษตรกรรมนั้นจะตองมีวิชาการ วิชาการแผนใหม สมัยใหม ที่กาวหนา เชน ใชปุย วิธีใชปุย 

วิธีใชยาตางๆ วิธีใชเครื่องกลตางๆ อันนี้ทุกคนก็ปรารถนาที่จะกาวหนาเปนคนสมัยใหม เปนคนที่ใชวิธีการ

วิทยาการแผนใหม คือ หมายความวาอะไร เครื่องจักรกลทุกสิ่งทุกอยางที่ไดคนความาก็ไดใช ในขอนี้ตอง

คิดดีๆ บางคนมุงที่จะเปนคนสมัยใหม มุงจะเปนคนกาวหนา ใชวิธีการ ใชวิทยากร ใชที่เรียกวาเทคโนโลยี

 คํานี้ก็คงจะเขาใจเทคโนโลยีก็หมายความถึงเครื่องกลตางๆ ที่เขาคนความา เขาเอามาขายเราในราคา

แพง แลวก็เวลาปฏิบัติก็ตองมีความรูชางกล มีความรูในทางวิชาการมากขึ้น ขอนี้เปนขอดีเหมือนกันที่จะ

กาวหนา แตหมายความวาทุกคน สมาชิกทุกคนตองเรียนรูวิชาการใหใชวิทยาการตางๆ นี้ใหถูกตองถาใช

ไมถูกตองก็จะเกิดผลเสยีหายได..."

พิรุฬห เจริญผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาขอฝากคติไวเปนเครื่องกํากับใจ มีคุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญ ซึ่งทานตองปฏิบัติอยางเครงครัดอยู

เสมอ คือ ความสัตยสุจริต ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูได ก็ยอมอาศัยความสัตยสุจริตเปนพื้นฐาน

 ทานทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี ขอใหมั่นอยูในคุณธรรมทั้ง ๓ 

ประการคือ สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาที่ ทานจึงจะเปนผูที่ควรแกการ

สรรเสริญของมวลชนทั่วไป..."

พิลัมภา สีหมากสุก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปราถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีชีวิตมนุษยนั้น จะใหมีแตความปกติสุขอยางเดียวไมได จะตองมีทุกขมีภัย มีอุปสรรค ผานเขามาดวย

เสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงนั้น ขอสําคัญอยูที่ทุก ๆ คนจะตองเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมการไวใหพรอม

ทุกเวลา เพื่อเผชิญและแกไขความไมปรกติเดือดรอนทั้งนั้น ดวยความไมประมาท ดวยเหตุผล ดวยหลัก

วิชา และดวยความสามัคคี จึงจะผอนหนักใหเปนเบา และกลับรายใหกลายเปนด.ี.."

พิลาส หะยีสาแบ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

พิลาสลักษณ คูหา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความชั่วซ่ึงทําไดงาย จะเขามาแทนที่

แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

พิไล จิรรัตนโสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก

หลายๆคน หลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรค

ขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

พิไล เพชรเครือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการ ความสามัคคีความเรียบรอย ผลดีทั้งปวงดังกลาวจะ 

เกิดขึ้นได ดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปญญาอันถูกตอง ปฏิบัติตนอยูในทาง ที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม..."

พิไลพร เจติยวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูทามกลางมหาสมาคมพรอมพรั่งดวยบุคคลทุกสถาบันใน

ชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญที่ทุกคนตั้งใจจะทํา

ใหขาพเจาเปนพิเศษ นาปลาบปลื้มใจมาก ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกฝายทําใหขาพเจาเห็น

แลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนที่ตั้งของความรักความสามัคคี

  ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน

  ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่

ทําสําเร็จ ทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ

  ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริตในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

  ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรงและมั่นคงอยู

ในเหตุผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมีพรอมมูล

อยูในกายในใจของคนไทย ก็มั่นใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได..."

พิไลพร ปานแยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยางนึกถึงบําเหนจรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

พิไลวรรณ วัชรสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียน คนอื่นนอย ถา

ทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไร ตองเพียวพอ หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโดง ไมโลภอยางมาก 

คนเราก็อยูอยางเปนสุข..."

พิไลวรรณ ถาวรกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนหรือการสรางสรรคในทางที่ดีนั้น  จะเกิดขึ้นไดก็ดวยการลงมือทํา หมายความวาจะตองนํา

ความรูความสามารถที่มีอยูนั้นมาใชงาน ลงมือใชเมื่อไหรเพียงใด ประโยชนที่เกิดขึ้นเมื่อนั้น เพียงนั้น เมื่อ

ยังไมลงมือทํา ประดยชนก็ยังไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจะตองมีความรูความสามารถมากมายเพียงใด ถา

ไมนํามาใชปราศจากประโยชน..."

พิศ นพรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

พิศไพ ศุภสมแสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

พิศมัย ไชยโย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูจะตองถือเปนหนาที่อันดับแรก  ที่จะตองใหการศึกษาคือสั่งสอนอบรมอนุชน  ใหไดผลแทจริง 

 ทั้งในดานวิชาความรู  ทั้งในดานจิตใจและความประพฤติ  ทั้งตองคิดวางานที่แตละคนกําลังทําอยูนี้  คือ 

 ความเปนความตายของประเทศ  เพราะอนุชนที่มีความรูมีความดีเทานั้น  ที่จะรักษาชาติบานเมืองไวได..."

พิศมัย เทียนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

พิศัลย สุขปรีดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

พิศัลย สุขปรีดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

พิศาล สรอยสุก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่งที่จะตอง ประพฤติปฏิบัติตัวตอบุคคลทั้งปวงดวยความ สุจริตจริงใจ

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับ ฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยน ไวใหเหนี่ยวแนน

สม่ําเสมอ..."

พิศิฏฐ พึ่งภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดมุงหมาย ที่แทจริงของงาน งานจึงจะสําเร็จ ไดรับประโยชนครบถวน ทั้ง

ประโยชนของงาน และประโยชนของผูทํา..."

พิศุทธ จันทรทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน

        ภายนอกไดแกความเปนอยูและสภาวะแวดลอมที่เปนปกติ ไมมีภัยอันตรายหรือความยุงยาก

เดือดรอน เชน น้ําทวม ไฟไหม หรือการขัดแยง มุงรายทําลายกัน ภายในไดแกจิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมี

กังวล ไมมีความ ขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาดและสงบนี้สําคัญมาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มี

วิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะอํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา

 ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการใหสัมฤทธิผลได

เปนพระราชดํารัสที่ขาพเจาใชยึดถือปฏิบัติในการทํางานการดําเนินชีวิตและยึดเหนี่ยวจิตใจซ่ึงไปตรงกับ

หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาที่วาถากายเรามีความสุขกับใจที่ไดรับการฝกที่ดีแลวบุคคลนั้นยอมมีแต

ความสุข ความเจริญ ความดี สงไปถึงคนรอบขาง ประกาศชาติและโลกของเราเปนแนแท..."

พิเศษ ประดับสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

 

 

คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 วันพฤหัสบดีที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐..."

พิษณุ กุลเมฆ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

 "...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

     เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

     ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

พิษณุ จีวระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหแตละคนมีความสําเร็จพอสมควร เศรษฐกิจพอเพียง คือถาไมพอเพียงไปไมไดแตถาพอเพียง

สามารถนําประเทศไปดวยด.ี.."

พิษณุ ทรัพยสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนครูอยางแทจริง  นับวาเปนบุคคลพิเศษ ผูตองแผเมตตาและเสียสละเพื่อความสําเร็จ  

ความกาวหนา  และความสุขความเจริญของผูอ่ืนอยูตลอดชีวิต  ที่กลาวดังนั้นประการหนึ่งเพราะครูจํา

เปนตองมีความรักความสงสารศิษยเปนพื้นฐานทางจิตใจอยูอยางหนักแนน  จึงจะสามารถทนลําบาก  

ทนตรากตรําการใจอบรมสั่งสอน  และแมเคี่ยวเข็ญศิษยใหตลอดรอดฝงได  อีกประการหนึ่งจะตองยอม

เสียสละความสุขและประโยชนสวนตัวเปนอันมากเพื่อมาทําหนาที่เปนคร.ู.."

พิษณุ แทงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

พิษณุ พลอยสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

พิษณุรัตนภุญชัย สุวรรณไตรย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาล เปนผูที่ตองปฏิบัติงานสําคัญ สําหรับความ อยูเย็นเปนสุขของชาติบานเมือง จึงตองบริหาร ใหดี

ใหสอดคลองกัน ถาผูที่ บริหารประเทศปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยดวย ความอดทนก็นําสวนรวม ไปสู

ทางที่ดีได..."

พิษณุรัตนภุญชัย สุวรรณไตรย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

พิสณห พิบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ใพยายามคิดพิจารณาใหเห็นจุดหมายเห็นสาระ และประโยชนที่แทจริงของงาน

นั้นอยางแจมแจง แลวจึงลงมือทําดวยความตั้งใจ มั่นใจดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหดําเนินลุลวง

ตลอดไป อยางตเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย..."

พิสมัย จันทรทัพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

พิสมัย ปลื้มจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

พิสมัย พุมประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

พิสมัย ศิริรักษื
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อเกิดภัยพิบัติ คนไทยไมทิ้งกัน ตางพรอมเพรียงกันเขาปฏิบัติชวยเหลือทันที ดวยความเสียสละ และ

เมตตาจริงใจ ไมเลือกวาเปนชาวไทยหรือชาวตางประเทศ..."

พิสัณห เนื่องจํานงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

พิสัยสิทธิ์ นันทวิสัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

พิสา แกนจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

พิสิฐ 0จอยปล้ืม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

พิสิฐ จอยปล้ืม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ดําเนินชีวิตตามพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง..."

พิสิฐ จันมูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อนาคตของชาติทุกชาติยอมขึ้นอยูกับเด็ก เพราะเด็กก็คือผูใหญในเวลาขางหนา ถาบุคคลไดรับการ

อบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดีอยูในศีลธรรม เคารพตอบทกฎหมายของบานเมืองเสียต้ังแตยังเยาว เมื่อ

เติบโตขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแตคนดี และประเทศจะเจริญกาวหนาตอไปได ก็โดยตองมีพลเมือง

ดั่งวานี้ ขาพเจาจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของขาพเจาไดมีความสนใจในปญหาเกี่ยวกับการที่เด็ก และ

เยาวชนกระทําความผิด และพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหลานี้ใหกลับตนเปนพลเมอืงดี..."

พิสิฐ เจือจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

พิสิทธิ์ คนหมั่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

พิสิษฐ วิจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

พิสิษฐ วิชาจารย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

พิสุทธิ์ เมธาภัทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา  จะวาเมืองไทยลาสมัย จะวาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่สมัยใหม  

แตเราอยูพอมีพอกินและขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยู พอกิน มีความสงบ 

เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยู พอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได..."

พีรพงศ มาทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

พีรพงศ วัฒนพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

พีรพงษ ชัยศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

พีรพงษ สุขวิโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

พีรพัฒน ขํารัก ไชยศรีรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

พีรภัสร สีลายงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

พีรยศ สุวรรณสาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิธีการที่จะใหบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนานั้นมีอยูหลายอยาง ขอแรกคือจะตองใหเขาใจวาสิ่งใด

ควรทําสิ่งใดไมควรทํา ซ่ึงโดยเฉพาะสําหรับเยาวชน ก็เปนสิ่งที่ยากที่จะทราบวาอะไรควรทําไมควรทํา 

เพราะวาบางคนก็ไดรับคําบอกใหทําอยางโนนอยางนี้ เราทําไปอาจผิดก็ได เมื่อมีกิจการอะไรที่จะทํา 

ขอใหทุกคนใชความคิดพิจารณา ความคิดพิจารณานี้แปลวา ฟงวากิจการจะมีอะไร เขามาบอกวาใหทํา

อะไร แลวก็มาคิดดวยความคดิของตัว คือใหมีเหตุผล เพราะทุกสิ่งทุกอยางก็ตองมีเหตุผล ที่เขามาบอก

ใหทําอะไร ตองใหเขาใจวาสมเหตุสมผล..."

พีรวรรณ บัวแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น  ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จ รางวัลหรือ ผลประโยชนใหมาก  

ขอใหถึอวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ  จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

พีรวัฒน ชูอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

พีรวิทย บุญปางบรรพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

พีระ คงวัดใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

พีระ คงวัดใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความปกแผนนี้เปนสิ่งสําคัญและตองแสดงออกมาถึงดีใจและยินดีในความเดือนรอนของทานแมจะ

เดือดรอนกแสดงใหเห็นวาสิ่งที่เหนือความเดือดรอนคือทานยอมเดือดรอน เพื่อรักษาความเปนปกแผนอัน

นี้เปนสิ่งสําคัญยิ่ง ที่จะตองใหพิจารณาจากเหตูการณวันนี้ และไมจําตองพูดอะไรมากกวานี้ เพราะแตละ

ทานยอมตองทราบดีวา ความเดือดรอนตรงไหน ความดีตรงไหน มิฉะนั้น ทานทั้งหลายไมไดมาชวยอะไร

เลย แตละทานอยากชวยดังที่ทานไดใหพร วาอยากไดอะไรใหเปนผล ขาพเจาไดทําอะไรที่ถูกใจทาน คือ

รักษาความเปนอยูของประเทศชาติใหอยูดี ใหปลอดภัย ไมใชหนาที่ ของขาพเจาคนเดียวเปนหนาที่ของ

ทุกคน ใครอยากไดความเปนปกแผนใครอยากไดความปลอดภัยตองทําใหเกิดความเปนปกแผนใหเกิด

ความปลอดภัย

         ตองพิจารณาวา ผูที่มีหนาที่ตางๆกัน ยอมตองทําหนาที่นั้นๆ ใหดีขอหนึ่ง อีกขอหนึ่งในการทาํหนาที่

นั้น ตองไมใหกอความเดือดรอนแกผูอ่ืน เพื่อใหผูอ่ืนสามารถทําหนาที่ได ขอตอไปหนาที่ของแตละคน แต

ละคน กมีความสามารถแตกตางกัน จะตองอาศัยผูอ่ืน ในสิ่งที่เราไมแตกฉาน เราไมชํานาญ ฉะนั้นแตละ

คนยอมตองอาศัยคนอื่น ถาแตละคนอาศัยคนอื่นไดก็เปนบุญของแตละคน เพราะอาศัยกันได ก็คือตอง

เมตตาซึ่งกันและกัน ถาเมตตาซึ่งกันและกันแลว สิ่งที่เราตองการ กไดมาแลวคือความเอ็นดูของผูอ่ืน เรา

เมตตาเขา เขาก็เมตตาเรา

         ความเมตตานั้น ดูเหมือนวาเปนเรืองกินไมได แตความเมตตานี้ก็นํามาสูความเอื้อเฟอซ่ึงกันและกัน

 ความเอื้อเฟอกันทั้งในดานความเปนอยู ทั้งในความปลอดภัย ทั้ในความเจริญ ความกาวหนา และ

ความสุขที่เพิ่มขึ้นได ฉะนั้นขอพูดเพียงเทานี้วา ขอใหทานไปพิจารณาวาความเดือดรอนของทานในวันนี้ 

มีความดี ความดีอยูตรงไหน ใหทานหาเอาเอง กข็อใหทานหาพบความดีนี้ และเมื่อหาพบแลวควงไดคิด

อะไรอีกมากมาย จะสามารถตั้งตัว วางตนใหเปนผุที่เปนประโยชนตอตนเอง โดยทําประโยชนตอผูอ่ืน

และทําประโยชนตอสวนรวม..."

พีระ จารุนัฏ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

พีระพงษ ตรีพลอักษร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

พีระพล สัลลกานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานแผนดิน จะตองมุงปฎิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบ ชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงสําเร็จผลสมบูรณ และกอใหเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคงแกตน แกงาน และสวนรสมพรอมทุกสวน..."

พีระพันธ จุยลาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

พีระพันธ นามะกุณณา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

พีระยุทะ เกตุอรุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความซื่อสัตยสุจริตเปนพื้นฐานของความดีทุกอยาง เด็กๆ จึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อ

จักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมีประโยชน และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญม่ันคง..."

พีระโรจน เรืองระยนต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวง ดวยความอุตสาหะเพงพินิจ 

ใชความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.

งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชน ที่พึงประสงค เปนความเจริญม่ันคง ทั้งแกตน แก

งาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

พีระศักดิ์ เกตุศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

พีระศักดิ์ เพ็ญศรีศิริพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยเรารอดมาไดโดดเดี่ยวอยางนาหวาดเสียว ในทามกลางเพื่อนบาน ประเทศเพื่อนบาน

ตองบานแตก หนีภัยกันอยางอุตลุด เอาชีวิตไปทิ้งในทองทะเลก็มาก เราไมเปนอยางนั้นเพราะวาเรา

มีความสามัคคี มีจิตใจที่กวาง หมายความวาสมองความคิดกวาง..."

พีอะ สามะอาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

พุฒิตาล วงศบํารุงเทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พอมีพอกินนี่พูดมาหลายป สิบกวาปแลวใหพอมีพอกิน แตวาพอมีพอกินนี้เปนเพียงเริ่มตนของ

เศรษฐกิจเมื่อปที่แลวบอกวาถาพอมีพอกิน คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้นเองไมใชเศรษฐกิจพอเพียงเปน

เศรษฐกิจสมัยทิน สมัยทินนั้นเปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันแตวาคอย ๆ พัฒนาข้ึนมาตองการ

แลกเปลี่ยนกัน มีการชวยระหวางหมูบาน หรือระหวางจะเรียกวาอําเภอ จังหวัด ประเทศ จะตองมีการ

แลกเปลี่ยน มีการไมพอเพียง จึงบอกวาถามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็จะพอแลว จะใชได..."

พุฒิรักษ วรรณประทิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใชจายอยางประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุขของผูประหยัดเองและครอบครัว 

ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัดดังกลาวนี้ จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูที่ประหยัด

เทานั้นยังเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย..."

พุทธชาติ แกวทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

พุทธชาติ ติวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานจะทํางานอะไรก็ตาม ขอใหทานระลึกไววา งานเกษตรรรมนี้กวางขวางมาก ตั้งแตการผลิตรวมทั้ง

การคนควาเพื่อการผลิต การจัดกิจการ กระทั่ง การจําหนายผลผลิตแตละคนจงพยายามทํางานใหสุด

ความสามารถ ความรู ความชํานาญ และรวมมือกันทุกๆ ฝายการเกษตรจึงจะกาวหนาเปนดีถึงสวนรวมได

..."

พุทธรักขิต พนชะนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีทางดําเนินขิงบานเมืองและของประชาชนทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด เนื่องมาจากความ

วิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆของโลก  ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงใหพนได 

จึงตองระมัดระวังประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยุโดยประหยัดเพื่อที่จะอยูให

รอดกาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

พุทธรักษ ภูตาโก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอพระองคทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรง..."

พุทธาพร แดนเขต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในฐานะที่ตองออกไปทําหนาที่เปนครูของผูอ่ืน ทานจําจะตองสรางสมธรรมะตาง ๆ ใหเพิ่มพูนมาก

ยิ่งขึ้น และรูจักวางตัวใหสมกับเปนผูที่มีหนาที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน ควรจะต้ังใจปฏิบัติหนาที่อยาง

เต็มความสามารถ และชวยกันขจัดปญหาของเยาวชนใหหมดสิ้นโดยเร็ว และสงเสริมเยาวชนไดเปนคนที่

มีสัมมาอาชีพและความประพฤติดี เพื่อเปนกําลังที่จะสรางประเทศชาติตอไป

ผูที่จะเปนครูอาจารยนั้นใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นกห็าไม จะตองรูจัก

อบรมเด็กทั้งในดานศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ และใน

ฐานะที่เปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนา การใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้น ตางกับการอบรม 

การสอน คือการใหความรูแกผูเรียน สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย 

ขอใหทานทั้งหลายจงอยาสอนแตอยางเดียว ใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย..."

พุทธิกุล ปยะจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

พุทธิภณ ศุภกิจวิวัฒนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

พูนทรัพย กองจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

พูนทรัพย เลหสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องอันสําคัญในการพัฒนา ความรูความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปน พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เม่ือบานเมืองประกอบ ไปดวย 

พลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ ชาติก็ยอม ทําใหไดโดยสะดวกราบรื่นไดผลที่

แนนอน และรวดเร็ว..."

พูนผล นามวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

พูนพิศ ศรีขวัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

พูนศรี จารุนิธิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

พูนศักดิ์ ชื่นเจริย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือ การเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวมเพราะ

ประโยชนสวนรวม นั้นคือ ความมั่นคงของบานเมือง..."

พูนศักดิ์ ศรีอุดร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี  หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคนดี

ไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอน วุนวายได..."

พูนสิน ใจทหาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองและความดีมุงเจริญตอกันนั้น ยังมีบริบูรณในจิตใจของคนไทย ถามีเหตุการณื

หรือสิ่งใดที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบถึงสวนรวมแลวเราจะเขาใจกัน และรวมมือกันไดแนนแฟนเสมอ..."

พูนสุข กวางยาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

พูนสุข ทานกระโทก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลายลักษณ

อักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ หากผูใด

ลวงละเมิด ก็อาจกอใหเกิดความเสียหาย ทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได เหตุนี้ ผูปฏิบัติงานในทุก

สาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตน อยางลึกซึ้งจัดเจน และศึกษาใหกาวหนาอยูเสมอ

แลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึงปฏิบัติอยางเครงครัด

ดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ ยกยองในเกียรติ ใน

ศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

พูนสุข รัตนเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

พูมจิต สุริยะโวหาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานรวมกัน และสงเสริมกันอยางมีเอกภาพของผูมีความรูความสามารถระดับนี้ ยอมมี

ศักยภาพสูง อาจบันดาลใหมีประสิทธิผล ใหบังเกิดไดตามตองการทุกกรณี ทานทั้งหลายจึงควรอยางยิ่งที่

จะต้ังตัวตั้งใจใหเที่ยงตรง และเหนียวแนนอยูในความถูกตองและสุจริต ในการที่จะนําความรูความคิด

วิทยาการทั้งปวงไปใชแตในทางสรางสรรคและเปนประโยชน ถาทุกฝายเขาใจและปฏิบัติไดดังนี้ สิ่งที่แต

ละคนกระทําจะประกอบเกื้อกูลกันขึ้นเปนความมั่นคงปลอดภยั และความวัฒนาผาสุกของชาติบานเมือง

ไดแทจริง..."

พูลลาภ เสร็จกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือกระทํา ดังนั้น ไมวาจะทําการใด ๆ จึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวยศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออน ปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียร ขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสรมิใหการปฏิบัติงาน

ดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล..."

พูลศรี ปานกลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

พูลศรี อนุศาสนนันทน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เช่ือถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

พูลศักดิ์ เดชเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความชั่วซ่ึงทําไดงาย จะเขามาแทนที่

แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

พูลสวัสดิ์ กรมแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วงดนตรีซึ่งเปนคลื่นเสียงนั้น ถาหากวาวงดนตรีดุริยางคใหญ เขามีซอ ซอที1่ สัก15คัน จะฟงไดวาเสียง

ดังไดดีเจอะเสียงกระหึ่ม แมจะไมมีเสียงประสานแตวาเสียงเทากันหมด เราก็จะฟงไดวาเสียงดังและเสียง

แนน เสียงเพราะ ฉะนั้น ถาหากวาในดานจิตใจ ในดานการงาน ถาเราทํางานดวยความสามัคคีสอดคลอง

กัน ประสานกันดีก็จะเปนเพลงที่ไพเราะ ถาเปนงานและโดยเฉพาะของสวนรวมของชาตินั้น ก็เปนงานที่มี

ประสิทธิภาพงานที่ทําใหประเทศชาติมีความแข็งแรงปลอดภัยและเจริญ..."

พูลสวัสดิ์ สุขสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไมมีในตํารา ไมเคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง วิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 

ไมตองทําทั้งหมดและขอเติมวาถาทําทั้งหมดก็จะทําไมได ปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ ก็ควรจะพอและทํา

ได พอเยงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยูใหมีความสุข จะแปลเปน Self-sufficiency(พึ่งตนเอง)แตความจริง

เศรษฐกิจพอเพียงนี้ กวางขวางกวา Self-sufficiency พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แต

วาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ กแปลวา ความ

พอประมาณ และความมีเหตุผล ที่พูดอยางนี้ก็เพราะตองอธิบายคําวาพอเพียงที่คนไมเขาใจ เมื่อปที่แลว 

และไมเขาใจจนกระทั้งถึงประมาณ 2-3 อาทิตยนี้ ที่แปลกที่สุด คนที่มาพูดก็นึกวาเขาเขาใจ เพราะวาเปน

คนที่เคยไดคุยดวยมากและก็คุยในเรื่องพรรณอยางนี้ เร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองความหมายของคําตาง ๆ แตก็

ยังไมวาย ฉะนั้นจึงตองอธิบายอยางกวางขวางพอใช..."

พูลสุข จันทรเพ็ญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย...

                เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนตที่ทําใหยวดนานเคลื่อนไปได ประการเดียว  สวน

คุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ  ซ่ึงเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไป

ถูกทาง  ดวยความสวัสดี คือ ปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

                ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป  ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย  โดย

ตระหนักวาการงาน  สังคมและบานเมืองนั้น  ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริการดําเนนิการ  ยอม

เจริญกาวหนาไปไดโดยยาก  แตถางานใดสังคมใดและบานเมืองใดก็ตามขาดบุคคลผูมีคุณธรรม  ความ

สุจริตแลวจะดํารงอยูไดเลย..."

พูลสุข ผิวสิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

พูลเสริม โภคียกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความซื่อสัตยสุจริต เปนพื้นฐานของความดีทุกอยาง เด็กๆจึงตองฝกฝน อบรม ใหเกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อ

จักไดเติบโตขึ้นเปนคนดี มีประโยชนและมีชีวิตที่สะดวกที่เจริญมั่นคง..."

เพชรคณา บูรณะรุงเรืองกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

เพชรรัตน จันทรังษี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญญาของผูอ่ืน  ที่เขาคิดมาดีแลว ไดใชมาดีแลวในการงานนั้นยอมเปนพื้นฐานดี สําหรับเรา ที่จะ

กอตั้งสรางแลเสริมความเจริญใหงอกงามมั่นคงตอไป  การประมาทปญญาผูอ่ืนจึงเทากับไมไดใชพื้นฐาน 

ที่มีอยูแลวใหเปนประโยชน ซ้ํายังรื้อถอนออกเสียอีกดวย ดวยความโงเขลา จึงจําเปนที่จะตองหัดนับถือ

ปญญาอื่นกันใหเปน  เพื่องานที่ทําจัไดดําเนินตอไปไดไมติดขัด  ปฏิบัติงายและสําเร็จประโยชน อัน

สมบูรณตาม ความมุงประสงคไดโดยสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ..."

เพชรรัตน มามี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคน หนึ่งพูดอยางหนึ่งคนอื่นตองพูดเหมือนกันหมด 

ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอด คลองกัน แมจะขัดกันบางแต

ตองสอดคลองกัน..."

เพชรรัตน ศักดินันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานรวมกัน และสงเสริมกันอยางมีเอกภาพของผูมีความรูความสามารถระดับนี้ ยอมมี

ศักยภาพสูง อาจบันดาลใหมีประสิทธิผล ใหบังเกิดไดตามตองการทุกกรณี ทานทั้งหลายจึงควรอยางยิ่งที่

จะต้ังตัวตั้งใจใหเที่ยงตรง และเหนียวแนนอยูในความถูกตองและสุจริต ในการที่จะนําความรูความคิด

วิทยาการทั้งปวงไปใชแตในทางสรางสรรคและเปนประโยชน ถาทุกฝายเขาใจและปฏิบัติไดดังนี้ สิ่งที่แต

ละคนกระทําจะประกอบเกื้อกูลกันขึ้นเปนความมั่นคงปลอดภยั และความวัฒนาผาสุกของชาติบานเมือง

ไดแทจริง..."

เพชรรัตน สมบัติมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตคนอยูที่การสงเสริมคนดีได 

ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได   ขาพเจาจึง

ปรารถนาอยางยิ่งที่จะเห็นชาวไทย มีความสุขถวนหนากันดวยการให คือ ใหความรัก ความเมตตากันให

น้ําใจไมตรีกัน ใหอภัย ไมถือโทษ โกรธกันเคืองกัน ใหการสงเคราะห อนุเคราะหกัน โดยมุงดี มุงเจริญตอ

กัน ดวยความบริสุทธ์ิและจริงใจ..."

เพชรลดา ชัยพินิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาบ และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มีความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

เพชรสมร จันทวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

เพชรา คชวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม ๔ ประการ

๑.  การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน

๒.  การที่แตละคนชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน  ประสานประโยชนกัน

ใหงานที่ทําสําเร็จผลทั้งแกตนเอง แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ

๓.  การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติงาน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียม

เสมอกัน

๔.  การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง  และมั่นคงอยูในเหตุผล 

หากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกัน ในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมอยูในกาย ในใจ

ของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทย  จะดํารงคงอยูตอไปได

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เนื่องในวโรกาสออกมหาสมาคม เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป

เมื่อวันที่  ๙  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๔๙..."

เพชรี สุมมาตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราสามารถที่จะสรางความสัมพันธระหวางศาสนากับการศึกษาและชีวิตของคนที่มีมากขึ้น ๆ ให

กลับมาเปนอยางเดิมเหมือนอยางของเกาโบราณของเรา คือใหรูสึกวาโรงเรียนก็คือวัด วัดคือโรงเรียน ก็

จะทําใหบานเมืองมีอนุชนที่มีความสามารถในทางวิชาการและมีจิตใจสูงมีจิตใจดีเปนพลเมืองดีตอไป จะ

ชวยใหสวนรวมสามารถที่จะดําเนินตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

เพชรีพร วีรเกียรติสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

เพ็ญ ซอนกลิ่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียร และความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียรไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรื่องแนๆ..."

เพ็ญแข กัลยาลาภ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวงจะธํารงความยุติธรรมและความ ถูกตองเที่ยงตรง หรือจะธํารงความศักดิ์สิทธิ์และ

ประสิทธิภาพเต็มเปยมอยู ไดหรือไมนั้น เพียงไรนั้นขึ้นอยูกับการใช..."

เพ็ญแข แตงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรักความสามัคคีที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและ

พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง

        ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน

        ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ให

งานที่ทําสําเร็จ ทั้งแกตนแกผูอ่ืนและแกประเทศชาติ

        ประการที่สาม คอื การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริตในกฎกติกา และในระเบียบแบบ

แผนโดยเทาเทียมเสมอกัน

        ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรงและ

มั่นคงอยูในเหตุผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมี

พรอมมูลอยูในกายในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารง มั่นคงอยูตลอดไปได..."

เพ็ญแข อินทรสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีที่ทําใหคนไทยเรารวมมือรวมใจกันรักาและพัฒนา บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมา

ตลอดรอดฝงคุณธรรม สี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกันใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน และแกผูอ่ืนและแกประเทศชาติ

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัต ิอยูในความสุจริต ในกฤกติกา และระเบียบแบบแผน ที่เทา

เทียมเสมอกัน

ประการที่สี่ คือการที่ตางคนตางพยายาม ทําความคิดเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคงอยูในเหตุ

ในผล..."

เพ็ญจันทร กิตติวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

เพ็ญจันทร ละอองเทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน  จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะ  เพงพินิจ  

ใชความรู  ความคิด  ความเฉลียวฉลาด  และความรูผิดชอบช่ัวดี  เปนเครื่องวิจัย  วิจารณ  ปรับปรุงตัว  

ปรับปรุงงาน  ใหมีประสิทธิภาพเสมอ  งานที่จะทําจะสําเร็จผล  สมบูรณ  และกอเกิดประโยชนที่พีง

ประสงค  เปนความเจริญมั่นคง  ทั้งแกตน  แกงาน  และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

เพ็ญจันทร สุดสาคร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

เพ็ญจิต ภักดีวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

เพ็ญนภา ศรีแปลก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัชหรือ พระบรมราโชวาทที่ไดยึดถือปฏิบัติในการทํางานและการดําเนินชีวิต

...ความคิดนั้น สําคัญมากถือไดวาเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทําทั้งปวง กลาวคือถาคนเราคิดดี

 คิดถูกตองทั้งตามหลักวิชาการ และคุณธรรม คําพูดและการกระทําก็เปนไปในทางที่ดีที่เจริญ ถาคิดไมดี 

ไมถูกตอง คําพูดและการกระทํา ก็อาจกอใหเกิด ความเสื่อมเสียทั้งแกตนเองและสวนรวมได...

...การทําความดีนั้น  โดยมากเปนการเดินทวนกระแสความพอใจและความตองการของมนุษยื  จึงทําได

ยาวและเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทําเพราะหาไมความชั่ววึ่งทําไดงาย จะเขามาแทนที่ แลวพอกพูนขึ้น

อยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

เพ็ญนิภา สดสวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูฉลาดยอมรูธรรมชาติของเด็ก วาเด็กวัยใด ลักษณะใดชอบการฝกอบรมแบบใด เขายอมสังเกตทราบ

วา เด็กวัยหนึ่งที่ตองเคี่ยวเข็ญ ตองบังคับ ตองกวดขันใหทําจึงจะไดผล แตไมวาจะสอนเด็กวัยใด ลักษณะ

ใด ผูสอนจะตองลงมือประพฤติเปนตัวอยางดวยตนเองใหไดเห็นไดดูตลอดเวลา โดยไมละลเยความปรพ

พฤติ ปฎิบัติที่ตองการจะใหเกิดขึ้นเปนอันขาด ไมวาจะเปนขอปฎิบัติเล็กนอย ปลีกยอยเพียงใด..."

เพ็ญผกา สังขปรีชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

เพ็ญพเยาว พรินทรากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคนสวนใหญมีสรัทธาความเชื่อมั่นในคุณความดีรวมหันและเสมอกันแลว กจะเกิดเปนความ

สามัคคีปรองดองเปนปกแผนขึ้นความสามัคคีเปนปกแผนนี้คือ กําลังอันแข็งกลาที่สุดในแผนดิน ซ่ึงเมื่อ

เกิดขึ้นแลวจะบันดาลใหคนในชาติมีสมานฉันทมุงมั่นที่จะรวมกําลังกันสรางสรรคความเจริญมั่นคงของ

บานเมือง  ใหสมบรูณบริบูรณขึ้นทุกสถาน..."

เพ็ญพร ศิริกาญจนวงศื
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

เพ็ญพร ศุขะพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือ  ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวย

วิถีทางที่สุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม  ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู  

การทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและม่ันคง

ถาวร เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

เพ็ญพรรณ จันทรคณา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูจะตองถือเปนหนาที่อันดับแรก  ที่ตองใหการศึกษา  คือสั่งสอนอบรมอนุชนใหไดผลแทจริง  

ทั้งในดานวิชาความรู  จิตใจ  และความประพฤติ  ทั้งตองคิดวางานที่แตละคนกําลังทําอยูนี้  คือความเปน

ความตายของประเทศ  เพราะอนุชนที่มีความรูมีความดีเทานั้นจึงจะรักษาชาติบานเมืองไวได..."

เพ็ญพรรณ นิโครธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

เพ็ญพรรณ สุวรรณดอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

เพ็ญพิชชา สังขะชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา  เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวาช่ัววาเสื่อม  เราตองฝน

ตองตานความคิดและความประพฤติทุกอยางที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทํา

สิ่งที่เราทราบวาเปนความดี เปนความถูกตอง และเปนธรรม  ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ ใหผลของ

ความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ..."

เพ็ญพิมล แกวมูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหงานเกิดผลอันยิ่งใหญคือความเปนปกแผนของประเทศชาติดวยความ

สุจริตและดวยความตั้งใจที่จะแผความรูความสามารถดวยจริงใจไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน

ใดๆ ก็เปนการทําหนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที.่.."

เพ็ญพิมล ศิริปโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...น้ําพระทัยตอศาสนิกชนชาวอิสลาม

"...การที่จะไดชวยกันสรางพระคัมภีรอัลกุรอานแปลเปนภาษาไทยและไดชวยกันพิมพ ชวยกันจัด

มาเปนเลมที่หา ก็นับวาเปนอีกกาวหนึ่งของความกาวหนาของศาสนาอิศลามในประเทศไทยเหมือนกัน

เชื่อวาการแปลพระคัมภีรเลมนี้เปนประโยชนอยางยิ่งเพราะวาพระคัมภีรเปนคัมภีรที่สําคัญไมใชเฉพระ

สําหรับมุสลิมเทานั้น เปนที่สําคัญสําหรับคนทั่วไปและนาสนใจ เพราะวาเปนคําสั่งสอนที่ครบถวน

เปนเสมือนกฎหมายที่ทุกคนจะใชใหเปนประโยชนได นอกจากนี้ การแปลก็ทําไดอยางรอบคอบ คือ

แปลมาจากคัมภีรเดิมดวยความระมัดระวัง จึงเปนคัมภีรที่สําคัญที่สุด

      สําหรับประเทศไทย ถือวาทีความจําเปนที่จะตองมีพระคัมภีรเปนภาษาไทย เพระวาผูที่อาน

ภาษาอื่นไมไดจะไดมีโอกาสไดอาน จึงตองชมเชยผูที่ขะมักเขมนในการแปล และผูที่สงเสริมในการพิมพ

ขอขอบใจทุกคนและขอใหดําเนินการตอไป..."

เพ็ญรัตน บัวเนี่ยว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง     ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ    

       วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง     พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ.         นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตาม

กันและกันดวยเหตุผล.     และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน  รูจักรับฟงความคิด

ความเห็นแมกระทั่งคําวิพากษวิจารณ     จากผูอ่ืนอยางฉลาด   เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น    

แทจริงคือการระดมสติปญญาและประสบการณ         อันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติ

บริหารงานใหประสบความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

เพ็ญลดา สายสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

เพ็ญศรี กลิ่นจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆทุกอยางตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทัน ทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดั้งนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญ..."

เพ็ญศรี คีรีนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

เพ็ญศรี จันทรศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของครูนั้น เปนงานที่ยากและตองใชความอดทนเสียสละมาก ยิ่งในสมัยปจจุบันยิ่งยากขึ้นทุกที 

เพราะเกิดมีความคิดใหมอยูเสมอ เชนวา เด็กตองมีความคิดริเริ่มมาก แตความคิดริเร่ิมซึ่งเปนสิ่งที่ดีนั้น 

โดยมากไปแปลไปเปนวาจะตองมีความคิดที่จะลางครู ความคิดอันนี้เปนความคิดที่รูสึกวาจะไมคอยดีนัก 

แตก็จะตองรับวามี เพื่อแกไขปญกานี้มิใชวาครูจะตองทําตัวใหเปนคนไมดี เพื่อมหสอดคลองกับการยัแหย

 ตรงขาม ครูยิ่งตองเสียสะ ย่ิงตองทํางานหนัก และทําดวยความเฉลียวฉลาดมากขึ้น..."

เพ็ญศรี ชูเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการเสียสละ อันไดแกการสละสําคัญ

สองประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆอีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

เพ็ญศรี ตีระแพทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

เพ็ญศรี ตุงแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก

หลายๆคน หลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรค

ขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

เพ็ญศรี ทับเที่ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เร่ืองเกี่ยวกับความรักความสามัคคี การมีคุณธรรม การคํานึงถึงประโยชนของบานเมืองดังตอไปนี้

ความสามัคคี

                 

              "ตองสามัคคีชวยเหลือซึ่งกันและกัน เกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน มีความเขาใจซ่ึงกันและกันโดยแทจริง

จึงจะทําใหบานเมืองของเราอยูด"ี

              "ความสามัคคีพรอมเพรียงกันเปนพื้นฐานทสําคัฯยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญๆ เชน งานของ

แผนดิน

และความสามัคคีนี้จะเกิดขึ้นมั่นคงได ก็ดวยบุคคลในหมูคณะมีคุณธรรมเปนเครื่องยึกเหนี่ยวผูกพันธ

จิตใจของกันและ

กันไว"

การมีคุณธรรม

            

            "จะตองตั้งตัวตั้งใจใหมั่นคงและหนักแนนเปนพิเศษในอันทจะรักษาความสุจริตและถูกตองไวทุก

เมื่อดวยความเพียรพยายาม ความกลาหาญ อดทน เสียสละ และดวยสติปญญาความรูเทาทันเหตุการณ"

            "นองกลาและบากบนทจะกระทําสิ่งทเราทราบวาเปนความดีเปนความถูกตองและเปนธรรม"

การยึดมนประโยชนของบานเมือง

           "ขอใหทุกฝาย ทุกคน นึกถึงประโยชนและความมนคงคงของชาติบานเมืองใหมาก อยากอความ

ขัดแยง

และกอเงื่อนไขอันเปนเหตุใหเกิดความไมสงบและความแตกแยก"

          "ขอใหยึดมนในชาติบานเมืองและในประโยชนรวมกันของประเทศชาติใหยิ่งกวาประโยชนอ่ืนใด..."

เพ็ญศรี นอยบางยาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดํารงตนภายหนานั้น ทานจะตองประพฤติใหดีใหเหมาะสมแกฐานะรูจักผิดชอบและชอบ

ประกอบอาชีพโยสัมมาอาชีพ ไมเสเพล และไมปลอยตนใหเปนทาสตออบายมุขตางๆดังนั้นแลว ทานกจะ

สามารถเปนผูนําแกตนเองและครอบครัวของทาน และเปนที่ชอบของบุคคลอื่น..."

เพ็ญศรี นาคบาตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติ เพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

เพ็ญศรี บํารุงสิทธิวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม ที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติมีอยู 4 ประการ

ประการแรก คือ การรักษาความสัตย ความจริงใจ ตอตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชน 

และเปนธรรม

ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติ อยูในความสัตยความดีนั้น

ประการที่สามคือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัตยสุจริต ไมวาดวยเหตุ

ประการใด

ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจัก สละประโยชน สวนนอยของตน

เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝง และบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิด ความสุข ความรมเย็น และมีโอกาส ที่จะจะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไป..."

เพ็ญศรี บูรณะรุงเรืองกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผลที่ไดเปนคะแนน ที่เปนประกาศนียบัตรหรือเปนรางวัลนั้น มีประโยชนอยางไร ตองเขาใจวาเราเปน

ผูเยาว เปนเวลาที่จะตองสะสม ความรู ไมใชการเรียนเพื่อนเอาคะแนน เปนการเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัว

สําหรับดํารงชีวิตอยูในโลกนี้ เพื่อเปนประโยชนแกสังคมและเพื่อประโยชนของตัวเอง ไมใชเรียนสําหรับให

พอแมหรือผูปกครองหรือครูปลื้มใจเทานั้นเอง แตสําหรับที่จะใหตัวเองมีชีวิตรอดตอไปในอนาคต แลวก็

เมื่อโตขึ้นจะรูตัววาทําดีหรือไมด.ี.."

เพ็ญศรี เปลี่ยนจา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกัน

แกหลายๆคนหลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

เพ็ญศรี พูนศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี้ .." 

พระบรมราโชวาท ในพีธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค

3 ธันวาคม 2522 ณ ลานพระราชวังดุสิต..."

เพ็ญศรี แพทธยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

เพ็ญศรี โภชนกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาลนั้น เปนสถาบันหนึ่งในสถาบันสําคัญของ ประเทศ จึง ตองปฏิบัติหนาที่โดยถือวาชาติ บานเมือง

เปน เปาหมายสําคัญ และความ อยูดีกินดีของประชาชนเปนสิ่งที่ปรารถนา ดวย การปฏิบัติหนาที่ดวย

ความ ต้ังใจจริง ดวยความซื่อสัตยสุจริต และขยันหมั่นเพียร..."

เพ็ญศรี รอดอิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกินอุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเองความพอเพียงนี้

ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว

อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอยางที่

ผิลตไดมากกวาความตองการก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไรไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

เพ็ญศรี ละมายอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชนไมแยง

ความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญย่ิงกวา

สิ่งอื่น..."

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผุสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย

แมโจ เชียงใหม ครั้งที่ ๒  ณ มหาวิทยาลัยแมโจ  จังหวัดเชียงใหม  วันศุกรที่  ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๒๒..."

เพ็ญศรี วิจิตรโสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการตํารวจในปจจุบันนี้มีหนาที่ปฏิบัติงานหลายอยางตางกันในขอบเขตที่กวางขวางมากยากจะ

กลาวใหทั่วถึงไดหนาที่สําคัญประการหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการสืบสวนสอบสวนหาความจริงในเรื่อง

ตางๆแลววินิจฉัยตัดสินใหไดโดยถูกตองเที่ยงตรงเพื่ออํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนทั่วหนาและ

รักษาความสุจริต ความสงบสุขในแผนดิน..."

เพ็ญศรี สายชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สต"ิ นั้น เปนสิ่งสําคัญที่สุดอยางหนึ่งที่จะทําใหบุคคลหยุดคิดพิจารณากอนที่จะทํา จะพูด และแมแต

จะคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาสิ่งนั้นดีหรือชั่ว มีคุณมีประโยชนหรือเสียหาย ควรกระทําหรือควรงดเวน อยางไร เมื่อ

ยั้งคิดได ก็จะชวยใหพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางอยางละเอียดประณีต และสามารถกลั่นกรองเอาสิ่งที่ไมเปน

สาระ ไมเปนประโยชนออกไดหมด คงเหลือแตเนื้อแทที่ถูกตองและเปนธรรม ซ่ึงเปนของควรคิดควรพูด

ควรทําแท ๆ..."

เพ็ญศรี อนันตกุลนธี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจของเราขึ้นอยูกับการเกษตรมา แตไหนแตไรแลว รายไดของประเทศที่ไดมาใชสรางความเจริญ

 ตาง ๆ เปนรายไดจาก การเกษตรเปนสวนใหญ จึงอาจกลาวไดวา ความเจริญของประเทศตอง อาศัย

ความเจริญของเกษตรเปนสําคัญ..."

เพ็ญศรี อังคสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

เพ็ญศิริ ขาวอุบล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชีวิตของคนเราก็ตาม ชีวิตของหมูคณะก็ตาม หรือประเทศชาติก็ตาม ก็ยอมตองประสบความเจริญและ

ความเสื่อมสลับกันไปเปนธรรมดา ทุกคนก็ทราบดีวา ในชีวิตของแตละคนก็ผานเวลาที่เปนสุขและบางทีก็

มีความทุกข อันนี้เปนประเทศชาติเชนเดียวกัน ก็มีความสุขบาง มีความทุกขบาง แตก็ขออยามากเกินไป 

เพราะถามากเกินไปแมสุขมากเกินไป ก็ทําใหคนเราไมสบายไดเหมือนกัน แตถาทุกขมาก ความเปนอยู

ของคนเรา อยูไมไดมันรอมใจ ไมมีกําลังใจลงทายก็ลมจม..."

เพ็ญศิริ จิตรานุกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความซื่อสัตย สุจริตเปนพื้นฐานของความ ดีทุกอยาง เด็กๆจึงตองฝกฝนอบรมให เกิดมีขึ้นในตนเอง 

เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมี ประโยชน และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง..."

เพ็ญศิริ เจือจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

เพ็ญศิริ ธาราอุดม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ทั้งหลายเปนของมีคุณคาและจําเปนแกการศึกษาคนควา

ในทาง ประวัติศาสตรศิลปโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทย ที่มีมาแตอดีต ควร

สงวนรักษาไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติสวนรวมของชาติไวตลอดกาล..."

เพ็ญศิริ สดใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่จริง  คําวาครูกับศิษยนี้ก็มีความหมายตายตัวอยูแลว  คือครูเปนผูสอน  เปนผูแนะนําศิษย ไปสูความรู

 ความดี ความฉลาดทั้งปวง..."

เพ็ญสวาง ศรีตะวัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

เพ็ญสุดา เหาตะวานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตามประวัติศาสตรของเราจะเห็นไดวา คราวใด ที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ชาติก็

รอดพนจากภัยพิบัติสูความเจริญรุงเรือง แต คราวใดที่ขาด ความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตองประสบ

เคราะหกรรมทั้ง ชาต.ิ.."

เพทาย พงษโพธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติหนาที่นั้น ขอใหทําหนาที่ เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัล และประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่นคง..."

เพลินจันทร ชุมชอบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

เพลินจิตร จันทรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญไมนาพัฒนา เราตองรักเรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแตโบราณจากปูยาตายายของเรา แต

เปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

เพลินใจ ปายสงฆ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัว จะตองมีความเพียร และความอดทน

เปนที่ตั้ง  ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เม่ือทอใจไปแลวไมมีทาง จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

เพลินตา ทนุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

เพลินตา น่ําทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญ ๆ ทุกอยาง ตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงาน เปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

เพลินพิศ แกวประดับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงกันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติปริหารงานใหญ ๆ เชน งานของ

แผนดิน และความสามัคคันี้ จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได ก็ดวยบุคคลในหมูในคณะ มีคุณธรรมเปนเครื่องยึด

เหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการหนึ่งไดแกการให  คือให

การสงเคราะหืชวยเหลือกัน ใหอภัยไมถือโทษกัน ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน ประการที่สองไดแกการ

วาจาด ีคือพูดแตคําสัจ คําจริงตอกันพูดใหกําลังใจกัน พูดแนะนําประโยชนกัน และพูดใหรักใครปรองดอง

กัน ประการที่สามไดแกการทําหระโยชนใหแกกัน  คือประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนเกื้อกูล  ทั้งแกกัน

และกัน และแกหมูคณะโดยสวนรวม  ประการที่สี่  ไดแกการวางตนไดสม่ําเสมออยางเหมาะสม คือไมทํา

ตัวใหดีเดิมเกินกวาผูอ่ืน  และไมดอยใหต่ําทราบไปจากหมูคณะ หมูคณะใดมคีุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกัน

ไวดังกลาว หมุคณะนั้นยอมจะมีความเจริญมั่นคงขึ้นดวยสามัคคีธรรม..."

เพลินพิศ จันเติม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

เพลินพิศ จารุสิริรังษี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

เพลินพิศ ทองกลับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

เพิ่มพร จงประสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

เพิ่มพรรณ หนูเขียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

เพิ่มศักดิ์ วิทยาภรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม..."

เพิ่มศิริ เลอมานุวงรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

เพียง สุวรรณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

เพียงกมล อิแอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก  ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวา พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ ก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

เพียงใจ พึ่งเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

เพียงใจ รัตนมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

เพียงผณิต แกวมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น...."

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัด

เชียงใหม เมื่อวันเสารที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๒๒..."

เพียงพิศ เจะเงาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลว แตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรมและความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวยจึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

เพียงพิศ ลาชโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัว และศีลธรรม

ประกอบดวย ผุที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปน บุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

เพียงเพ็ญ ทองกลํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ไดมีโอกาสมาเรียนในตางประเทศ นับวาเปนประโยชน เพราะหลายประเทศ มีความกาวหนาใน

ดานวิชาการ แตควรจะพิจารณา ดวยสติปญญาวา อะไรที่ควรจะรับมาเปน ประโยชนแกบานเมือง แลวนํา

 เอาวิชาความรูกลับไปชวยบานเมือง..."

เพียงเพ็ญ เพชรขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางไมวาเล็กหรือใหญมีทางแกไขไดถารูจักคิดไดดี ปฏิบัติไดถูก การคิดไดดีนั้นมิใชการคิด

ไดดวยลูกคิดหรือดวยสมองกล เพราะถึงโลกเราในปจจุบันจะวิวัฒนากการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไมมี

เครื่องมืออันวิเศษชนิดใดสามารถขบคิดแกไขปญหาตางๆไดอยางสมบูรณ การขบคิดวินิจฉัยปญหาจึง

ตองใชสติปญญา คือคิดดวยสติ รูตัวอยูเสมอ เพื่อหยุดยั้ง และปองกนัความประมาทพลาดผิดและอคติ

ตางๆ มิใหเกิดขึ้น ชวยใหการใชปญญาพิจารณาปญหาตางๆ เปนไปอยางเที่ยงตรง ทําใหเห็นเหตุเห็นผลที่

เกี่ยวเนื่องกันเปนกระบวนการได กระจางชัดทุกขั้นตอน และวินิจฉัยไดถูกตองวา ปญหาที่แทอยูตรงไหน 

จะปฏิบัติแกไขไดโดยวิธีใด สวนการปฏิบัติไดถูกนั้น ก็คือปฏิบัติแกไขไดถูกตองตามหลักการ หลักวิชา หลัก

เหตุผล และหลกัธรรม การคิดไดดี ปฏิบัติไดถูกนี้เปนเรื่องที่เปนเหตุเปนผลประกอบกัน และสงเสริม

สนับสนุนกัน เปนปจจัยที่สําคัญในการแกไขปญหา ทั้งในการดํารงชีวิตและในการปฏิบัติกิจการงาน..."

เพียวใจ ขจรวัฒนากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

แพงศรี นาคามาตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและ

พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได

จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา

ขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล จงรักษาประเทศชาติไทยปลอดพนจากภัย จาก

อันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความเจริญสวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากัน..."

โพธิ์เงิน ศิลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองมีทั้งคนดี และคนไมดี ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมือง มี

ความปกติสุขเรียบรอย จึงมิใชทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่ การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ไพจิตร แกวคงยศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทนั้น เปนผูที่ทําแตความดี คือ ตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียรตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ตองหนักแนนอดกลั้นและอดทน ตองรักษาวินัยสํารวมความประพฤติปฏิบัติของตนใหอยูใน

ระเบียบแบบแผนที่ดีงาม ตองปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบายและควาสนุกร่ืนเริงไมสมควรแก

เกียรติภูมิของตน ตองตั้งใจใหมั่นคงแนวแน ตองรักษาความจริงใจ ตองเมตตาหวังดี ตองวางใจเปนกลาง

ไมปลอยใจไปตามอคติตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนสมบูรณขึ้น ทั้งดานวิยาการและความฉลาดรอบรูใน

เหตุผล..."

ไพชิต การบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานราชทัณฑ นับตงแตอธิบดีกรมราชทัณฑลงไปจนถึงเจาหนาที่ทั้งหมด ตองรับภาระหนาที่อันหนัก

และเหนดเหนื่อยมาก ทั้งในสายตาของคนทั่วไปก็มองงานราชทัณฑไปในทางที่ไมเปนมงคล วาเปนงานที่

ตอยตํ่า เปนงานคุกงานตะราง ทรงเห็นใจผูที่ทํางานในกรมราชทัณฑ ขอใหอธิบดีกรมราชทัณฑและ

เจาหนาที่ทุกคนอยาไดคิดทอถอย ขอใหคิดวางานราชทัณฑ เปนงานที่ทําประโยชนใหแกสังคม หาก

อบรมผูตองขังใหประพฤติตนดีขึ้นไมได พนโทษออกไปก็จะกลับไปเปนอันธพาลเปนภัยแกสังคมอีก 

ขาราชการกรมราชทัณฑควรจะภูมิใจ ถาสามารถฝกอบรมผูตองขังใหเปนพลเมืองดีได ขอใหขาราชการ

กรมราชทัณฑ มีมานะอดทน พยายามอบรมแกไขใหผูตองขังเปนคนดี ฝกหัดงานอาชีพสําหรับเปน

เครื่องมือทํามาหากิน โดยสุจริตได เมื่อพนโทษออกไปแลว ก็ควรจะติดตามดูผลดวยวา เขานําเอาวิชาชีพ

ที่ฝกอบรมใหนั้นไปทํางานการอะไรบาง"

พระองคทรงขอใหอธิบดีกรมราชทัณฑ นําความนี้ฝากไปแจงแกขาราชการกรมราชทัณฑทุกคนวาอยาคิด

ทอถอย ขอใหยึดมั่นในอุดมคติ ชวยกันปฏิบัติหนาที่อันสําคัญนี้ใหไดผลด.ี.."

ไพฑูร ฤทธิผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายที่นํามาใชปจจุบัน เปนหลักกฎหมายที่ไดมาจากตางประเทศจึงตองใหความรูแกประชาชนใน

วิธีที่เรียกไดวาใชกฎหมายใหถูกตองเพื่อคุมครองผูที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเพื่อที่จะปองกันไมใหผูที่จะ

ปฏิบัติในทา

ที่ผิดไดทําใหเดือดรอนแกสวนรวม..."

ไพฑูรย กาญจนะวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันดีวา  ทหารมีหนาที่ปองกันประเทศ  และปกปองคุมครองประชาชนใหมีชีวิตอยูดวย

ความรมเย็นเปนปรกติสุข  หนาที่ทั้งนี้ถือวาสําคัญมาก  โดยเฉพาะในระยะปจจุบันสถานการณใน

บานเมืองเราอาจกลาวไดวาไมนาไววางใจนัก  เหตุเพราะภัยอันตรายและความไมเปนปกตินานาประการ 

 ทหารจึงตองสํานึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มี  และทําหนาที่ของตนใหเขมแข็งหนักแนนย่ิงขึ้น  ซึ่ง

หากสามารถกระทําไดครบถวนแทจริง  ก็จะเปนความสําเรจ็เปนความดี  เปนเกียรติเปนศักดิ์ศรีของทหาร

และกองทัพไทย  ประชาชนก็จะอยูเย็นเปนสุข  บานเมืองไทยก็จะอยูรอดปลอดภัย  และดํารงอยูไดดวย

ความมั่นคงสวัสด.ี.."

ไพฑูรย ทรงหยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

ไพฑูรย นนทสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

ไพฑูรย พูลสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว 

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร  ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก  ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

ไพฑูรย ลิ้มประไพพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ไพฑูรย วิไลวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ไพฑูรย วิเศษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

ไพฑูรย สุขีวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียร และความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตรุงเรืองแน..."

ไพทูรย แสนจันตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิไดจําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย

 เพราะเหตุวา

ความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรมดังกลาวแลว 

เปนเหมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซ่ืงเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย ความสวัสดี

 คือปลอดภยัจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อตน เพึ่อสวนรวม

ตอไปขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตยโดยตระหนักวาการงาน สังคม และบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปน

ผูบริหารดําเนินการยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถางานใดสังคมใด และบานเมืองใดก็ตามขาด

บุคคตผูมีคุณธรรมความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

ไพบูลย เชื้อสาวะภี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่งที่ตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ วางตัว

ใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนนสม่ําเสมอ

นอกจากนั้นยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและกันดวย

เหตุผลและสําคัญที่สุดจะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็นแมกระทึ่งคํา

วิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น แทจริงคือการระดมสติปญญา 

และประสบการณอันหลายหลากมอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารใหประสบความสําเร็จที่สมบูรณ

นั้นเอง..."

ไพบูลย ทองอําภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได  ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

 

 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่  ๑๒ กรกฎาคม  

๒๕๔๐..."

ไพบูลย ธนิสัตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ทุกคนไดเขามาในโครงการนี้ ก็เปนทางที่ดีและขอใหเขาใจอยางหนึ่งวาโครงการหมูบานสหกรณ

นี้ประกอบดวยสองอยางสําคัญ คือบุคคลหรือคนผูที่มาอยู และวิชาการคือความรูที่จะอยูและที่จะสรางตัว

 ถาผูที่เขามามีวิชาการดีและความตั้งใจดี ความเปนอยูก็จะดีขึ้น

 การที่จะมีความเจริญอยูดีกินดีนั้น อยูที่การทํางานดวยวิชา วิชานี้ไมไดหมายความวาตองมีความรูสูงมาก

 แตวิชาคือวิธีการที่จะทํางาน วิธีที่จะทําใหดีที่สุดนอกจากวิธีการที่จะมีความรูในการเพาะปลูกหรือการคา

 วิธีสําคัญที่สุดคือความสามัคคีคือแตละคนที่มาอยูในที่นี้ตองชวยกัน ถามีของหนัก เชน มะพราวนี้ก็หนัก 

แตถายังหนักกวานี้กอนหินใหญๆหนักคนเดียวยกไมไหว แตถาชวยกันยก...ยกลอยถามีความหนักใจหรือ

ความลําบากใจ ชวยกัน แตละคนชวยกันใหกําลังใจซึ่งกันและกัน มีความเห็นใจซึ่งกันและกัน และพรอม

ใจกัน เราก็จะยกความหนักใจนั้นออกไปไดจากหัวใจของตนเอง ความหนักใจของแตละคนมีอะไร คือ

ความยากจนที่กลาวที่บอกเมื่อกี้นี้ ความยากจนนั้น ถาชวยกันทุกคนดวยความปรองดองกัน ไมทะเลาะ

เบาะแวงกันชวยหวงแหนในที.่..ในสิ่งที่มี ก็จะทําใหเบา และมีความสุขได มีความเจริญกาวหนาได ถาพูด

งายๆ แลวก็ขอใหชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดวยความเต็มใจดวยความสุจริตใจ คือไมคดโกงกันถาทําอยางนี้

ไดแลว ถือหลักนี้หลักเดียว เชื่อวาจะไดตามเปาหมายที่ตองการ คือความมีอยูมีกินไดสบาย สํารับตนและ

ครอบครัว

  ยังมีเร่ืองอีกมาก  ถึงเมื่อตะก้ีที่พูดกับกรรมการที่มาชวย   ผูที่มีความเชี่ยวชาญ ในทางวิชาการมา

ชวยกันหลายคน รวมกัน รวมแรงกันเหมือนกัน รวมใจกันมาชวย พูดกันนานจนกระทั่งทางนี้ ก็ตองคอย

อยูตั้งนาน ก็หมายความวาได

....สําหรับเจาหนาที่ผูที่มาอยูในโครงการนี้ทุกคน สําหรับวันกอนนี้ขอใหนึกถึงความสามัคคี การชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันเปนเบื้องตน และทดลองการเปนอยูเปนหมูบานสหกรณ และขอย้ําดวยความตั้งใจ แลว

คราวหนามาดู เพราะวาเดี๋ยวนี้ก็ยังไมไดปฏิบัติ ยังเพิ่งเริ่มใหรับการฝกฝน ยังไมไดปฏิบัติก็ยังไมทราบวา

จะเปนอยาไร ก็ขอใหใชความสามัคคีกอน คือเห็นอกเห็นใจชวยเหลือซึ่งกนัและกัน ไมคดโกงกัน และจะ

ไดผลดี แลวก็เชื่อวาคราวหนามาก็คงจะเห็นความกาวหนา และแตละคนก็จะเลาใหฟงใหทราบ.....มา

รายงานไดวาไดผลอยางไร วันนี้ก็ขอพูดเพียงแคนี้

   ขอใหทุกคนตั้งใจทํางานทําการใหสําเร็จใหเรียบรอย และหาความรู ความชํานาญเพื่อที่จะใหมีอนาคตที่

แจมใส

มีอยูมีกินได ถามีอุปสรรคใดๆ ก็เขาใจวาเจาหนาที่ที่มาชวยกันทุกคนเขายินดีที่จะตอบปญหาที่จะมี 

เพราะวาคงมีบางอยางเขาใจบางอยางก็ไมเขาใจก็ถามเจาหนาที่ เจาหนาที่ก็ยินดีที่จะอธิบายใหทราบ 

และก็เปนเปาหมายของเจาหนาที่ที่จะใหทุกคนที่มาอยูในโครงการนี้ไดบรรลุผลสําเร็จก็ขอใหทุกคนมีแรงมี

แรงทั้งใจทั้งกายเขมแข็ง ใหปฏิบัติงานได แลวก็ใหไดตามที่ตองการ คือ ความเจริญรุงเรือง..."

ไพบูลย ธีรจางคพิชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

ไพบูลย ปองโลห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

ไพบูลย พุกสอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

ไพบูลย รอบคอบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและเจริญกาวหนาไดแทจริงคือ  การไมทํา

ตัว  ทําความคิดใหคับแคบ  หากใหเมตตา  และไมตรียินดี  ประสานสัมพันธกับผูอ่ืน  โดยเฉพาะ

ผูรวมงานอยางจริงใจ..."

ไพบูลย ศรีธรรมา  ร.น.
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ไพบูลย เสนาวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ไพบูลย หวางเอ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

ไพบูลย เหมือนแยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือ สละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิด

จิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวง และสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่

อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ไพยนต ปกการะนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ไพรรัตน อาปะมาเถ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ไดโดยดี เพราะวามีจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี

 ถาตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีสุขตราบนั้น

..."

ไพรวรรณ ประดิษฐโภคา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศหรือสังคมจะอยูไดกเพราะมีผูให คือ ในหมูมนุษยตองมีพวกที่ใหกับพวกที่รับพวกที่ใหที่สําคัญ

ที่สุด ไดแก บิดามารดา ตอมาก็มรครู อาจารย ผูที่ใหนั้นเพราะไดรับกอนจึงใหได ทุกคนที่เกิดขึ้นมาไดก็

เพราะไดรับถายทอดลงมา ในการประชุมเพื่อรับนโยบาย ควรจะไดซักซอมความเขาใจในหลักผูหและผูรับ

ใหตระหนัก คือครูเปนผูใหและลูกศิษยเปนผูรับ..."

ไพรวัลย วิสุทธอาภรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานทั้งหลายเปนของมีคุณคา และจําเปนแกการศึกษาคนควา

ในทางประวัติศาสตรศิลปะโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทย ที่มีมาแตอดีต ควร

สงวนรักษาไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติสวนรวมของชาติไวตลอดกาล..."

ไพรสนธ มั่นขัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

ไพรอวรรณ ประดิษฐโภคา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกัน ฉันญาติพี่นองสอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทยที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระและเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ไพรัช จันทรังษี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

ไพรัช เทศนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก ครเราก็อยูเปน

สุข..."

ไพรัช ปรุงใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

ไพรัช พวงศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย  ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาด

สายทั้งนี้ เพราะคนไทยทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสําคัญแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็ง

ทั้งในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

ไพรัช สินสุภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ไพรัตน จันทรผลหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดี แตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมของมนุษย..."

ไพรัตน ตระการจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

ไพรัตน ปากคีบทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได..."

ไพรัตน ผิวออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําโครงการอะไรก็จะตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวาอัตภาพ หรือสิ่งแวดลอมฉะนั้นการที่จะทํา

โครงการอะไร ตองทําดวยความรอบคอบและอยาโตเกินไป..."

ไพรัตน รวมชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่มีการศึกษา ที่เรียกวาเปนผูมีปญญา ควรจะสามารถวินิจฉัยไดวาจะแกไขอะไรอยางไร ขอสําคัญ

ควรจะตองรอบคอบและระมัดระวัง ที่จะพิจารณาเรื่องตางๆ ใหกระจางแจงทุกแงทุกมุม แลวจัดการใหถูก

จุด ถูกขั้นตอน ถูกเหตุผล ขอที่พึงระมัดระวังอยางยิ่ง คือการแกปญหาโดยรีบเรงดวน ทั้งที่ยังไมมีความ

แนใจอยู ขอนี้ มักจะทําใหไดผลที่ดวนๆ ผลที่ดวน ก็คือผลที่ไมครบถวน ขาดประโยชนที่พึงได มิหนําซ้ํา 

อาจทําใหเกิดความเสียหายรายแรงขึ้นก็ได เพราะอาจไปรื้อหรือทําลายสิ่งที่ดี ที่ใชการไดลง และเอาสิ่งที่

เสีย ที่ใชการไมได มาใช เมื่อความจริงเปนอยูอยางนี้ ผูมีปญญาทุกระดับจึงตองถือเปนภาระและหนาที่ ที่

จะตองรูจักรับ รูจักใชความรูอยางถูกตอง เพื่อสามารถพิจารณาการกระทําใหเหมาะสมแกทุกกรณี..."

ไพรัตน เรียงผา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

ไพรัตน สุธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หากบุคคลใดมีความรูสูงแตขาดหิริโอตัปปะ คือไมมีความละอายตอบาป นําความรูนั้นไปใชในทางมิ

ชอบ ก็จะทําใหสังคมเดือดรอน..."

ไพริน พงษชุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในวันนี้ และได

ทราบรายงานวากิจกรรมทุก ๆ ดานของมหาวิทยาลัยดําเนินกาวหนามาอยางนาพอใจ. ขอแสดงความชื่น

ชมกับผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จ. 

                ผูสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิต ไดชื่อวาเปนผูมีภูมิรูและสติปญญาสูง. ในโอกาสนี้ขาพเจาจึง

ใครจะปรารภกับทุกทานถึงเรื่อง ปญญา. ปญญา แปลวาความรูทั่ว มีอยู ๒ ลักษณะ ดวยกัน คือปญญาที่

เกิดจากการเลาเรียนจดจํามาอยางหนึ่ง กับปญญาที่เกิดจากการศึกษาสังเกตและนํามาขบคิดพิจารณา

จนรูชัดอยางหนึ่ง. บัณฑิตแตละคนในที่นี้ เชื่อวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดาน

การศึกษาสังเกตนั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก. ทุกคนจึงควรจะได

สนใจสังเกตศึกษาเรื่องราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลย

หรือมองขามแมสิ่งเล็กนอยเชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้ง

หญาที่เปนวัชพืชซึ่งเปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดิน

และน้ํา เพราะมีรากที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตน

ชิดติดกันแนนหนา ทําใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี. คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยู

โดยเปลาประโยชนและบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศ สําหรับ

นํามาพิจารณาเทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช 

ซึ่งอยู ณ ที่ใดก็มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก 

ซึ่งมีแตสรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูที่อาศัย..."

ไพรินทร คอทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พูดถึงความสงบรมเยน อาจแยกเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอกถึงความสงบภายในภายนอก 

ไดแกความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงทํารายทําลายกัน ภายใจไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความ

ขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้ สําคัญมาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มวีิจารณญาณ

เที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสราสรรค สิ่งที่จะอํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจน

ชื่อเสียงเกียริตคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ใหสัมฤทธิผลได..."

ไพรินทร เอื่ยมละออ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ไพเราะ แชมชอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

ไพเราะ ประทุมพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียรแลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลาได และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดยงายดายและ

รวดเร็ว"

     งานทุกชิ้นมีความสําคัญทั้งสิ้น แตกตางกันก็ตรงที่ปริมาณและระดับความคาดหวังเชิงคุณธรรม งาน

ใดที่เคยวายากเมื่อเพียรพยายามทําใหสําเร็จลงไดแลวไซร งานในรูปแบบเดิมนั้นจะไมมีคําวายากอีกตอไป

 กลับยิ่งสะสมประสบการณมากขึ้นงานเดิมชิ้นเดิมเรื่องเดิมก็เรียกวางายดาย เชนเดียวกับงานใหญเมื่อ

ทํางานดวยความเพียรแลวสําเร็จสิ้น ที่เคยวาใหญก็เล็กลง ดังพระบรมราโชวาทขางตน..."

ไพโรจน เกตุภักดีกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําโครงการอะไร  ก็จะตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวาอัตภาพ หรือ กับสิ่งแวดลอม ฉะนั้นการ

ที่จะทําโครงการอะไร  จะตองทําดวยความรอบคอบและอยาโตเกินไป..."

ไพโรจน เกยจอหอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันอยูวาทหารไทยนั้น นอกจากจําทําหนาที่สูรบปองกันประเทศ และธํารงรักษาเอกราช

อธิปไตย กับทั้งอิสรภาพของชาติไวใหสมบูรณยืนยงมาแลวยังไดทําหนาที่พัฒนาบานเมือง และชีวิตความ

เปนอยูของประชาชน อันเปนหนาที่ที่ทุกคนจะตองปฏิบัติโดยเครงครัดอีกประการหนึ่ง หนาที่ประการหลัง

นี้ตองถือวาเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของทหาร เสมอเหมือนถึงการสูรบ เพราะการพัฒนาใหบานเมือง

เจริญม่ันคงใหประชาชนเปนคนดีมีวิชา มีสถานะความเปนอยูที่ดี มีกําลังเขมแข็งที่จะชวยตนเอง และ

รวมกันเปนปกแผนไดแข็งแกรงนั้น สามารถปองกันระงับเงื่อนไขสงครามและการตอสู เอาชนะความ

ยากไรและศึกศัตรูภายนอกภายในไดทั้งหมด..."

ไพโรจน ใจเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ไพโรจน แตสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก

 ขอใหถือวาราชการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัล และประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทย

ของเราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ไพโรจน พรหมลัทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

ไพโรจน พิณศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

ไพโรจน รัตนตรัยวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขของมหาชนชาวสยาม..."

ไพโรจน สีใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โลกปจจุบันเต็มไปดวยการโฆษณาชวนเชื่อ  ฉะนั้นกอนที่จะปกใจเช่ืออะไรลงไปควรพิจารณาดูเหตุผล

ใหทองแทเสียกอน  แมแตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังทรงไดใชสติและปญญาศึกษาคนควาและ

ไตรตรองใหแนวาคําสอนนั้นเปนความจริง..."

ไพโรจน สุภาพบุรุษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ไพโรจน สุวรรณชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

ไพโรจน สุวรรณโยธี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ไพโรจน หนูเก้ือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ไพโรจน เอมเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูมีปญญาและความรูดี เพราะมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนมามากกวาผูอ่ืน ยอมมีหนาที่และความ

รับผิดชอบเปนพิเศษ ที่จะตองทําตัวทํางานใหเปนประโยชนดังนั้น ประโยชนที่แทนั้นมีอยู 2 อยาง คือ 

ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสวงหาและไดรับ แตตองดวยวิถีทางที่สุจริตและเปนธรรม กับ

ประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู การทํางานทุกอยางจะตองใหได

ประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณมั่นคงถาวร เปนผลดีแกชาติบานเมือง

อยางแทจริง..."

ไพลิน ชูปญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อนาคตของชาติทุกชาติยอมขึ้นอยูแกเด็ก เพราะเด็กก็คือผูใหญในเวลาขางหนา ถาบุคคลไดรับการ

อบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดีอยูในศีลในธรรม เคารพตอบทกฎหมายของบานเมืองเสียตั้งแตยังเยาว เมื่อ

เติบโตขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแตคนดี และประเทศจะเจริญกาวหนาตอไปได ก็โดยตองมีพลเมืองดี

ดั่งวานี้ ขาพเจาจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของขาพเจาไดมีความสนใจในปญหาเกี่ยวกับการที่เด็ก และ

เยาวชนกระทําความผิด และพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหลานี้ใหกลับตนเปนพลเมืองดี..."

ไพลิน ภูเนตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางจะแกไขได ถาแกคนเดียวไมได ก็ชวยกันคิดกันแกหลายๆ คน หลายๆ ทาง ดวย

ความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอน ทําลายความ

เจริญและความสําเร็จของงาน..."

ไพลิน ภูเนตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถึงหากจะพนหนาที่ตามทางกาแลว แตทานยังมีความเปนครูอยูอยางสมบูรณทั้งดวยกายและจิตใจ 

สาธุชนยังเคารพเลื่อมใสและนิยมยกยองอยูมิไดเสื่อมคลาย ขาพเจาจึงปราถนาอยางยิ่ง ที่จะไดเห็นทาน

ทั้งหลายรวมมือรวมใจกันบําเพ็ญความดี อันเปนคุณธรรมของครูบริสุทธิ์สะอาดความเปนศรีสงา และ

ความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันครูไวใหดํารงอยูกับชาติบานเมืองไทยของเรา..."

ไพลิน มณีทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานผูใหญไปตรวจราชการที่ไหนถาไปถึงไม มีใครเลี้ยงก็โกรธ แตถาไปถึงแลวเลี้ยงก็พอใจแต วาเงินที่

เลี้ยงนะเอามาจากไหน เมื่อไม มีเงินรับรอง ของสวนภูมิภาคก็ตองไปเรี่ยไร กัน ไปเร่ียไรจากขาราชการชั้น 

ผูนอย หรือไมอยางนั้นก็ไปขูดรีดจาก พอคา แลวพอคาก็ตองถือวา เปนการลงทุน มันก็กลายเปนคอรัปชั่น

ไป..."

ไพวรรณ ชาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

ไพศอล ระเซาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

ไพศาล คงสืบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี นั้นหมายถึงความเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคล ทั้งในดานวิชาการของแตละ

คนมีหนาที่ มีความรู ในวิชาการของแตละคน ถาดําเนินการวิชาการ นั้นๆไปตามลําพังหรือตามแนวเดียว

เทานั้นเองก็จะไมไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

ไพศาล ทองอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองบการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถา

ทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก 

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ไพศาล ธีรกิดาการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ไพศาล นวลลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ไพศาล แมนกลิ่นเนียม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

ไพศาล รอดเขียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาตินั้นเปรียบไดกับชีวิตคน กลาวตามหลักความจริง คนเราประกอบดวยรางกายสวนหนึ่ง จิตใจสวน

หนึ่ง ทั้งสองสวนคุมกันอยูบริบูรณชีวิตก็คงอยู สวนใดสวนกหนึ่งทําลายไป ชีวิตก็แตกดับ เพราะอีกสวน

หนึ่งจะตองแตกทําลายไปดวย ชาติของเรานั้นมีผืนแผนดิน และประชากรอันรวมกันอยูเปนสวนรางกายมี

ศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความเช่ือถือ และความคิดจิตใจ  ที่จะสามัคคีกันอยูเปนปกแผน ซ่ึงรวม

เรียกวา "ความเปนไทย" เปนสวนจิตใจ ชาติไทยเราดํารวม่ันอยูก็เพราะยังมีทั้งบานเมือง และความเปน

ไทยพรอมบริบูรณ แตถาความเปนไทยของเรามีอันเปนตองเสื่อมสลายไปดวยประการใดแลว  ชาติก็ตอง

สิ้นสูญเพราะถึงหากบานเมือง และผุคนจะยังอยู ก็ไมมีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวใหรวมกันอยูได จะตอง

แตกแยกจากกันไปในที่สุด เหมือนสวนตางๆของรางกายที่ตองแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิต..."

ไพศาล วองภาณุสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท ปพุทธศักราช ๒๕๒๖

         การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว 

แตละคนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัย

กุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแก

การสรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๐๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖..."

ไพศาล วาลมูลตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวง ดวยความอุตสาหะเพงพินิจ 

ใชความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.

งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชน ที่พึงประสงค เปนความเจริญม่ันคง ทั้งแกตน แก

งาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ไพศาล สัจจะวศิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย...

    เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเสมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัย หรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง 

ดวยความสวัสดี คือ ปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

   ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดยาก

 แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลวจะดํารงอยูมิไดเลย

..."

ไพศาล แสงออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ไพศาล เอี่ยมละออ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

ไพศิษฐ ขลุยนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไม

เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะดวยซํ้าไป..."

ไพสาร บุญประกอบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ไพสิฐ หยูอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

ฟาฏีละ บาฮี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะหาความสุขหรือหาความเรียบรอยประจําวันนี้สําคัญอยูหลายทางและก็มีอยูหลายอยาง เชน 

เร่ืองการศึกษาของเยาวชน เรื่องการศึกษาวิทยาการทางโลก เพื่อใหมีความรูความสามารถ มี

ความกาวหนาและสามารถที่จะมีวิตอยู ความรูนี้หมายถึงทางวัตถุ เพราะวาคนเรากตองการที่จะมีวิชา

ความรูเพื่อที่จะทํามาหากินเลี้ยงชีพตัวเองเปนสําคัญ ในเวลาเดียวกันความรูทางวัตถถุนั้นก๖เงอประสาน

ดวยความรูทางจิตใจ หมายถึงวิธีที่จะคุมกันปองกานรางกายของตัวคอวัตถุตอสิ่งที่ไมเปนวัตถุตอ

นามธรรมที่เปนจิตใจ คือความโลภ ความโกรธ ความหลงความกระหายอํานาจอันเปนสิ่งที่ยากจะควบคุม 

เราตองสอนทั้งสองอยาง สอนวิทยาการเพื่อใหทํามาหาเลี้ยงชีพ นี่หมายความวามีอาชีพ มีความรูทางวัตถุ

 ตองรูจักควบคุมจิตใจ ควบคุมสติของตัวใหสามารถใชความรูทางวัตถุนี้เพื่อประโยชนของตัวเอง 

ประโยชนของตัวเองนี้ก็อยูที่ประโยชนืของสังคมดวย..."

ฟาดี เลื่อมใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือ พูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและ

สวนรวม..."

ฟาตาฮียะ หะยีตายะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

ฟาติมา บุเอียด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือ พูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและ

สวนรวม..."

ฟารีคา สะกะแย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

ฟารีดี แวโด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

ฟาอีซะ มามะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จุดประสงคของการใหการศึกษานั้น คือการแนะนําสงเสริมใหบุคคลมีความเจริญงอกงามในการเรียนรู 

การอานคิด การกระทํา และใหสามารถนําเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยูในตัว ออกมาใชใหเปนประโยชน

เกื้อกูลตนเกื้อกูลผูอ่ืน เพื่อใหอยูรวมกันเปนสังคม เปนประเทศได ผูมีหนาที่ใหการศึกษาแกอนุชน จึง

จําเปนตองระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงจุดมั่งหมายทั้งนี้อยูเสมอปนนิตย  การที่จะอบรม

สนบัสนุนอนุชนใหไดผลตามความมุงหมายของการศึกษานั้นขาพเจาเห็นวาการฝกฝนและปลูกฝงการรูจัก

เหตุผล ความรูจักผิดชอบช่ัวดี เปนสิ่งจําเปนไมนอยกวาการใชวิชาการ เพราะการรูจักพิจารณาใหเห็นเหตุ

เห็นผล ใหรูจักจําแนกสิ่งผิดชอบช่ัวดีไดโดยกระจางแจง ยอมทําใหมองบุคคล มองสิ่งตางๆ ไดลึกลงไปจน

เห็นตามจริงในบุคคลและในสิ่งนั้นๆเมื่อไดมองเห็นตามจริงแลวก็จะสามารถใชความรูและวิชาการ 

ปฏิบัติงานทุกอยางไดดีและถูกตองย่ิงขึ้น เปนประโยชนแกตนแกผูอ่ืนไดมากขึ้น..."

ภคจิณหจุฑา คมวิชิยั่งยืน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบันความเปลี่ยนแปลงของสถานการณทั้งภายในและภายนอกประเทศ นับวันจะสลับซับซอน  

อาจกลาวไดวาในภาวการณเชนนี้ หากคนไทยเราประพฤติตนปฏิบัติงานโดยขาดจิตสํานึกในประโยชย

รวมกันของชาติแลว ก็จะเปฯอันตรายอยางยิ่งแกความมั่นคงปกแผนของชาติ ทหารในฐานะที่เปนสถาบัน

หนึ่งซึ่งมีความ เขมแข็ง ตองตั้งสติใหมั่น ทําความเห็นความเขาใจใน หนาที่ของตนใหกระจาง แลวรวมกัน

ใชความรูความคิด ปฏิบัติภารกิจทั้งปวง ดวยวิจารณญาณที่สุขมุรอบคอบดวยความเปนไทย ทั้งใน

ความคิด จิตใจและการกระทํา โดยยึดถือความมั่นคงของชาติ ความเจริญกาวหนาของบานเมืองเปน

เปาหมาย จักไดเปนตัวอยางชักนําคนไทยทุกคน ทุกฝาย ใหมีจิตสํานึกในชาติ พรอมใจกันที่จะรวมมือ

รวมงานกัน เพื่อประโยชนอันยั่งยืนของประเทศชาติสืบไป..."

ภคพงษ รัชฎา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  36แผนที่ชีวิตของพอ

1.ขอบคุณขาวทุกเม็ด  น้ําทุกหยด อาหารทุกจานอยางจริงใจ

2.อยาสวดมนตเพื่อขอสิ่งใด  นอกจากปญญา  และความกลาหาญ

3.เพื่อนใหมคือของขวัญที่ใหกับตัวเอง สวนเพื่อนเกา/มิตรคืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณคา

4.อานหนังสือธรรมะปละเลม        

5.ปฎิบัติตอคนอ่ืนเชนเดียวกับที่ตองการใหผูอ่ืนปฎิบัติตอเรา

6.พูดคําวา ขอบคุณใหมาก ๆ            

7.รักษาความลับใหเปน

8.ประเมินคุณคาของการใหอภัยใหสูง   

9.ฟงใหมากแลวจะไดคูสนทนาที่ดี

10.ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองหากมีใครตําหนิ และรูแกใจวาเปนจริง 

11.หากลมลงจงอยากลัวกับการลุกขึ้นใหม

12.เม่ือเผชิญหนากับงานหนักคิดเสมอวาเปนไปไมไดที่จะลมเหลว 

13.อยาถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต

14.ใชบัตรเครดิตเพื่อความสะดวก  อยาใชเพื่อกอหนี้สิน                         

15.อยาหยิ่งหากจะกลาววาขอโทษ

16.อยาอายหากจะบอกใครวาไมรู            

17.ระยะทางนับพันกิโลเมตรแนนอนมันไมราบร่ืนตลอดทาง

18.เม่ือไมมีใครเกิดมาแลววิ่งได  จึงควรทําสิ่งตาง ๆ  อยางคอยเปนคอยไป

19.การประหยัดเปนบอเกิดแหงความร่ํารวย เปนตนทางแหงความไมประมาท

20.คนไมรักเงิน  คือคนไมรักชาติ ไมรักอนาคต  

21.ยามทะเลาะกันผูที่เงียบกอนคือผูที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี

22.ชีวิตนี้ฉันไมเคยไดทํางานเลยสักวัน  ทุกวันเปนวันสนุกหมด                 

23.จงอยาเอาจุดแข็ง  เอาชนะจุดออน

24.เปนหนาที่ของเราที่จะพูดใหคนอื่นเขาใจ ไมใชหนาที่ของคนอื่นที่จะทําความเขาใตในสิ่งที่พูด

25.เหรียญเดียวมี 2 หนา ความสําเร็จกับความลมเหลว

26.อยาตามใจตัวเอง เร่ืองยุง ๆ เกิดขึ้นแลวตามใจตัวเองทั้งสิ้น

27.ฟนรวงเพราะมันไมแข็งแรง  สวนลิ้นยังอยูเพระมันออน

28.อยาดึงตนกลาใหโตไว ๆ (อยาใจรอน

ภคมน กิจธนะเสรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



29.ระลึกถึงความตายววันละ 3 คร้ัง  ชีวิตจะมีสุข มีอภัย มีให

30.ถาติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดตอ ๆ ไปก็ผิดหมด

31.ทุกชิ้นงานจะตองกําหนดวันเวลาแลวเสร็จ

32.จงเปนน้ําครึ่งแกวตลอดชีวิต  เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมไดตลอด

33.ดาวและเดือนที่อยูสูง  อยากไดตองปนบันไดสูง

34.มนุษยทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต  จงทําชิ้นงานที่สําคัญที่สุดกอนเสมอ

35.หนังสือเปนศูนยรวมปญญาของโลก  จงอานหนังสือเดือนละเลม

36.ระเบียบวินัย  คือคุณสมบัติที่สําคัญในการดําเนินชีวิต..."

ภคมน กิจธนะเสรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

ภคมน เชาวศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ภนิดา บุญญขันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการรักษา

ระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งในกาย 

ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตอนเอง อยูสม่ําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็วไมปลอย

ใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทาํ ความคิด และการงาน..."

ภยักษ สุขประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน.."  

    

พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม

8 มิถุนายน 2514..."

ภรณี ตั้งฐิติธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต  คนไมมีความมั่นคง  ชอบแตมักงาย  ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญใดได  ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น  จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

ภรณี สุภาพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ภรดี สีหบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ  ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันนําเอาวิทยาการกาวหนา พรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆมาใชกัน

อยางกวางขวาง  วิทยาการเครื่องกลเหลานี้เมื่อนํามาปฏิบัติการแลว  จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือ 

ถาใชถูกก็ทําใหไดประโยชนมาก  ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆกัน  การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมา

ใชงาน จึงตองระมัดระวัง ศึกษาใหแนแทโดยตลอดกอน ทั้งโครงงานที่จะทําทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ภรพิชญา บุญยัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฎิบัติราชการจําเปนตองรูวิทยากร รูงานและรูดีรูชั่วอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติบริหารงาน

ในความรับผิดชอบใหถูกตองตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชนเปนความเจริญที่แทจริง

และยั่งยืนทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

ภริดา สารสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สําหรับครูนั้น ก็จะตองทําตัวใหเปนที่รัก เปนที่เคารพ เปนที่แมนยําชํานาญทั้งใวชาความรูแลวิธีสอน 

เพื่อสามารถสอนวิชาทั้งปวง ไดโดยถูกตองและตองแสดงความเมตตากรุณา ความซื่อสัตยสุจริต ความ

สุภาพ ความเขมแข็งและอดทนใหปรากฏชัดเจน เคยชินเปนปรกติวิสัยเด็กๆจะไดเห็นไดเขาใจในคุณคา

ของความรูในความดี และในตัวครูเอง อยางซาบซึ้งและยึดถือเอาเปนแบบอยาง ภารกิจของครูคือการให

การศึกษาก็จะไดบรรลุตามมุงหวังกันอยุ..."

ภวัน ชมเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาศิลปะ และวัฒนธรรมนั้นคืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ

ซึ่งเปนทั้งตนเหตุ ทั้งองคประกอบที่ขาด ไมไดของความเจริญดานอื่น ๆ ทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยให

เรารักษา

และดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป..."

ภักดี รักความดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวเองโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงาน ของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

ภัคคี ทัดจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมืองและชวยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง  ดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้น คือ ความมั่นคงของบานเมือง..."

ภัคจิรา เลี้ยงรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

ภัคณัฐ ชุมผอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

ภัคธิดา มหาแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตคนที่อายุมาก แตวาไมใช ความ ความไดเปรียบของความที่อายุมากนะ ก็เปนเด็ก เปนคนที่เยาวใน 

เปนคนที่เยาวในความคิด และอันตรายมาก เพราะมีคนที่เขาบอกวาเขาแกแลว แลวนอยใจวาแก เมื่อ

นอยใจวาแก คนอยางนี้เปนคนที่ไมเปนผูใหญ แลวคนที่ไมเปนผูใหญนี่ ทําใหบานเมืองลมจมได มัวแตไป

นอยใจวาอายุมาก แกแลวก็ไมใชความอายุมาก เปนประโยชนนี่ นาอนาถ ถามัวแตบอกวา เราแก แลวก็

นอยใจวาแก ไมมีดีแน เพราะวา แสดงใหเห็นวาแกจริงๆ หงําเหงอะ เรียกวาหงําเหงอะ ที่บอกวาตัวแก 

แลวไมใช ก็ไม ไมใชความแก ความชรา ความกาวหนาของจิตใจที่อายุมาก ที่มีประสบการณ มาใชเปน

ประโยชนตอตัวเอง และตอสวนรวม ถาคนที่อายุมาก แลวก็ใชความอายุมาก เปนประสบการณ  คนมี

ประสบการณนั้น ชวยคนอื่นไดมาก แลวก็คนที่ อยาเอาไมมีประสบการณ ทําใหบานเมืองลมจมได 

เพราะวาคนที่เชื่อวา คนที่อายุมากนั้นนะ เปนคนหงําเหงอะ เปนคนไม ไมมีประสบการณ ก็วาคนที่อายุ

มาก มีประสบการณ จะมีประสบการณมากนอยแคไหน แตก็มีประสบการณ ได ไดเลาเรียนมามากหรือ

นอย แตก็มีประสบการณ ประสบการณนี้ ชวยใหสวนรวมกาวหนาได ในระยะหลังนี้ดูวา คนที่ไมมี

ประสบการณ แตก็แก ไดทําใหบานเมืองลมจมไปเยอะเหมือนกัน..."

ภัคนี สิริปูชกะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

ภัคพงศ ดําแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือ ตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความไมสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงานและใหชีวิตมั่นคงเปนสุข (พระบรมราโชวาทในพีธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร : 23 มิถุนายน 2521)..."

ภัคพัศทร คลังกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้นไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถาย่ิงมีความเอาใจใส มีความขยัน

และซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบความสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

ภัชรา เรืองสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อเกิดภัยพิบัติ  คนไทยไมทิ้งกัน  ตางพรอมเพรียงกันเขาปฏิบัติชวยเหลือทันทวงทีดวยความเสียสละ

และเมตตาจริงใจไมเลือกวาจะชาวไทยหรือชาวตางชาต.ิ.."

ภัณฑชา พฤฒิสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ภัณฑิรา โมสิกะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง?

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีประดับยศนายตํารวจช้ันนายพล 15 มกราคม 

2519)..."

ภัททดี เจริญยิ่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

ภัททิยาภรณ แสงกระจาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ภัททิรา หอมหวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ภัทธิภรณ คําภิวัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

ภัทยา ภักดีบุรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความรูความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยูไมมีวันอับจน ยอมหาทางสรางตัวสรางฐานะให

กาวหนาไดเสมอ ขอสําคัยในการสรางตัวสรางฐานะนั้นจะตองถือหลักคอยเปนคอยไป ดวยความรอบคอบ

 ระระวังและความพอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะและกําลังหรือทําดวยความเรงรีบ เมื่อมีพื้นฐานแนนหนา

รองรับพรอมแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญกาวหนาในระดับที่สูงขึ้น ตามตอกันไปเห็นลําดับกันไป

ไป ผลที่เกิดขึ้นจึงจะแนนอนมีหลักเกณฑ เปนประโยชนแทและยั้งยืน..."

ภัทร ศรีชวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

ภัทรกร ชื่นโกมล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิธีปฏิบัติงานโดยแยบคาย...จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือความเช่ือมั่นใน

ประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที แมกอนที่จะลงมือ

กระทํา ดังนั้น ไมวาจะทําการใด ๆ จึงตองสรางศรัทธาข้ึนกอน และการสรางศรัทธานั้น จําเปนตองทําให

ถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออน ปราศจากเหตุผล หากจะตอง

เกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนน สมบูรณดวยเหตุผล จน

เห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธาลักษณะนี้ 

เมื่อบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย ตลอดจน

ความฉลาดริเร่ิม ใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงานดําเนนิ

กาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธ์ิผล..."

ภัทรกันย มิ่งขวัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ภัทรพงษ จันทรสุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง. ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตาง ๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาด

แจมใสในเหตุในผล . หนาที่นี้เปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ. ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความ

ดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบ ได

เขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญ

และความเสื่อมทั้งปวง . 

      โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสาย. ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

ภัทรพร แกวมณีย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

ภัทรภร จันทรอําไพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหนาที่ในฐานะของแตละคนที่จะตองทําใหทําอยางดีๆ ทําเรื่อยไป ไมใชอยางที่จะ

อยากดีเดนไมใชอยากดีเดน ทําไดดีแลวก็จะดีเดนเอง ไมใชวาจุดประสงคที่จะทําเพื่อใหดีเดน ทําเพื่อใหดี

เร่ือยๆ ทําหนาที่ที่มีใหสําเร็จ แตไมมชจุดประสงคที่จะดีเดนก็อยางที่วาไมใชทําเพื่อดัง แตวาถาตองการ

จะดังเมื่อไรก็จะดังเอง แลวดังดีดวยดังดวยไพเราะ ไมใชดังอยางนารําคาญหรือนาเกลียด..."

ภัทรา คําสีทา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

ภัทรา มณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ภัทรา มณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

ภัทรา สุวรรณละออง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

ภัทรา สุวรรณละออง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลา ได และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดย งายดายและ

รวดเร็ว..."  

    

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21 มิถุนายน 2522..."

ภัทรานิตย ศรีสอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือ เปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมากกวา 700 ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณชาติ บานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศ ก็โดยการวางตนเปนผูแทนที่

ตองของประทเศชาต.ิ.."

ภัทรานิษฐ บุญสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง  ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกัน

หมด โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี  จึงจะสัมฤทธิ์

ผลที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได  ดังนั้น ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน

จึงตองพยายามปฏิบัติตนปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่นฝายอื่นใหได..."

ภัทราพร ตั้งพัชรวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ภัทราพร ภัทรเคหะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ภัทราภรณ บรรเทา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดํารงชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

ภัทราภรณ ปานแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ…..."

ภัทริกา เวฬุกาญจนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวมยอมเปนคนแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวม ยอมบอนทํางายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเมื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ภัทริยา ผาสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

ภัทริรา คุณชล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษา ชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด หมูใดโดยเฉพาะ แตเปนหนาที่ของทุก ๆ ฝาย ทุก ๆ คนที่จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

ภัทรืพล พลภัทรพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก ..." 

พระราชดํารัส ในโอกาสที่เอกอัครราชฑูตแหงวาติกัน เขาเฝาฯ ถวายพระราชสาสนตราตั้ง

ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 16 ตุลาคม 2512..."

ภัศศร รัตนคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจากโทษ ชวยใหเกิดความเจริญรมเย็นไดอยางแทจริง 

เพราะมีคําสั่งสอนที่มีลักษณะพิเศษประเสริฐในประกาศที่อาศัย เหตุผลอันถูกตัองเที่ยงตรง 

ตามความเปนจริงเปนพื้นฐานและแสดงคําอธิบายที่ครบถวนชัดเจน อันบุคคลสามารถใชปญญา

ไตรตรองตาม

และหยิบยกขึ้นปฎิบัติ เพื่อความสุขความเจริญ และความบริสุทธิไดตามความสามารถ และอัธยาศัยของ

ตนๆ

จึงเปนศาสนาที่เขากับหลักวิทยาศาสตร และเปนประโยชนไดแทจริง แกทุกคนที่จะพอใจ ทันเขามาศึกษา

เลือกสรรหัวขอธรรมที่เหมาะสมไปปฎิบัติ

            การที่ทานทั้งหลาย จะทํานุบํารุงสงเสริมเผยแผใหแพรหลาย มันคงควรจะไดยึดเหตุผล

เปนหลักการ เลือกเฟนนําขอธรรม ที่เหมาะแกเหตุการณแกบริษัท และแกบุคคลมาช้ีแจงใหถูกตอง

ตรงตามเนื้อแทของธรรมนั้นๆ พรอมทั้งแสดงการกระทําที่มีเหตุผล และมีความบริสุทธิ์ใจ ใหเปนตัว

อยางดวยตนเองใหครบถวน การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาตลอดจน การสรางเสริมศิลธรรม จริยธรรม

ทั้งในผูใหญผูเยาวของทาน จึงจะบรรลุผลที่นาพึงพอใจได..."

ภัสทรียา ประติโก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ภัสรธีรา ฉลองเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ภัสสร วรรณชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปดวาที่จริงแลว คนโดยมาก ไมคอยปดทองหลังพระ

กันนัก เพราะนึกวาไมมีใคร เห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระ พระจะ

เปนพระที่สมบูรณไมได..."

ภัสสินี แกวไทรนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ภาคภูมิ ชาติชนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจจะเปนจริงแลวคนสมัยใหมดูถูกหรรือเหยียด

หยามคนสมัยเกาก็มีสิทธ์ิแตถาพูดตามความจริงแลบวสิทธ์ิที่จะเหยียดหยามคนรุนเกาไมควรจะมีดวยเหตุ

วาคนรุนเกานั่นเองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมา..."

ภาคภูมิ เหมบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบัน การศึกษาวิจัยดานพันธุศาสตรมีความเจริญกาวหนามาก และมีการนําผลที่ไดไปปรับใชใน

กิจการดานตางๆ อยางกวางขวาง. ในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงใครจะปรารภกับทุกทานวา ความรูตางๆ 

เหลานั้น แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทางโดยไมพิจารณาใหดีใหรอบคอบแลว ก็อาจ

กอใหเกิดผลกระทบเสียหายแกชีวิตความเปนอยูและสิ่งแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน. จึงเปนที่นายินดี

อยางยิ่ง ที่ไดเห็นผูเชี่ยวชาญจากประเทศตางๆ มาประชุมปรึกษาหารือกัน รวมกันนําเสนอผลงานการ

ศึกษาวิจัย เก่ียวกับเรื่องวิวัฒนาการของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ทําใหหวังไดวา การนําความรู

ดานพันธุศาสตรไปปรับใชในกิจการดานตางๆ จะเปนไปดวยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อใหเกิด

ประโยชนและความปลอดภัยสูงสุดแกมวลมนุษยชาติ..."

ภาณี จันทรแปน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียว ไมไดก็ชวยกันคิดกัน แกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวย

ความรวมมือ ปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้น นั้นจักไดไมกลายเปน อุปสรรคขัดขวาง และบอนทําลาย ความ

เจริญและความสําเร็จของการงาน..."

ภาณุพงศ ยงยอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานราชทัณฑ นับตั้งแตอธิบดีกรมราชทัณฑ ลงไปจนถึงเจาหนาที่ทั้งหมดตองรับภาระหนาที่อันหนัก

และเหน็จเหนื่อยมากในสายตาของคนทั่งไปก็มองงานราชทัณฑไปในทางที่ทไมเปนมงคล วาเปนงานคุก

งานตระราง ทรงเห็นใจผูที่ทําในกรมราชทัฑณและเจาหนาที่ทุกคน อยาไดทอใจขอใหคิดวางานราชทัฑณ

เปนงานทีทําประโยชนใหสังคม หากอบรมผูตองขังใหประพฤติตนดีขึ้นไมได พนออกไปก็จะกลับไปเปน

อันธพาลเปนภัยแกสังคมอีก ขาราชการกรมราชทัณฑควรจะภาคภูมิใจ ถาสามารถฝกอบรมผูตองขังให

เปนพลเมือง ดีได ขอใหราชการมีมานะอดทนพยายามอบรมแกไขใหผูตองขังเปนคนดีฝกหัดงานอาชีพ

สําหรับเปนเครื่องมือทํามาหากินโดยสุจริตไดเมื่อพนโทษออกไปแลว ก็ควรจะติดตามดูผลดวยวา เขา

นําเอาวิชาชีพที่ฝกอบรมใหนั้นไปทํางานอะไรบาง..."

ภาณุพล นอยคํากอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

ภาณุมาศ ชวยมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดาน และตอง การความ สามัคคีความสงบเรียบรอย ผลดีทั้งปวง

ดังกลาวจะ เกิดขึ้นไดดวย ประชาชนมีหลักของใจอันม่ันคง มีศรัทธาและ ปญญาอันถูกตอง และ ปฏิบัติ

ตนอยูในทางที่เปนประโยชนแกสวนรวม..." 

พระบรมราโชวาท ในการเปดประชุมใหญสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร 

จังหวัดกาฬสินธุ 17 ธันวาคม 2512..."

ภาณุมาศ ทวีกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชนไมแยง

ความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญย่ิงกวา

สิ่งอื่น..."

ภาณุมาศ หมดมลทิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันดีวาทหารมีหนาที่ปองกันประเทศและปกปองคุมครองประชาชนใหมีชีวิตอยูดวยความ

รมเย็นเปนปกติสุข หนาที่ทั้งนี้ถือวาสําคัญมากโดยเฉพาะในระยะปจจุบันสถานการณในบานเมืองเราอาจ

กลาวไดวาไมนาไววางใจนักเหตุเพราะภัยอันตรายและความไมเปนปกตินานาประการ ทหารจึงตองสํานึก

ตระหนักในความรับผิดชอบที่มีและทําหนาที่ของตนใหเขมแข็งหนักแนนย่ิงขึ้น ซ่ึงหากสามารถกระทําได

ครบถวนแทจริง ก็จะเปนความสําเร็จเปนความดีเปนเกียรติเปนศักดิ์ศรขีองทหารและกองทัพไทย 

ประชาชนก็จะอยูเปนเปนสุข บานเมืองไทยก็จะอยูรอดปลอดภัยและดํารงอยูไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

ภาณุเมศ ญาณโกมุท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ…..."

ภาณุวัฒน ปลูกสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ภาติยะ มุงสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานใหบรรลุผลเลิศนั้น นอกจากจะตองมีความรูความสามารถ ทางวิชาการเปนอยางดีแลว 

ทุกคนจะตอง มีความสํานึกตระหนักในหนาที่ของตนแลว ตั้งใจปฏิบัติงานรับใชชาติบานเมือง ดวย ความ

พากเพียรและอดทน..."

ภานี เทสินทโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ภานุ อินออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเรื่องใหญและสําคัญยิ่งของมนุษย  คนเราเมื่อเกิดมาก็ไดรับการสั่งสอนจากบิดามารดา  

อันเปนความรูเบื้องตน  เม่ือเจริญเติบโตขึ้นก็เปนหนาที่ของครูและอาจารย  สั่งสอนใหไดรับวิชาความรูสูง

และอบรมจิตใจใหถึงพรอมคุณธรรม  เพื่อจะไดเปนพลเมืองดีของชาติสืบตอไป  งานของครูจึงเปนงานที่

สําคัญยิ่ง  ทั้งหลายซึ่งจะออกไปทําหนาที่ครูจะตองตั้งมั่นอยูในหลักศีลธรรมและพยายาม ถายทอดวิชา

ความรูแกเด็กใหดีที่สุดที่จะทําได  นอกจากนี้ จงวางตนใหสมกับที่เปนครูใหนักเรียนมีความเคารพนับถือ  

และเปนที่เลื่อมใสไววางใจของผูปกครองนักเรียนดวย..."

ภานุพงศ สุนทรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญา ความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสระภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยาง ที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณงามความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปน

ไทยไวใหม่ันคงตลอดไป..."

ภานุพงษ รักอู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

ภานุมาศ สุขขัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การแกปญาหานั้น ถาไมทําใหถูกเหตุถูกทางดวยความรอบคอบระมัดระวัง มักจะกลายเปนการเพิ่ม

ปญหาให

มากและยุงยากขึ้น แตละฝายจึงควรจะตั้งในพยายามทําความคิดความเห็นใหกระจางและเที่ยงตรงเพื่อ

จักไดสามารถ

เขาใจปญหาและเขาใจกันและกันอยางถูกตอง..."

ภานุมาศ อิ่นแกวสืบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

ภานุวัฒน ฉัตรทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน

27 กุมภาพันธ 2537..."

ภานุวัฒน ตอแลมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ภานุวัฒน ปองคําสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด  ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติเพื่อประโยชนสวนรวมเสมอ..."

ภานุวัฒน ปะรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่ง ที่ จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและ เจริญกาวหนาไดแทจริง คือ การไม

 ทําตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตาและไมตรี ยินดี ประสานสัมพันธกับผูอ่ืน โดยเฉพาะผูรวม 

งานอยางจริงใจ..."

ภาราดา ทัศสะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย

ขอบเขต และหลักการไวแนนอน

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง

และถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกันและขจัดความลาชา

ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง..."

ภาริกา สะแต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น เบื้องตน แตละคนจะตองมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอัน

ที่จะทํางานทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความหนักแนนอดทน ใหบรรลุผลสําเร็จ. เมื่อจะเริ่ม

งานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชนที่แทของงานนั้นอยาง

แจมแจง แลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย. ขอสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตองพยายาม

ควบคุมกายใจและความคิด ใหสงบตั้งมั่นและหนักแนน อยาใหคลายจากความเพียร และอยาใหหวั่นไหว

ฟุงซานไปกับความพอใจไมพอใจหรืออุปสรรคและปญหาตาง ๆ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความสุจริตใจ

และจริงใจตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม 

ดวยความเมตตาอารีและความไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานประโยชนกันได อยางสอดคลอง

และมีประสิทธิภาพ..."

ภารุจ ศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ภาวดี ไชยสร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ภาวดี บัวจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ภาวดี พยับไชยกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ภาวดี เลงกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมากไมชอบปดทองหลังพระ

กันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระจะ

เปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

ภาวดี ศิวาวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาจึงปรารถนาอยางยิ่งที่จะเห็นชาวไทย มีความสุขกันถวนหนากัน ดวยการให คือหใหความรัก 

ความเมตตากัน ใหน้ําใจไมตรีกัน ใหอภัย ไมถือโทษ โกรธกันเคืองกัน ใหการสงเคราะห อนุเคราะหกัน 

โดยมุงดี มุงเจริญตอกัน ดวยความบริสุทธและจริงใจ..."

ภาวนา นิรัติศัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกระทําที่สรางสรรคนั้น คือการกระทําที่ไดผลเปนประโยชน แกทุกๆฝาย ไดเต็มเปยมตรงตาม

จุดประสงค ไมมีการสูญเสียเปลา หรือหากจะเสีย ก็เสียนอยที่สุด การที่จะกระทําใหไดเชนนั้น บุคคล

จําเปนตองอาศัยความมีสติพิจารณาใหเห็นถึงเหตุผลที่แท คือแกนแท หรือหลักการของเรื่องตางๆ จับเหตุ

จับผลอันตอเนื่องกันทั้งหมด ใหถูกตอง คือจัดระเบียบการของเรื่องใหด.ี.."

ภาวนา พรรณศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ภาวนา มีรอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนจะตองรวมกันรักษาความดีงามใหดํารงมั่นคงอยูในแผนดิน เพื่อความเปนปกแผน ความผาสุข 

และความกาวหนาของประเทศชาติ และของคนไทยถวนหนา..."

ภาวนา อํานวยตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงไป โดยเต็มกําลังความสามารถดวยความบริสุทธ์ิ

ใจ ดวยเมตตา ดวยความปรองดองกัน และดวยความปรารถนาดีตอกันที่สุด ผลงานของทุกคนนั้นจะ

ประมวลกันเขาเปนความสําเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศไดไมนานเกินคอย..."

ภาวร วะสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานทั้งหลายควรจักไดทราบตระหนนักวา  ชาติบาน

เมืองคือชีวิต  เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน  และการ

ดํารงรักษาชาติประเทศนั้น  มิใชหนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด

โดยเฉพาะ  หากแตเปนหนาที่ของทุก ๆ ฝาย ทุก ๆ คน  ที่

จักตองรวมมือกระทําพรอมกันไป  โดยสอดคลองกัน  เก้ือกูล

กัน  และมีจดมุงหมายมีอุดมคติอันรวมกัน   ถาหมูหนึ่งหมูใด

ทําหนาที่หยอนยาน  เปนอันตรายไป  ก็อาจทําใหทั้งชาติแตก

สลายทําลายไปได

               ขาพเจาจึงมีความเต็มตื้นใจ  ที่ไดฟงทานทั้งหลาย

ทั้งทหาร ตํารวจ และพลเรือน  กลาวคําสัตยปฏิญาณ แสดง

ความจงรักภักดีและเจตนาอันแนวแน  ที่จะคุมครองปองกัน

ชาติบานเมืองดวยความสามารถและดวยชีวิต  ทําใหเชื่อใจ

สนิทวา  ถาทุกคนในชาติมีความยึดม่ันในบานเมือง  มีความ

เขมแข็งพรอมทั้งกายใจเชนนี้ ก็จะสามารถรวมกันทํางานของ

ชาติไดโดยเต็มกําลัง  และชาติไทยของเราจะดํารงมั่น มีความ

เจริญผาสุข และมีอิสรภาพอธิปไตยอันสมบูรณตลอดไป..."

ภาวิณี อุดมสถาพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยนําตัวนําชาติใหรอดพนอันตรายและเจริญเปนอิสระมาโดยตลอดได  ดวยอาศัยความเพียร

พยายาม คือพยายามไมกอความชั่วใหเปนเครื่องทําลายตัว  ทําลายผูอ่ืน  พยายามลด  พยายามละความ

ชั่วที่ตัวเองมีอยู  พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ  พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยูนั้น  ให

งอกงามสมบูรณขึ้น  ความเพียรที่ชอบสี่สถานนี้เปนขอที่ควรศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติใหเกิดผล  แตละ

คนจะเปนสุขขึ้นและเจริญขึ้น  ทั้งในฐานะความเปนอยู ทั้งในความคดิจิตใจ..."

ภาวิณี อุนวัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง จะเจริญกาวหนาอาณาประชาราษฎร จะไดรับ ความผาสุกเพียงไรหรือไมยอมอาศัย 

การที่ ทานทั้งหลายจะสมัครสมาน สามัคคีกัน ปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต หวังประโยชนสวนรวม เปนที่ตั้ง 

และ สงเสริมประโยชนสุขแกอาณาประชาราษฎรทั้งปวง..."

ภาวิณี เอี่ยมจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวา ทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่ เฉพาะของ

ตัว โดยไมมองดูคนอื่นงานก็ ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงาน จะตองพาดพิงกัน จะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองรูถึงงานของผูอ่ืนแลว ชวยกันทํา..."

ภาวินี นาบํารุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

ภาวินี ยองล่ัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ภาวินี อภิมหาธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเก้ือกูลกันดวยความมุงดี มุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวยไม

ตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู..."

ภาษิต เกิดลาภ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะใหมีทรัพยากรน้ําพอเพียงและเหมาะสม คําวาพอเพียงก็หมายความวาใหมี

พอเพียงในการบริโภค ในการใช ทั้งในดานการใชบริโภคในบาน ทั้งในการใชเพื่อการเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมตองมีพอ ถาไมมีพอทุกสิ่งทุกอยางก็จะชงักลง แลวทุกสิ่งทุกอยางที่เราภูมิใจวา ประเทศเรา

กาวหนาเจริญก็ชะงัก ไมมีทางที่จะเจริญ ถาไมมีน้ํา..."

ภาษิต ปราณีธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

ภาสกร สุทธปรีดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางงานศิลปทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่

ดีอยางเหมาะสมแลว ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวย จึงจะไดผลงานที่มี

คาควรแกกการยอมรับนับถือ..."

ภาสกร สุปานันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก

ขอใหถือการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองไทยของเรา

อยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ภิญกามาศ ชวนวัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอขอบใจทุกๆคน จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน

ทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรม ซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี

ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือ รวมกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปได

ตลอดรอดฝง.....

      ขอใหทุกคนนึกถึงคุณธรรม 4 ประการ ซ่ึงเปนที่ตั้งของความสามัคคีที่ทําใหคนไทยสามารถรวมมือรวม

ใจกันรักษาและพัฒนาบานเมืองใหเจริญรุงเรืองไดตลอดรอดฝง ไดแก ประการแรก คือการใหทุกคนคิด

พูดทําดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน

ประสานงานประสานประโยชนใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตนแกคนอื่น และประเทศชาติ ประการที่สาม 

คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยุในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียมเสมอ

กัน ประการที่สี่ คือ การที่ทุกคนตางคนตางพยายามนําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรงอยู

ในเหตุผล หากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยกันในทางที่ดี ก็มั่ใจไดวาประเทศชาติไทย

จะดํารงมั่นคงอยูตลอดไป..."

ภิญญา แซเต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

ภิญญารัตน รัตนจามิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาความสัจ

 ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อด

กลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจัก

ละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง.

 คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

ภิญู กําเนิดหลม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ภิญโญ คธศลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

ภิญโญ ทองบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

ภิญโญ รัศมีประเสริฐสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

ภิญโญ ศรีสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชน ที่ควรจะหวงหันไปหวงอํานาจ หวงตําแหนง หวงสิทธิ และหวงรายไดกันมากๆ

เขา แลวจะเอาใจที่ไหนมาหวงความรู ความดี ความเจริญของเด็ก ความในสิ่งเหลานั้นก็จะคอยๆบั่น

ทอนทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้นจะไมมีอะไรดีเหลือไว พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไวได 

ความเปนครูก็จะไมมีคา เหลืออยูใหเปนที่เคารพบูชาอีกตอไป..."

ภิญโญ ศุภกาญจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

ภิญโญ เสริมสุขสกุลชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง  ที่จะตองประพฤติปฎิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอนอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งออนโยนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือการระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั้นเอง..."

ภินิรุจน พุฒทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาและพระราชินีมีความชื่นชมยิ่งนักที่ไดมายืนทามกลางเหลาทหารรักษาพระองค ในพิธี

ปฏิญาณตนสวนสนามครั้งนี้ ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกคนและขอสนองพรกับทั้งน้ําใจไมตรีนั้นดวยใจ

จริง เชนกัน ประเทศชาติของเรารักษาอิสรภาพ และผืนแผนใหม่ันคง เปนปกแผนตลอดมาไดจนถึงทุกวันนี้

 เพราะคนไทยทุกหมูเหลามีความสามัคคีและรูจักหนาที่ของคนใหประสานสงเสริมกัน ทหารนั้นในฐานะ

เปนทหารของชาติ จึงมีหนาที่อยางสําคัญในดานการตอสูคุมกันดวยแสนยานุภาพ และฐานะที)่นคนไทย

จึงมีหนาที่จะตองคุมกันภัยทุกคนทุกฝาย พัมนาสรางสรรค ใหเกิดความเจริญรมเย็น แกแผนดิน การนั้น

ไมวาจะประพฤติปฏิบัติการใด ทหารจะตองระมัดระวังกายใจใหมั่นคง ซื่อตรงในความสัตยสุจริตและ

ความสามัคคี มีความกลาหาญ เขมแข็งและอดทน และอดกลั้นมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนใหสมบูรณื

ครบถวน ทั้งในฐานะที่เปนทหารทั้งในฐานะที่เปนคนไทย โดยปรารภนาประโยชนอันย่ิงใหญ ของชาติของ

แผนดินเปนเปาหมายสูงสดุ ขออนุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งอํานาจแหงความ

ภักดีโดยบริสุทธิ์ใจ ตอชาติบานมือง จงดลบันดาลใหทหารทุกคนประสบแตความสุขความเจริญและความ

สวัสดีมีชัยทุกเมื่อไป..."

ภิรมย กองพรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง 

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริ ญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ภิรมย นนทะสร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ภิรมย พรมจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุดไมมีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้น ไม

วาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักาความเปนไทยเสมอ..."

ภิรมย มีลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตามประวัติศาสตรของเราจะเห็นไดวา คราวใด ที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ชาติก็

รอดพนจากภัยพิบัติสูความเจริญรุงเรือง แต คราวใดที่ขาด ความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตองประสบ

เคราะหกรรมทั้ง ชาต.ิ.."

ภิรมย วงศเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ภิรมย อรุณพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวาทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไมแยง

ความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญยิ่ง

กวาสิ่งอื่น..."

ภีรดา หมอดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

ภูเงิน สีสุตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา บริบูรณดวยสัจธรรมที่เปน สาระและเปนประโยชนในทุกระดับ แตจะตองศึกษา ใหมี

ความรูความเขาใจและปฏิบัติ ใหเหมาะสมแกภาวะปจจุบัน ดวยศรัทธาและปญญา ที่ถูกตองจึงจะเกิด

เปนประโยชนขึ้นได..."

ภูดิท คงจํานงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเครงครัดหมายถึงความระมัดระวังมั่นคงที่จะปฏิบัติการใหเที่ยงตรงครบถวนตามแบบแผนและ

หลักเกณฑที่ไดวางไว แบบแผนและหลักเกณฑนั้นยอมตองมีเหตุผลเปนพื้นฐาน และเหตุผลที่จําทําให

พื้นฐานมั่นคงไมสั่นสะเทือนได ก็ตองเปนเหตุผลตามความจริงแทที่ไดพิสูจนเห็นจริงแลวดวยความ

ละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลําเอียง และความหลงผิดตามอารมณ..."

ภูธนพันธ โรจนเอกชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ภูเบศร ฑีฆะสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จ ลุลวงดวยความรูความสามารถดวยความจริงใจ พรอม

ใจ และความเมตตา ปรารถนาดีตอกัน ผลการปฏิบัติของแตละคน แตละฝาย จักได ประกอบ และสงเสริม

กัน เปนความมั่นคงวัฒนา ของ ประเทศชาต.ิ.."

ภูมินทร แกวประพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การแกปญหานั้น ถาไมทําใหถูกเหตุถูก ทาง ดวยความรอบคอบระมัดระวัง มักจะกลาย เปนการเพิ่ม

ปญหาใหมากและ ยุงยากขึ้น แตละฝายจึงควรจะตั้งใจ พยายามทํา ความคิดความเห็นใหกระจางและ 

เที่ยงตรงเพื่อ จักไดสามารถเขาใจปญหา และเขาใจกัน และกันอยาง ถูกตอง..."

ภูมินทร เจือทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปน ก็ตองปด วาที่จริงแลว คนโดยมาก ไมคอยชอบ"ปดทอง

หลังพระ"กันนัก เพราะวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

ภูมีรัตน สมจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวเองจะตองมีความเพียร ความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตรุงเรืองแน..."

ภูริวรรษ คําอายกาวิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษกิจพอเพียงนี้ใหปฎิบัติเพียงครึ่งเดียวคือ ไมตองทั้งหมดหรือแมจะเศษหนี่งสวนสี่ก็พอไดปฎิบัติ

เกี่ยวกับการพัฒนามาชานานแลว มาบอกวาเศรษกิจพอเพียงนี้ดีมากแลวก็เขาใจปฎิบัติเศษหนี่งสวนก็

พอนั้น หมายความวา ถาทําไดเศษหนึ่งสวนสี่ของประเทศก็จะพอ ความหมายของเศรษกิจพอเพียงและทํา

ไดเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่แตเศษหนึ่งสวนสี่ของการกระทํา..."

ภูวดล อนเวียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคถณธรรมและความสุจริต "การที่จะทํางานสหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนาที่เปนประโยชนดวย

นี้ตองอาศัยความรูเพียงอยางเดียวมิไดจําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูตองเปน

ธรรมประกอบดวย เพราะหตุวาความรูนั้นเปฯเหมือนเครื่งยนตที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว 

สวนคุณธรรมดังวกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนิน

ไปถูกทางดวยความสามัคคีคือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค ดังนั้น ในการที่จะประกอบการ

งานเพื่อสวนรวมตอไปขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตยโดยตระหนักงาการงานสังคมแลบานเมืองนี้ถาขาดผู

มีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใด

ก็ตามขาดคุณธรรม ความสุจริตแลวจะดํารงอยูมิไดเลย..."

ภูวนัย กุลบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาเปนไทย ไดมั่นคงที่จุดดีและเหมาะสมที่สุดไมมีใครอื่น นอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไมวา

จะอยู ณ เทาใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย..."

ภูวนาถ นันธิรกภากร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ภูวนาถ พึ่งสงวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ภูวนารถ กษิณศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก ไดแก

 ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ําทวม 

ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได..."

ภูวเนศวร วงศพัวพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

เภาวดี แตงสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราอยาไปเบิกบารมีที่บานเมือง  ที่ประเทศไดสรางเอาไวตั้งแตบรรพบุรุษของเราใหเกินไป  เราตองทํา

บางหรือเพิ่มพูนใหประเทศชาติมีอนาคตที่แนนอน..."

มงคล เจตินัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

มงคล ชวยหนู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวา  คนดีทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย  ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก  แตเปนไปได  ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหดีเปนคน

เลวยาก  สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนด.ี.."

มงคล ธัญญการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

มงคล นอยจันทึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางไมวาเล็กหรือใหญ มีทางแกไขได ถารูสึกคิดใหดีปฏิบัติใหถูกตอง การคิดไดดีนั้น มิใช

กาคิดไดดวยลูกคิด หรือ ดวยสมองกล เพราะถึงโลกเราในปจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตามก็ยัง

ไมมีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใดสามารถขบคิดแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางสมบูรณการขบคิดวินิจฉัยปญหา 

จึงตองใชสติปญญา คือคิดดวยสติรูตัวอยูเสมอเมื่อหยุดยั้งและปองกันความประมาทพลาดผิดและอคติ

ตางยุติใหเกิดขึ้น ชวยใหการใชปญญาพิจารณาปญหาตาง ๆ เปนไปอยางเที่ยงตรง ทําใหเห็นเหตุเห็นผลดี

 เกี่ยวเนื่องกันเปนกระบวนการไดกระจางชัด ทุกขั้นตอน..."

มงคล นามบุปผา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองสามัคคีกัน ตองไมขัดขากันมากเกินไป แตวาไมไดหมายความวา จะตองทําในแบบคนนึกจะทํา 

จะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางาน ทํางานตามหนาที่ เมื่อทํางานตามหนาที่ดวยการเห็นอกเห็นใจกันและกัน

และดวยความขยันหมั่นเพียร..."

มงคล นิลบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

มงคล บุญสอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลา ได และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดย งายดายและ

รวดเร็ว..."

มงคล วีระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดี แตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมของมนุษย..."

มงคล ศรีจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

มงคล สิทธิรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

มงคล โสดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ใหพยายามคิด พิจารณาใหเห็นจุดหมายเห็นสาระและประโยชน ที่แทจริงของงาน

นั้นอยางแจมแจง แลวจึง ลงมือทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ ดวยความ รับผิดชอบอยางสูง ใหดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยาง ตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 5 กรกฏาคม 2533..."

มงคล ไหมวัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา  การปรับปรุงตัวจะตอง

มีความเพียรและความอดทนเปนที่ตั้ง  ถาคนเราไมหม่ันเพียร  ไมมีความอดทนก็อาจจะ

ทอใจไปโดยงาย  เมื่อถอใจไปแลวไมมีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุงเรื่องแนๆ..."

มณฑกาญจน ยอดนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน.."  

    

พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม

8 มิถุนายน 2514..."

มณฑนา พยัคฆพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

มํณฑนา สุกาพัมนื
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

มณฑล มากระจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกัน ไมไดหมายความวา คนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองเหมือนกันหมด ลง

ทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็ตอง

สอดคลองกัน..."

มณฑา ตามนูญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

มณฑา ทวีสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตองปฎิบัติ ถาทุกคนปฎิบัติหนาที่ของตน ใหเปนผลดีที่สุดที่จะกระทํา

ได ดวยความรักชาติ และความสามัคคี กลมเกลียวกันแลว ชาติของเราจะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป..."

มณฑา เทียนแท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่เพื่อประโยชนอันยั่งยืนของแผนดินอยางแทจริง แมจะไมมีผูใดรูเห็นหรือยกยองสรรเสริญก็ตาม 

แตผลของงานที่ปรากฎเปนความเจริญมั่นคงของประเทศชาตินั้น เปนสิ่งที่ผูกระทําจะช่ืนชมยินดีไดทุกเมื่อ 

เจาหนาที่กรมทางหลวงทุกฝายทุกคนจึงควรจะไดทราบ ตระหนักในประโยชนของงานที่ทําและภาคภูมิใจ

ไดเต็มที่ในผลงานที่ไดทํามาทั้งในอดีตและปจจุบันรวมทั้งที่จะทําตอไปในอนาคต..."

มณฑา เปยมสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

มณฑา ลัพกิตโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมู ชนผูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักา และ

ตองนํามาใชอยูสม่ําเสมอ เนื่องดวยสรรพกิจการงานที่เปนสวนรวมทุกดาน ทุกระดับ ตองอาศัยบุคคล

หลายฝายรวมกันทํากิจกรรม..."

มณฑา สําเภาเมฆ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

มณฑา อินกะโผะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

มณฑา อินอุทัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

มณฑิรา ชายสุขแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแตโบราณกาล จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว ปญหาเฉพาะในดานรักษา

ภาษานี้ก็หลายประการ อยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในวิธีใช หมายความวา วิธีใชคํามาประกอบเปน

ประโยค นับเปฯปญหาที่สําคัญปญหาที่สามาคือความร่ํารวยในคําของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกวาไม

รํ่ารวยพอ วจึงตองมีการบัญญัติศัพทใหมมาใช ในปจจุบันนี้ปรากฏวาไดมีการใชถอยคําออกจะฟูมเฟอย

และไมตรงกับความอันแทจริงอยูเนืองๆ ทั้งการออกเสยีงไกไมถูกตองตามอักขรวิธีถาปลอยใหเปนดังนี้ 

ภาษาของเราก็มีแตจะทรุดโทรม ชาติไทยเราภาษาของเราใชเองเปนสิงอันประเสริฐอยูแลว เปนมรดกอันมี

คาตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหนาทีจะตองรักษาไว..."

มณฑิรา เถื่อนคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทํางาน ยอมตองหวังประโยชน เชน เงินทอง ยศศักด์ิ อํานาจ ความร่ํารวย เปนสิ่งตอบแทน 

สหรับครูที่รักการเปนครูที่แทจริงมีโอกาสที่จะไดรับประโยชนที่ล้ําคายิ่งกวานั้น แตเปนประโยชนที่เปนไป

ในทางจิตใจยิ่งกวาทางวัตถุ กลาวคือ ครูตามแบบฉบับมักจะมิไดเปนผูที่บริบูรณดวยทรัพย ดวยยศศักดิ์ 

อํานาจและอิทธิพลนัก หากแตบริบูรณดวยสมบัติทางคณุธรรม เชนความซื่อสัตยสุจริต ความเมตตาปราณี

 ความเสียสละ ซึ่งเปนเหตุที่ทําใหสามารถผูกพันจิตใจผูเปนศิษยใหรักใคร ไวใจและเคารพเชื่อฟงไดแนน

แฟนและสามารถที่จะสั่งสอนถายทอด ทั้งวิชาความรู ทั้งจิตใจและมารยาทที่ดีใหแกศิษย มีความฉลาด

รอบรู มีความนอบนอมซ่ึงมิใชนอบนอมเพียงแตกับผูใหญ หากรวมนอบนอมนับถือในกันและกัน อันจะทํา

ใหเขาใจกันและเอื้อเฟอสนับสนุนเพื่อใหงานสวนรวมดําเนินไปไดสะดวก ทั้งรูจักสรางสรรคสังคมที่ดีตอไป

..."

มณเฑียร ประวิง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

มณรธีร สุวรรณสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

มณฤดี สลํายอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทสามารถตองมีความรูครยสามสวน  คือ  ความรูวิชาการ  ความรูปฏิบัติการ  และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง  ตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงาน  ในผูรวมงาน  ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน  ความดีงาม  ความถูกตองทุกอยาสงในแผนดิน  ตองมีความสงบและหนักแนนทั้ง

ในกาย  ในใจ  ในคําพูด  ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูเสมอ  แลวปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว  ไม

ปลอยใหเจริญงอกงามทําความเสียหายใหแกการกระทํา  ความคิด  และการงาน..."

มณี ดวงโสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวง ดวยความอุตสาหะเพงพินิจ 

ใชความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชน ที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคง ทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

มณี นาคขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคความเจริญกาวหนาทุกอยางนั้น ตองเร่ิมตนที่ การศึกษาพี้นฐานเดิมกอน เมื่อไดศึกษา

ทราบ ชัดถึงสวนดีสวนเสียแลว จึง รักษาสวนดีที่มีอยูแลวใหคงไว แลวพยายาม ปรับปรุงสรางเสริมดวย

หลัก วิชา อันประกอบดวยเหตุผลและความสุจริตจริงใจ ใหคอยเจริญงอกงามมั่นคงบริบูรณยิ่ง ๆขึ้นไป..."

มณี นุยจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

มณี เพชรภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากการ ประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสําคัญ

 ผูที่ จะสามารถประพฤติชอบและ หาเลี้ยงชีพไดดวยนั้นยอมจะตองมีทั้ง วิชาความรูและหลักธรรมทาง

ศาสนา วิชาการกับหลักธรรมนี้มีประกอบกันพรอมใน ผูใด ผูนั้นจะไดประสบความสุข และความสําเร็จใน

ชีวิตโดยสมบูรณ ..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะครู โรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม ๔ จังหวัดภาคใต 

ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปตตานี 24 สิงหาคม 2519..."

มณี แพทยพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

มณีกานต ณัฏฐารมณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยางทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกัน

แกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

มณีรัตน เกศไตรทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

มณีรัตน เกียรติไพบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความปติปลื้มใจนั้นนําไปสูความสุข คือมีความสุขที่ไดอะไรที่ดีที่ชอบเมื่อความสุขในสิ่งที่ดีที่ชอบ จิตใจ

ก็ปลอดโปรงผองใส  ก็จะเห็นอะไรที่ถูกตองเม่ือเห็นอะไรที่ถูกตองแลวก็เหนความจริงที่แท ความจริงที่แท

มีอยางเดียวก็คือความบริสุทธผุดผองคือความสุจริต หมายความวา การที่ทําอะไรที่เกิดความปติยินดีนั้น 

นับวาเปนทางที่จะทําใหแตละคนมีความสุข ความเจริญได..."

มณีรัตน จันทรบุบผา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มาอวยพรแกทาน

ทั้งหลายทั่วกัน และขอขอบใจทานเปนอยางยิ่งที่มีไมตรีจิต สนับสนุนขาพเจา ในภารกิจทั้งปวงดวยดี

เสมอมา 

ตลอดปที่แลว มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นหลายอยาง ที่ดีก็คือ การที่นักกีฬาของเราไดรับเหรียญรางวัล

หลายประเภท ในการแขงขันกีฬาโอลิมปก แตที่ไมดีก็มีอยูมาก เราตองประสบกับเหตุไมปกติตางๆ จนทํา

ใหเกิดความวิตก หวงใยกันอยูทั่วไป 

ใกลถึงสิ้นปก็เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญทําใหสูญเสียชีวิต และทรัพยสินอยางรายแรง เราคงจะตอง

ชวยเหลือบรรเทาทุกข และฟนฟูสถานะของบานเมืองเปนการใหญ รวมทั้งหาทางปองกัน เตือนภัยใหมี

ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม เหตุตางๆ ทั้งนั้น ไดทําใหเห็นแจงถึงน้ําใจของพวกเราอยางเดนชัด วาทุกคน

ในผืนแผนดินไทย ทั้งทหาร ตํารวจ และพลเรือน มีความสามัคคีกัน ตางหวงใยกันดวยใจจริง ไดแสดง

เจตนารมยที่จะอยูรวมกันโดยสันติสุข และเมื่อเกิดภัยพิบัติ คนไทยไมทิ้งกัน 

ตางพรอมเพรียงกันเขาปฏิบัติชวยเหลือทันที ดวยความเสียสละและเมตตาจริงใจ ไมเลือกวาเปนชาวไทย 

หรือชาวตางประเทศ ขาพเจาอยากจะกลาวย้ําแกทานทั้งหลาย เหมือนดังที่เคยกลาวมาเมื่อหลายปกอน

วา วิถีชีวิตของคนเรานั้น จะใหมแีตความปกติสุขอยางเดียวไมได จะตองมีทุกข มีภัย ผานเขามาดวยเสมอ

 ยากจะหลีกเลี่ยงพน 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทุกคนรักษาความสามัคคี และจิตใจอันดีนี้ไวเปนนิตย เพราะสิ่งนี้คือ 

คุณลักษณะอันพิเศษ ที่ชวยใหชาติบานเมืองของเราอยูรอดปลอดภัย และชวยใหเราทุกคนอยูรวมกันดวย

ความรมเย็นเปนสุขมาชานาน ตราบใดที่เราทั้งหลายรักษาคุณลักษณะนี้ไวได ก็มั่นใจไดวาชาติบานเมือง

ของเราจะดํารง มั่นคงอยูตราบนั้น 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขกาย สุขใจ และประสบแตสิ่งที่พึงประสงคตลอดศกหนานี้ โดย

ทั่วกัน..."

มณีรัตน ปรียวาณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

มณีรัตน ศรียะพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

มณีรัตน สุภัทรประทีป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและตองให เมือไดรับสิ่งของไดมากก็จะตองพยายามให ในการ

ใหนั้นใหไดโดยพยายมที่จะสรางความสามัคคี ในหมูคณะและในชาต.ิ.."

มณีวรรณ สิทธินนธชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกันวิชาที่เรียนมาหรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา จะเปนอยางใดก็

ตาม ก็ควรยินดี และเต็มใจทําเพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงาน ทั้งนั้นใหดีได ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูตักสักเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทกงานไดสําเร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรู และประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

มธุวรรณ พลวัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอทานทั้งหลายซึ่งไดเขามาทําหนาที่เปนทหารของชาติอยูนี้ จงสํานึกในหนาที่ใหดี จงตระหนักใหมา

กวาทานเองก็ลวนเปนประชาชนพลเมืองของชาติเหมือนกับประชาชนพลเมืองทั่วไป หากเขามา

ประจําการสําหรับหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ฉะนั้น จงทําหนาที่และประพฤติตนใหดีใหไดรับความนิยม

เลื่อมใสจากเขาเหลานั้นดวย เพื่อประโยชนในการที่จะทําหนาที่ของทาน ทานไดผานการอบรมในการใช

อาวุธและวิธีรบตางๆตลอดจนระเบียบวินัยของทหารมาแลว แตในสมัยที่อาวุธยุทโธปกรณมีคณุภาพ

และอํานาจยิ่งขึ้นนี้ คุณภาพสวนบุคคลของทหารแตละคน ก็ยอมสําคัญยิ่งขึ้นเหมือนกัน ที่จะชวยนําชัย

ชนะมาสูกองทัพได ฉะนั้น นอกจากความกลาหาญอดทน และวินัยอันดี อยูในคําสั่งโดยชอบของ

ผูบังคับบัญชาแลว จงพยายามฝกฝนตนใหมีความไหวพริบ เพื่อสามารถปฎิบัติไดเหมาะสมแกเหตุการที่

จะเกิดขึ้นเฉพาะหนาทุกเมื่อดวย..."

มน จักสาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

มนเฑียร พงษมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

มนตจันทร จิตจารุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น  นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงาน และใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

มนตชัย ชวยวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาและพระราชินีมีความชื่นชมยิ่งนักที่ไดมายืนทามกลางเหลาทหารรักษาพระองค ในพิธี

ปฏิญาณตนสวนสนามครั้งนี้ ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกคนและขอสนองพรกับทั้งน้ําใจไมตรีนั้นดวยใจ

จริง เชนกัน ประเทศชาติของเรารักษาอิสรภาพ และผืนแผนใหม่ันคง เปนปกแผนตลอดมาไดจนถึงทุกวันนี้

 เพราะคนไทยทุกหมูเหลามีความสามัคคีและรูจักหนาที่ของคนใหประสานสงเสริมกัน ทหารนั้นในฐานะ

เปนทหารของชาติ จึงมีหนาที่อยางสําคัญในดานการตอสูคุมกันดวยแสนยานุภาพ และฐานะที)่นคนไทย

จึงมีหนาที่จะตองคุมกันภัยทุกคนทุกฝาย พัมนาสรางสรรค ใหเกิดความเจริญรมเย็น แกแผนดิน การนั้น

ไมวาจะประพฤติปฏิบัติการใด ทหารจะตองระมัดระวังกายใจใหมั่นคง ซื่อตรงในความสัตยสุจริตและ

ความสามัคคี มีความกลาหาญ เขมแข็งและอดทน และอดกลั้นมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนใหสมบูรณื

ครบถวน ทั้งในฐานะที่เปนทหารทั้งในฐานะที่เปนคนไทย โดยปรารภนาประโยชนอันย่ิงใหญ ของชาติของ

แผนดินเปนเปาหมายสูงสดุ ขออนุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งอํานาจแหงความ

ภักดีโดยบริสุทธิ์ใจ ตอชาติบานมือง จงดลบันดาลใหทหารทุกคนประสบแตความสุขความเจริญและความ

สวัสดีมีชัยทุกเมื่อไป..."

มนตชัย สิโรบล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทําผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักไดชวย

ประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

มนตรฤดี ชาตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูได  ก็ยอมอาศัยความซ่ือสัตยสุจริตเปนพื้นฐาน  ทานทั้งหลายจะ

ออกไปรับราชการก็ดี หรือ ประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดีขอใหมั่นอยูในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริต

ตอบานเมือง สุจริตตอประชาชนและสุจริตตอหนาที่  ทานจึงจะเปนผูที่ควรแกการสรรเสริญของมวลชน

ทั่วไป..."

มนตรี แกวพัวอาจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความซื่อสัตย สุจริตเปนพื้นฐานของความ ดีทุกอยาง เด็กๆจึงตองฝกฝนอบรมให เกิดมีขึ้นในตนเอง 

เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมี ประโยชน และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง..."

มนตรี คูณสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจถุตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุงเรือง

แนๆ..."

มนตรี แคนมืด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจของเราขึ้นอยูกับการเกษตรมาแตไหนแตไรแลวรายไดของประเทศที่ไดมาสรางความเจริญ

ดานตางๆเปนรายไดจากการเกษตรเปนสวนใหญจึงกลาวไดวา ความเจริญของประเทศตองอาศัยความ

เจริญของการเกษตรเปนสําคัญและงานทุกๆฝายจะดําเนินกาวหนาไปไดก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ..."

มนตรี จันทมณีโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวมซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคนทั้ง

ชาติ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็นความสําคัญ

ของผูอ่ืนใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกันในการปฏิบัติบริหารทั้งปวงเพื่อ

สรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเองและจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่นคงอยูตลอดไป..."

มนตรี จั่นแยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสําคัญ 

ผูที่จะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะตองมีทั้งวิชาความรูทั้งหลักธรรมทาง

ศาสนา เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติการงานใหชอบคือ ให

ถูกตองและเปนธรรม วิชาการกับหลักธรรมนี่ มีประกอบกันพรอมในผูใด ผูนั้นจะไดประสบความสุข และ

ความสําเร็จในชีวิตโดยสมบูรณ..."

มนตรี จามิกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา ถึงแมปจจุบันนี้จะมีหลาย นิกาย แตก็ยึดหลักธรรมอันเปนแกนแทอยางเดียวกัน คือ 

ถือวาธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแตเหตุ เมื่อมีเหตุ ก็ตองมีผล ไมมีสิ่งใดที่อยูเหนือเหตุและผล นอกจากนั้นยัง

ตางถือวาการแผเมตตาสงเคราะห เกื้อหนุนกัน เปนกรณียกิจสําคัญในการจรรโลง ความสงบสุขของ

ชาวโลก ..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานใน

งานฉลอง 25 ป ของ องคการพุทธศาสนิก

สัมพันธแหงโลก 20 กุมภาพันธ 2519..."

มนตรี ดือราแสะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาคุณคาและความสําคัญของสิ่งที่ดีงามนั้น ในทุกวันนี้ มักเห็นกัน วาเปนสิ่งเ*วิสัยที่จะทํา 

เพราะสภาพชีวิตความเปนอยูรวมทั้งความคิดความตองการของคนเปลี่ยนไปจากเดิมมาก สิ่งที่เคยรับนับ

ถือ ก็ละเลยกันเสียโดยมาก เร่ืองนี้เปนปญหาใหญที่ทานทั้งหลายจะตองขบคิดและแกไข สังคมของเรานั้น

ถึงจะเปลี่ยนไปอยางไร กยังคงตองอาศัยเหตุผลเปนรากฐานและเปนหลักการความคิดความตองการหรือ

ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มิไดเปนไปตามเหตุผล จะหนักแนนยิ่งกวาสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุผลความถูกตอง

ไมได และจะคงทนถาวรอยูตลอดไปไมได ผูเปนบัณฑิตจะตอง เช่ือมั่นและยืนหยัดในเหตุผลและความดี 

ถาทุกคนมีความมั่นคง ไมหวั่นไหวตอความวิปริตผันผวนของสังคม ชวยกันปลูกฝงความรู ความคิดความ

มีเหตุผลใหเกิดมีในอนุชน สังคมของเราก็จะเขารูปเขารอยดีขึ้นเปนลําดับ และจะสามารถรักษาคุณคา

ความดีงาม โดยเฉพาะของงานของทาน และตัวของทานไวไดตามประสงค..."

มนตรี ทยุลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยู สี่ประการ ประการแรกคือ การรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และ

อดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือ การรูจักละวาง

ความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติ บังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

มนตรี ทองสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศคือความเจริญสวนรวม ซ่ึงเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติคือไดวาทุก

คนแบงหนาที่กัน ไมมีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

มนตรี นภาพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

มนตรี บริบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

มนตรี บุญสมนึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

มนตรี บุนนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทํา จึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควร หยุดย้ัง

การกระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

มนตรี ปรีชาเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

มนตรี พงษพานิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

มนตรี พงษพินิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น 

และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจักละ

วางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง. 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

มนตรี พาสาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

มนตรี พิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

มนตรี พูลเพิ่ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

มนตรี มีประเมศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

มนตรี รัตนศฤงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาและพระราชีนี  มีความยินดี ที่ไดมารวมพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ในโอกาสนี้ 

และพอใจที่ไดทราบตามรายงานของผูบังคับการคายชุมนุมวา งานชุมนุมลูกสือนี้ จะใหประโยชนแก

ลูกเสือทั้งโดยทางตรง และโดยทางออม เปนอยางมาก 

            ขาพเจาไดเคยกลาวแกคณะลูกเสือในโอกาสอื่นมาแลาวา การลูกเสือนั้นเปนกิจการที่ผูใหญจัด

ขึ้นสําหรับเด็ก เพื่อซักจูงและฝกฝนใหเติบโตเปนคนดีมคีวามซื่อสัตย และเปนผูสามารถเหมาะสมที่จะอยู

ในสังคม ดังนั้นจึงเปนที่เขาใจและเปนที่หวังวา ตอไปขางหนาลูกเสือจะเปนคนสําคัญของชาติ คือจะเปน

ผูบริหารปกครองบานเมืองได ขอใหลูกเสือทราบถึงสิ่งสําคัญในการปกครองไววา  ในบานเมืองนั้น  มีทั้ง

คนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุข

เรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคนดีไดปกครองบานเมือง 

และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได  ลูกเสือทุกคนจงหมั่นฝกฝนตนเอง

ใหมาก เพื่อใหพรอมและใหเหมาะแกการภาระหนาที่อันจะมีมาขางหนานั้น 

            ในการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งนี้ ลูกเสือทั่วราชอาณาจักรไดมาอยูดวยกัน นอกจากนั้นยังมีแขก

จากตางประเทศมาอยูรวมกับเราดวย เปนโอกาสอันประเสริฐที่จะผูกไมตรีระหวางกันและกัน ขอใหแตละ

คนทําความรูจักคุนเคย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดกัน ผูกพันกันไวดวยน้ําใจ ลูกเสือจะรูสึกวา การที่

ไดมาอยูรวมกันเพียงชั่วเวลาเล็กนอยนี้ อาจกอใหเกิดประโยชนแกชีวิตอนาคตไดมากมาย 

            ไดเวลาอันเปนมงคลแลว  ขาพเจาขอเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ณ บัดนี้ ขออวยพร

ใหงานดําเนินลุลวงไปดวยดี  สําเร็จประโยชนตามวัตถุประสงคทุกประการ และขอใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ

 ลูกเสือทุกคน  พรอมทั้งผูมีสวนรวมในงาน มีความสุขความสวัสดีโดยทั่วกัน..."

มนตรี ศักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

มนตรี ศิริชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

มนตรี สกุลมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลา ได และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดย งายดายและ

รวดเร็ว..."

มนตรี สนธิพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําเพื่อหนาที่อยางนึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

มนตรี สองสีชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

มนตรี สังขสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เนื่องในโอกาสที่พระราชอาคันตุกะเสด็จถวายพระพรชัยมงคล ขาพเจามีความยินดียิ่งนักที่ไดมาอยูใน

ทามกลางบุคคลสําคัญจากทุกสถาบันในชาติรวมทั่งประมุขและพระราชวงคจากนานาประเทศ ที่มีไมตรี

จิตเสดจมารวมงานเฉลิมฉลอง ในโอกาสพิเศษนี้ขอขอบในทานนานยกรัฐมนตรี เปนอยางมากที่ไดอวยพร

ในนามของประชาชนชาวไทยและการกลาวถึงการปฏิบัติรวมทั่งโครงการพัฒนาในดานตางๆของขาพเจา

ตลอดเวลา 60 ป ขาพเจาใครจะกลาวแกทุกทานวาการทํานุบํารุงประเทศชาตินั้นมิใชหนาที่ของผูหนึ่งผูใด

แตเปนภาระรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่ตองขวนขวายกระทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด เพื่อรักษาบาน

เมอืงใหเจริยมั่นคงและผาสุขรมเย็นในฐานะที่เปนคนไทยคนหนึ่งจังมีภาระหนาที่เชนเดียวกับคนไทยทั้ง

มวลจึงขอขอบใจทุกๆคนที่ตางๆพยายามกระทําหนาที่ของตนดวยเต็มกําลังความสารมรถและใหความ

รวมมือสนับสนุนขาพเจาในภาระกิจทั้งปวงตลอดมา และขอพระทัยพระประมุข และพระราชวงคจาก

ประเทศตางๆที่ทรงอุตสาหะมารวมงานในครั้งนี้ดวยเชนกัน 

ขอบคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุมครองรักษาทานทั้งหลายใหปราศจากทุกขและภัยทุกประการบันดาล สุขศิริ

สวัสดิ์พิพัฒนมงคลใหสัมฤทธ์ิแกทานทุกเมื่อตลอดไป

ขาพเจาขอสัญญาวาขาพเจาจะจงรักภักดีตอชาตอ ศาสนา พระมหากษัตริยและจะยึดถือพระบรมราโชวา

สแหงพระบาทสมเดจพระเจาอยูหัวและจะปฏิบัติตนเปนคนดีของสังคมและประเทศชาติการดําเนินชีวิต

แบบพอเพียงชวยสังคมเปนแบบอยางที่ดีแกคนรนหลังตดอดไป..."

มนตรี สิทธิมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูจะตองถือเปนหนาที่อันดับแรก ที่จะตองใหการศึกษา คือสั่งสอนอบรมอนุชนใหไดผลแทจริง 

ทั้งในดานวิชาความรู ทั้งในดานจิตใจและความปนะพฤติทั้งตองคิดวางานที่แตละคนกําลังทําอยูนนี้คือ

ความเปนความตายของประเทศเพราะอนุชนที่มีความรูมีความดีเทานั้นที่จะรักษาชาติบานเองไวได..."

มนตรี อินจีน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

มนตสิทธ์ิ โนนคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในฐานะที่ตองออกไปทําหนาที่เปนครูของผูอ่ืน ทานจําจะตองสรางสมธรรมะตางๆ ใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

 และรูจักวางตัวใหสมกันเปนผูมีหนาที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน ควรจะต้ังใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม

ความสามารถ และชวยกันขจัดปญหาเยาวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็วและสงเสริมใหเยาวชนไดเปนคนที่มี

สัมมาอาชีพและความประพฤติดี เพื่อเปนกําลังในการที่จะสรางประเทศชาติตอไป..."

       "...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไม 

จะตองรูจักอบรมเด็กทั้งในดานศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ 

และในฐานะที่เปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนาการใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้น ตางกันการ

อบรม การสอน คือการใหความรูแกผูเรียน สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปน

นิสัย ขอใหทานทั้งหลาย จงอยาสอนแตอยางเดียว ใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย..."

มนเทียน กุดยาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

มนบ จันทรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

มนพร พรหมจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศชื่อเสียง และความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แต

ละคนมีจิตใจมั่นคงในความสุจริตและมุงม่ันตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโลบาย

หรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ 

ประการแรกไดแกการสรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซ่ึงเปนพลกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจ

และความเพียรพยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ 

ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญความรู ความฉลาดความสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซึ่ง

เปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล

ประการที่สาม ไดแกการตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตนเอง ซ่ึงเปนเครื่องทําใหไวใจรวมมือกัน และทําให

งานสําเร็จโดยราบรื่น 

ประการที่สี่ไดแกการกําจัดจิตตใจที่ต่ําทราม  รวมทั้งสรางเสริมความคิดจิตใจที่เขมแข็ง ซ่ึงจะชวยใหฝกใฝ

ในการที่จะใหปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา 

ประการทีหา ไดแกการรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดเทื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน 

และสามารถพิจารณาแกไข ปญหาไดโดยถูกตอง คุณสมบัติหรือคุณธรรมดังกลาว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน 

ทั้งที่เปนสวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด 

หรือเพียงบางสวนบางขอไมได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตอง

พยายามอบรมสรางเสรมิใหบริบูรณขึ้นแตละขอ เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณืบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางจริงจัง..."

มนพัฒน สุขสมกลิ่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

มนภาดา เตชะจําเริญสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

มนมัย แคลวคลอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนาที่สงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและเจริญกาวหนาไดแทจริง คือ การไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตาและไมตรี อันดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ..."

มนฤดี แนนอุดร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อาจมีสิ่งที่มีอยูแลวที่ใชไปไดช่ัวคราว คุณภาพอาจไมคอยดีนักทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรที่ดีรอย

เปอรเซ็นต แตวาตองใชอะไรที่ใชไดไปไมอยางนั้น ไมมีวันที่จะมีชีวิตรอดได..."

มนวิไชย วันโพนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการแลว

 แตบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนน มั่นคงในสุจริตธรรมและความมุงมั่นที่จะ

ปฎิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จทั้งตองมีกุศลโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฎิบัติงานประกอบกันพรอม

ดวยจึงจะสัมฤทธิ์ผที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันย่ังยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

มนสิการ โพธิ์นาคเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาหากชาวไทยทั้งหลายตางไดประกอบกิจหนาที่การงานของตนอยูดวยความสุจริต  มีความซื่อตรงตอ

หนาที่ ตอตนเอง มีศีลธรรมอันดีและความสามัคคีกันแลว จักเปนทางชวยใหประเทศชาติไดมีความสงบ

สุขและสามารถเผชิญเหตุการณฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ซึ่งอาจมีมาในอนาคตไดดี  ขาพเจาเชื่อมั่นวาถาทุก

คนตางยึดมั่นในคุณธรรมที่วามาขางตนและเบเพ็ญกรณียกิจหนาที่การงานของตนโดยคํานึงถึงประโยชน 

สวนรวมแลว  ประเทศชาติของเราก็จะรุงเรืองวัฒนาถาวร..."

มนสิชา ชกชุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น  ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จ  รางวัล

หรือผลประโยชนใหมาก         ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและ

ประโยชนอยางประเสริฐ         จะทําใหบานเมืองไทยของเรา อยูเปนสุข และมั่นคง..."

มนัชนา โรจนวิเชียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่มีระเบียบวินัยนั้นเปนผูที่เขมแข็ง เปนผูที่หวังดีตอตัวเอง เปนผูที่จะมีความสําเร็จในอนาคต..."

มนัชยา พันธุสีดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน  หรือตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่อยางเสียสละหรือทํางานให

สําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น  ก็เปนสิ่งที่เสริมสรางความดีแกตนประเทศชาติ ในตัวอยางที่สองคือ งานที่ตนทํา

นอกเหนือหนาที่การงานที่มีอยู  คือ  งานเอื้อเฟอคนอื่น  งานที่จะสรางสรรค  คิดคนอะไรที่เปนประโยชน

ตอสวนรวมไดจะโดยตรงหรือโดยออมนั้นก็เปนสิ่งที่สมควรจะทํา..."

มนัญญา เกิดมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถึงพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวา ทําอะไรตองเพียงพอหมายความวา พอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเรา

ก็อยูเปนสุข..."

มนัญญา ไวอัมภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหงานเกิดผลอันยิ่งใหญ  คือความเปนปกแผนของประเทศชาติดวย

ความสุจริต  และดวยความตั้งใจที่จะแผความรูความสามารถดวยจริงใจ  ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึง

ผลประโยชนใด ๆ  ก็เปนการทําหนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที.่.."

มนัส ตันสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาทแกผูสําเร็จการศึกษาจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

ณ อาคารใหมสวนอัมพร วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๑๖

            "กฎหมายทั้งหมดซ่ึงประกาศใชบังคับแกประชาชนนั้น แมจะมีบทบัญญัติอันเที่ยงธรรม และ

ครอบคลุมไปถึงประชาชนทั่วประเทศอยูในตัวโดยหลักการแลวก็ตาม แตคดีความที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังผิดแผก

แปลกกันไปไดมาก ตามเหตุแวดลอม สถานการณ และพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของแตละทองถิ่น การ

ใชกฎหมายบังคับคดีตาง ๆ จําเปนตองใชวิจารณญาณอันถูกตองของนักกฎหมายควบคูไปดวยทุกกรณี 

จึงจะสามารถรักษาความยุติธรรมไวมิใหสั่นคลอน และขาดตกบกพรองได นักกฎหมายทุกคนจะตองตั้งใจ

ใชกฎหมายเพื่อผดุงความเปนธรรม ความผาสุกสงบ ความมั่นคงของมหาชน และประเทศชาติ ทั้งตองเพง

ถึงการใชวิจารณญาณอันถูกถวนใหมากที่สุด ควบคูกับการใชกฎหมายเสมอตลอดไป มิฉะนั้น อาจไม

บรรลุผลตามที่ทุกคนมุงหวัง..."

มนัส เทพรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคม พรอมพร่ังดวยบุคคล จากทุก

สถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจ ในคําอํานวยพร และการ เฉลิมฉลอง ย่ิงใหญ ที่ทุก

คนตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาล ไดจัด งานครั้งนี้ ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรี ของ

ประชาชนชาวไทย ที่รวมกัน แสดงออกและ ตั้งใจมา ดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคน 

จิตใจที่เปยมไปดวย ความปราถนาดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝาย ทําใหขาพเจา

เห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทย เรา

สามารถรวมมือ รวมใจ กันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรือง

สืบตอ กันไปไดตลอดรอดฝง 

?  ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

?  ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงาน

ที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืน และกับประเทศชาติ 

?  ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบ

แผน โดยเทาเทียมเสมอกัน 

?  ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และมั่นคง

อยูในเหตุในผล

          หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยังมี พรอมมูลใน

กาย ในใจของ คนไทย ก็มั่นใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคง อยูตลอดไปได จึงขอใหทานทั้งหลาย

ในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเปลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน และ

ถายทอดความคดิจิตใจ นี้กันตอไป อยาใหขาดสาย เพื่อใหประชาชาติของเราดํารงยืนยงอยูดวยความ

รมเย็นเปนสุข ทั้งใน ปจจุบันและในภายหนา 

ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล จงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย ใหปลอดพน

จากภัยอันตรายทุกสิ่ง และอํานวยความสุข ความเจริญ สวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วกัน..."

มนัส บุญยงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

มนัส ปนจอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."  

    

พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ออกใหประชาชนเฝา

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 19 มกราคม 2504..."

มนัส พันธาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก

หลายๆคน หลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรค

ขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

มนัส มูลทานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

มนัส ยัสสระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศราฐกิจพอเพียงนั้นเขาตีความวา เปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวาใหพอเพียงในใจ ในหมูบานหรือ

ในทองถิ่น ใหสามารถทจะมีพอกิน เร่ิมดวยพอมีพอกิน..."

มนัส เย้ิมพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

มนัส สายโกสุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตางๆเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้ตองรีบแกไขอยาทิ้งไวใหพอก

พูนลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกได ถาแกคนเดียวไมได ก็ชวยกัน

คิดชวยันแกหลายๆ คน หลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดอง ปญหาที่เกิดนั้น จักไดไมกลายเปน

อุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

มนัส สืบบุก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

มนัส สุขปกษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

มนัส อองบางนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมาก สําหรับผูที่ ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะ

ชวยให สามารถขจัดปดเปา ปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอัน เกิดจากความกินแหนง 

แคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน..."

มนัสชัย วัฒนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

มนัสนันท พรมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

มนิตย แชมชอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากตองใชความรูความสามารถแลวยังตองเปนผูมีจิตใจ

สูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติแตในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตนใหสมเกียรติเปนผูที่ควรแกการนับถือ

..."

มนู ทวมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรหวง หันไปหวงอํานาจหวงตําแหนง หวงสิทธิ์ และหวงรายไดกันมากเขา ๆ 

แลว   จะเอาจิตใจที่ไหนไปหวงความรู ความดี ความเจริญ ของเด็ก ความหวงใยในสิ่งเหลานั้นก็จะคอย ๆ

 บั่นทอนทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้น จะไมมีอะไรดีเหลือไวพอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว

ได ความเปนครูก็จะไมมีคาเหลืออยูใหเปนที่เคารพบูชาอีกตอไป..."

มนู ปนาทกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

มนู พุทธชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติงานโดยตรงของทหารคือ การสูรบ และนอกจากนั้นก็มีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ งาน ซึ่งใน

ปจจุบันนี้มีความสําคัญยิ่งไดแกการปฏิบัติ ในดานชวยประชาชนในทองที่ ซ่ึงจะทําใหการงาน ของทหาร

โดยตรงนั้นมีความสะดวกและมี ความสําเร็จได..."

มนู วงศอนันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มหาวิทยาลัย มุงสั่งสอนนักศึกษาใหเปนคนเกง ซึ่งเปนการดี แตนอกจากจะสอนใหเกงแลวจําเปน

อยางยิ่ง ที่จะอบรมใหดีพรอมกันไปดวย ประเทศเราจึงจะไดคนที่มีคุณภาพพรอมคือ ทั้งเกงและทั้งดีมา

เปนกําลัง ของบานเมือง..."

มนูญ กองวงศจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

มนูญ คนไหล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

มนูญ เทพยศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

มนูญ แบงลาภ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

มนูญ สมพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนครูอยางแทจริงนับวาเปนบุคคลพิเศษ ผูตองแผเมตตาและเสียสละเพื่อความสําเร็จ 

ความกาวหนาและความสุขความเจริญของผูอ่ืนอยูตลอดชีวิต ที่กลาวดังนั้น ประการหนึ่ง เพราะครู

จําเปนตองมีความรักความสงสารศิษยเปน   พื้นฐานทางจิตใจอยูอยางหนักแนนจึงจะสามารถทนลําบาก

 ทนตรากตรํากายใจอบรมสั่งสอนและแมเคี่ยวเข็ญศิษยใหตลอดรอดฝงได อีกประการหนึ่ง จําตองยอม

เสียสละความสุขและประโยชนสวนตัวเปนอันมากเพื่อมาทําหนาที่เปนครูซึ่งทราบกันดีอยูแลววาไมใชทาง

ที่จะแสวงหาความร่ํารวย ยศศักด์ิหรืออํานาจ ความเปนใหญแตประการหนึ่งประการใดใหแกคนไดเลย..."

มนูศักดิ์ ปรีชาพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอทุกฝายจงตั้งจิตรวมใจกัน สรางความมั่นคงใหแกประเทศชาติยึดมั่นในอุดคติ ที่จะปฏิบัติหนาที่ ดวย

ความซื่อสัตยสุจริต  มุงตอประโยชนสวนรวม เพื่อประเทศของเราจะไดเจริญวัฒนาสถาพรสืบไป..."

มฟฤทัย ศิริหลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

มยุรฉัตร พลันสังเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

มยุรา ชูทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคน หนึ่งพูดอยางหนึ่งคนอื่นตองพูดเหมือนกันหมด 

ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอด คลองกัน แมจะขัดกันบางแต

ตองสอดคลองกัน..."

มยุรา มีภู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยู สี่ประการ ประการแรกคือ การรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และ

อดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือ การรูจักละวาง

ความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติ บังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

มยุรี กําปนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

มยุรี จารวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

มยุรี นิลคูหา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

มยุรี ปานถาวร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

มยุรี พูลศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หากบุคคลใดมีความรูสูงแตขาดหิริโอตตัปปะ คือ ไมมีความละอายตอบาปนําความรูนั้นไปใชในทางมิ

ชอบ ก็จะทําใหสังคมเดือดรอน..."

มยุรี ยกตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสะสมและสรางคุณงามความดีนี่แหละที่เรียกวา การสรางบารมี เปนความดีอยางหนึ่งในเมืองเรา 

ที่มีคนใจคอเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน ทําประโยชนใหผูอ่ืน รูจักเหลียวแลดูรอบๆ ตัวเรา ถาหากมีแตความทุกข 

เราผูเดียวจะมีความสุขไดอยางไร จึงควรชวยเหลือเก้ือกูลกัน ทําใหสวนรวมคือชาติบานเมืองสงบและ

รมเย็นเปนสุข..."

มยุรี วาริชชาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทานทั้งหลายชวยกันคิด ชวยกันทํา แมจะมีการเถียงกันบางก็เถียงกัน แตเถียงดวยรากฐานของ

เหตุผล และเมตตาซึ่งกันและกัน และสิ่งที่สูงที่สุดก็คือ ประโยชนรวมกัน คือ ความพอมีพอิกน พออยู

ปลอดภัยของประเทศชาติ ทั้งนี้ ถาทําไปตามที่วานี้ ก็เปนของขวัญวันเกิดที่ล้ําคา..."

มยุรี สถาพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

มยุรี สรรพอุดม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

มยุรี แสนคําคูณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียว ไมไดก็ชวยกันคิดกัน แกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวย

ความรวมมือ ปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้น นั้นจักไดไมกลายเปน อุปสรรคขัดขวาง และบอนทําลาย ความ

เจริญและความสําเร็จของการงาน..."

มรกต พรหมเกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถ 2 อยาง เปนสําคัญ คือ สามารถในการใชความรูอยางหนึ่ง

 สามารถประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่งทั้งสองประการนี้ตองดําเนินคูกันไป..."

มรกต มหาเรืองทรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

มรฑานต เวชชาภินันทื
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหเกิดประสิทธิผล และใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบียนขอเท็จจริง ไมบิดเบียนจุดประสงคที่แทจริงของการ สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายของคําวาความรับผิดชอบใหถูกตอง..."

มริษฎา ภูขวัญทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญทุกอยางตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่รวมโครงการอาจไมทัน ทําใหสําเร็จโดย

ตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับชวง

งาน ซ่ึงเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญ..."

มลคล บุตรศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

มลฤดี คําสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนที่มีตําแหนงสําคัญ ตองทําดวยความตั้งใจ  ทําดวยความซื่อสัตยสุจริต  ก็เช่ือวาบานเมืองจะ

ผานพนอันตรายได..."

มลฤดี ทําสุนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

มลวิภา เตะจิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียดหยาม

คนสมัยเกาก็มีสิทธิ แตถาพูดตามความจริงแลว สุทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกา ไมคสรจะมี ดยเหตุวาคน

รุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

มลวิภา ประดิษฐทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

มลิวรรณ บุญญะสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานนั้น กลาวโดยสรุป ขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือ ความสามารถในการใช

วิชาการอยางหนึ่ง กับความสามารถในการสัมพันธติดตอและประสานกับผูอ่ืน ไมวาจะในวงงานเดียวกัน 

หรือตางวงงานกัน อีกอยางหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ยอมดําเนินควบคูไปดวยกัน และจําเปนที่ตองกระทํา

ดวยจิตใจที่ใสสะอาดปราศจากอคติ ตองกระทําดวยความคิดความเห็นที่อิสระ เปนกลาง ถูกตองตามหลัก

เหตุผล จึงจะมีความกระจางแจมแจงเกดิขึ้น เปนปจจัยสําคัญชวยใหสามารถมองเห็นถึงกระบวนการ

ปฏิบัติทั้งปวงไดโดยตลอด ซึ่งจะยังผลใหงานทุกอยางลุลวงถึงจุดประสงคและบรรลุประโยชนที่ตองการ

โดยครบถวนแทจริงในที่สุด..."

มลิวัลย อินทรผาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

มสฤณี หนูดํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอยกเบียดเบียนคนือนนอย ถาทกคนประเทศมีความคิด

วาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโดง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

มหิธร แสงอรุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..."

มะนิตย สินอิ่ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

มะพาริ กะมูนิง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว 

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร  ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก  ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

มะยากี มุสะอะรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกไขคนเดียวไมได ก็ชวยกันแกหลายๆ คน หลายๆทาง ดวย

ความรวมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จกไดไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวางและปนทอนทําลายความ

เจริญและความสําเร็จของการงาน..."

มะลิ ไชยยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

มะลิ แซก่ี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จและดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้นนัก

ปฏิบัติงานทุกคน  จะตองมีวินัยใชกับตนเอง  คือ  ตองไมประมาทปญญาตองรักษาความจริงใจ ตองสลัด

ทิ้งความคิดจิตใจที่ตํ่าทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความไมสํารวม ไมฟุงเฟอ  ซ่ึงเปนขอปฏิบัติ

ที่ชวยใหงาน เปนงาน และใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

มะลิจันทร วงศสุจริต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

มะลิวรร รักษอิสระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

มะลิวรรณ จอยเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหนักเรียนทั้งหลายตั้งใจรับความรูที่ครูสอน เพราะโอกสเชนนี้หายาก ถาไมเอาใจใสพยายามเรียนก

๗หาโอกาสไมไดอีก เพราะเวลาที่เปฯเด็กนั้นมีนอย จงตองขอใหใชเวลาใหถูกตอง สะสมความรตูในทาง

หลักวิชากและความรูทั่วไปใหมากและดีที่สุดแลวจะไมตองเสียใจ เมื่อโตขึ้นกจะสามารถทําหนาที่ของตน 

คือทํามาหมากินเลี้ยงชีวิตตน และชวยสวนรวมใหอยูไดดดวยความกาวหนาแลดวยความรมเย็น..."

มะลิวัลย ผกามาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดํารัสเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป พระบรมราโชวาท

เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕๔๙ พรพระราชทานเนื่องในวาระขึ้นปใหม ๒๕๔๙

 พระราชดํารัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา การศึกษา ความฉลาดรู ปญญา สหวิทยาการ คุณสมบติ

พื้นฐาน การทํางานใหสําเร็จ กุศโลบายการทํางาน จุดมุงหมายของงาน ปจจัยสําคัญของการทํางาน การ

ปฏิบัติราชการใหสําเร็จผล ความเจริญของประเทศชาติ 

พระราชดํารัสเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

คุณธรรมสี่ประการ

ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุกสถาบัน

ในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพร และการเฉลิมฉลองยิ่งใหญที่ทุกคนตั้งใจจัดให

ขาพเจาเปนพิเศษ

ทั้งรัฐบาลที่ไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทย ที่รวมกันแสดงออก

ทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนไดแสดงออก และ

ตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคนที่จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเปน

ที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได

มะลิวัลย ผิวศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา

ขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล จงรักษาประเทศชาติไทยปลอดพนจากภัย จาก

อันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความเจริญสวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากัน

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 9 มิถุนายน 2549

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 9 มิถุนายน 2549 เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราช

สมบัติครบ 60 ป..."

มะลิวัลย ผิวศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาติเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับ อันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทําใหชาติ

บานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปไดดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตองพยายาม

ปฏิบัติตนปฏิบัติงาน ใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่นฝายอื่นใหได..."

มะลิวัลย พุมอยู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

มะลิสา บุญรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง 

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริ ญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

มะลิสา เหมาะหมาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

มังกร บุญคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จ เกิดจากผลการ ปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบ ใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและ ปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก 

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

มังกร อินอําพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่มีการศึกษาที่เรียกวาผูมีปญญา ควรจะสามารถวินิจฉัยไดวาแกไขอะไร อยางไร ขอสําคัญควร

จะตองรอบคอบและระมัดระวังที่พิจารณาเรื่องตาง ๆ ใหกระจางแททุกแงทุกมุม แลวจัดการใหถูกจุด ถูก

ขั้นตอน ถูกเหตุผล ขอที่พึงระมัดระวัง คือ การแกปญหาโดยรีบเรงดวย..."

มัชฌิมาพร อินถาบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานทั้งหลายตั้งความหวัง  ตั้งความเพียรอันมั่นคงไว  ที่จะชวยตัวชวยชาติ

ใหหนักแนนยิ่งขึ้นทั้งดวยการขมักเขม็นทํางานใหเต็มกําลังความสามารถทั้งดวยการดําเนิน

ชีวิตอยางระมัดระวังและเปนอยูอยางพอเหมาะพอสม  จะประพฤติปฏิบัติใด ๆ ก็ยึดมั่นใน

ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติเปนเปาหมายสูงสุด..."

มัชรี สุขนาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

มัณฑนา ธรรมรังษี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาดและความรับผิดชอบชั่วดีเปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงปรุงงานใหมี

ประสิทธิภาพเสมองานทีทไจงสําเร็จผลสมบูรณแกอเกิดประโยชนที่พึงประสงคึเปนความเจริญมั่นคงทั้ง

แกตนแกงานและแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

มัณฑนา พุมไสว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

มัณฑนา สุขเล้ียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไวไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอด แตโบราณ

กาลจากปูยา ตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

มัณฑนี กิตติวัจนสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนไทยสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียด

หยามคนรุนเกาไมควรจะมี ดวยเหตุวาคนรุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

มัตติกา ดอกพุฒ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพิใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวา ทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวา พอประมาณไมสุดโคง ไมโลภอยางมาก คนเรา

ก็อยูเปนสุข..."

มัทนพร เพชรนก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

มัทนา ชลศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่งคง..."

มัทนียา ล่ันซาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

มัทยา หัดขะเจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่สูเพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน ใหมาก

 ถือ วาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทย ของเรา

อยูอยางเปนสุข และมั่นคง..."

มันฑนา แกวลําใย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชนไมแยง

ความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญย่ิงกวา

สิ่งอื่น..."

 

 

คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผุสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาตางๆ 

ของมหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม ครั้งที่ ๒  ณ มหาวิทยาลัยแมโจ  จังหวัดเชียงใหม  วันศุกรที่  ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๒๒..."

มันเดย พวงเชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับดวงประทีปเปรียบกันไดหลายทาง ดวงประทีปเปนไฟที่สองแสงเพื่อนําทางไป ถาใชๆไฟนี้ไป

ทางที่ถูก ก็จะไปถึงจุดปลายทางไดโดยสะดวกเรียบรอย และถาไมระวังไฟนั้น อาจจะเผาผลาญใหบาน

ชองพินาศลงได ความรูเปนแสงสวางที่จะนําไปสูความเจริญ ถาไมระมัดระวังในการใชความรูก็จะเปน

อันตรายเชนเดียวกันจะทําลายเผาผลาญบานเมืองใหลมจมได..."

มันทนา ทัพนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

มันทนา บุญเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมใหกระทําใดๆที่เราตองรูสึกดวยใจจริงวาชั่ว วาเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิดและความประพฤติทุกอยางที่รูสึกวาขัดธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทํา

สิ่งที่เราทราบวาเปนความดี เปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริงๆใหผลของ

ความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นเปนลําดับ..."

มัลลิกา อัพภาสกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากการ ประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสําคัญ

 ผูที่ จะสามารถประพฤติชอบและ หาเลี้ยงชีพไดดวยนั้นยอมจะตองมีทั้ง วิชาความรูและหลักธรรมทาง

ศาสนา วิชาการกับหลักธรรมนี้มีประกอบกันพรอมใน ผูใด ผูนั้นจะไดประสบความสุข และความสําเร็จใน

ชีวิตโดยสมบูรณ ..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะครู 

โรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม ๔ จังหวัดภาคใต 

ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปตตานี 24 สิงหาคม 2519..."

มัสแมรา แดมะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 5 ธันวาคม 2512..."

มัสรียะ หมาดโซะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิชาการตาง ๆ  ที่เรียนที่สอบไลกันไดนั้น  โดยลําพัง ไมใชสิ่งที่จะชวยใหนักเรียนเอาตัวรอดได  และ

ไมใชสิ่งที่จะชวยสรางสรรคสิ่งใดใหเปนประโชนแกตัว  นอกจากวิชาความรูดวย  จึงจะนําตนนําชาติให

รอดและเจริญได  คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น  ไดแก  ความละอายชั่วกลัวบาป  ความซื่อสัตย

สุจริต ทั้งในความคิดและการกระทําความกตัญูรูคุณชาติบานเมือง  และผูที่อุปการะตัวมา  ความไม

เห็นแกตัว  ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน  หากแตมีความจริงใจ  มีความปรารถนาดีตอกัน  เอื้อเฟอกันตาม

ฐานะและหนาที่  และที่สําคัญอยางมากก็คือ  ความขยันหมั่นเพียร  พยายามฝกหัดประกอบการงานทั้ง

เล็ก  ทั้งใหญ  งาย ยาก  ดวยตนเอง  ดวยความตั้งใจไมทอดธุร  เพื่อหาความสะดวกสบายจากการเกียจ

คราน  ไมมักงาย  หยาบคาย  สะเพรา..."

มัสสนา กาซอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

มาซีนะ วงคหมัดทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

มานพ กัลยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติจะอยูไดก็ดวยความสามัคคี เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไมปดขาปดแขงหรืออิจฉาริษยากัน

 ทําเชนนั้นจะทําใหเมืองไมอยูตอไปไดอยางที่เคยอยูมาเปนหลายศตวรรษมาแลว ไมมีใครที่จะลมเราได 

ถาเราไมลมตนเอง..."

มานพ แกวสนิท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทาน

ทุกๆ คน ทั้งขอขอบใจทานเปนอยางมาก ที่ไดแสดงมิตรจิตจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป ใหอยาง

งดงามยิ่งใหญ เปนเวลาติดตอกันถึงสองป ทําใหงานมีความหมายสมบูรณ และบังเกิดผลเปนประโยชน

แกสวนรวมมากมายหลายประการ. 

ในรอบปที่ผานไป มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในบานเมืองเราหลายอยาง. สิ่งที่ควรแกการช่ืนชมเปนพิเศษ 

นอกจากงานกาญจนาภิเษกแลว ก็คือการที่นักกีฬาของเราไดรับเหรียญทอง ในการแขงขันกีฬาโอลิมปค 

รวมทั้งการมาเยือนประเทศไทยของ สมเด็จพระราชินีนาถแหงสหราชอาณาจักร และประธานาธิบดีแหง

สหรัฐอเมริกา ทั้งหมดนี้ แสดงใหเห็นถึงความสามารถ และความสมัครสมานเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของ

คนไทย. ถามีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่เปนความดี เปนเกียรติเปนศักดิ์ศรีของประเทศแลว เราจะรวมมือรวมใจกัน

ปฏิบัติจนเต็มความสามารถเสมอ. ดวยเหตุนี้ ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆ เกิดขึ้น เราควรจะได

ทําความเขาใจกัน และรวมกันคิดอานปฏิบัติแกไขดวยเหตุผล ดวยหลักวิชา และดวยความบริสุทธิ์จริงใจ 

ใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปไดโดยสวัสดี. 

ในปใหมนี้ ขอใหทานทั้งหลายไดต้ังใจใหแนวแน ที่จะรักษาสามัคคีธรรม และความเปนปกแผนมั่นคงของ

ชาติใหหนักแนนย่ิงขึ้น. จะปฏิบัติกิจการงานใดๆ ใหนึกถึงสวนรวมไวเสมอ อยาประมาท. งานทุกสวนของ

ชาติจักไดดําเนินกาวหนาไปไดโดยราบรื่นและมั่นคง บรรลุถึงจุดประสงคตามที่ปรารถนา. 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชาจงอภิบาลรักษาทานทุกคน ใหมี

ความสุขปราศจากทุกขภัยทุกเม่ือทุกสถาน บันดาลใหมีกําลังกายใจและปญญาอันกลาแข็งพรอมมูล ที่

จะประกอบกรณียกิจนอยใหญใหบรรลุผลเลิศทุกๆ ดาน ทั้งสามารถธํารงรักษาอธิปไตยและความเจริญ

รมเย็นของบานเมืองใหสถิตเสถียรตลอดไปช่ัวกาลนาน..."

มานพ จงเจริญใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมจะเปนผูที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถาบกพรองตอการประมาณตนในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วิชา

ตาง ๆ ที่ไดเลาเรียนมาจนสําเร็จนั้นก็ไรประโยชน ไมสามารถจะนําความเจริญมาสูตน และประเทศชาติ

สมดังความปรารถนา..."

มานพ ฉิมพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญนั้นจะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น ถา

พื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลนบกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทําได จึง

ควรจะเขาใจใหแจงชัดวา นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว ยังตองพยายามรักษาพื้นฐานใหม่ันคง ไม

บกพรอง พรอมๆกันไปดวย..."

มานพ เชียงคะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่รวมงานกันในหนวยงานทั้งหลายนั้น  อาจแบงออกไดเปนสองกลุมใหญ ๆ คือ กลุมที่มีความรูใน

เชิงทฤษฎีสูงกับกลุมที่มีความจัดเจนชํานาญ  เพราะมีประสบการณในทางปฏิบัติมาก เมื่อมาทํางาน

รวมกัน ทั้งสองฝายควรเล็งเห็นความสําคัญในกันและกัน และยอมรับวาความรูความสามารถที่แตละคนมี

เปนสิ่งมีคุณคา ความเขาใจกันระหวางกันนี้ จะทําใหแตละคนมีเปนสิ่งมีคุณคา ความเขาใจกันระหวาง

กันนี้ จะทําใหแตละคนยกยองใหเกียรติกัน และยินดีที่จะเรียนรูจากกันและกัน เพื่อพัฒนาความสามารถ

ของตนในการทํางานใหสูงขึ้น..."

มานพ โชคดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูมีปญญาและความรูดี เพราะมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนมามากวาผูอ่ืน ยอมมีหนาที่และความ

รับผิดชอบเปนพิเศษ ที่จะตองทําตัวทํางานใหเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน. การที่จะกระทํา

ใหไดผลประโยชนดังนั้น จําเปนที่แตละคนจะตองรูซึ้งถึงประโยชนที่แทเปนเบื้องตนกอน. ประโยชนที่แท

นั้นมีอยู ๒ อยาง คือ ประโยชนสวนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสวงหาและไดรับ แตตองดวยวิถีทางที่สุจริตและ

เปนธรรม กับประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู. การทํางานทุกอยาง

จะตองใหไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและมั่นคงถาวร เปนผลดีแก

ชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

มานพ ดีมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพรอมเพียงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่ทุกฝายแสดงใหเห็น ทําใหขาพเจาระลึกถึงคุณธรรมขอหรนึ่ง

ที่อุปถัมภและผูกพันคนไทยใหรวมกันเปนเอกภาพ สามารถธํารงชาติบานเมืองใหมั่นคงเปนอิสระย่ังยืนมา

ชานาน คุณธรรมขอนั้นก็คือ ไมตรี ความมีเมตตา หวังดีในกันและกันคนที่มีไมตรีตอกันจะคิดอะไรก็แต

ในทางสรางสรรคที่เปนประโยชนเก้ือกูล จะพูดอะไรก็ใชเหตุผลเจรจากันดวยความเขาอกเขาใจกัน จะทํา

อะไรก็ชวยเหลือรวมกันดวยความมุงเจริญตอกัน ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลายไดพิจารณาทบทวนให

ทราบตระหนักแกใจอีกครั้งหนึ่งวา ในกายในใจของไทยเรายังมีคุณธรรมขออยูหนักแนนพรอมใด จักได

มั่นใจวาเราจะรักษาประเทศชาติ และความเปนไทยของเราไวไดยื่นยาวตลอดไป..."

มานพ ทิพยรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

มานพ ทิมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยความรูความสามารถดวย ความตั้งใจและเอาใจใสศึกษานั้น เปนการ พัฒนาบุคคลใหมี

คุณภาพสูงขึ้นโดยแท และ บุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแลวยอมสามารถ จะพัฒนางานสวนรวมของชาติ 

ใหเจริญกาวหนาไดดังประสงค..."

มานพ นาคจันทึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางานตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่น ๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งานเสียทั้งคน..."

มานพ ปนทัศน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งในจิตใจเปนสิ่งที่สําคัญที่จะตองฝกฝนแตเล็กเพราวาตอไปถามีชีวิตที่ลําบาก ไปประสบ

อุปสรรคใดๆ ถาไมมีความเขมแข็ง ไมมีความรู ไมมีทางที่จะผานอุปสรรคนั้นได เพราะวาถาไปเจอ

อุปสรรคอะไรก็ไมมีความเขมแข็งในกายในใจ ก็สามารถที่จะผานพนอุปสรรคตางๆนั้นได ความเขมแข็งใน

ใจนั้น หมายความวา ไมทอถอย และไมเกิดอารมณมาทําใหโกรธ อารมณนั้นก็คือ ความโกรธ ความ

ฉุนเฉียว ความนอยใจ ทั้งนี้เปนสิ่งที่ทําใหคิดไมออก..."

มานพ เพ็ญรัศมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํามาหากินของประชาชนชาวไทย ตองใหมีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย มีการปกครองที่มี

ความเปนธรรม คําวาพอเพียงของเศรษฐกิจคือพอมีพอกิน พอมีพอกินก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียง..."

มานพ มากอักษร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองอยูเย็น

เปนสุขและมั่นคง..."

มานพ มูลติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

มานพ รัตนคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

มานพ รัตโนภาสจรูญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท    วันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม 2512

ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมี

ความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครอง

บานเมืองและควบคุมคนไมใหมีอํานาจ ไมไดกอความเดือดรอนวุนวายได..."

มานพ วันทะยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานผูใหญไปตรวจราชการที่ไหนถาไปถึงไมมีใครเลี้ยงก็โกรธแตถาไปถึงแลวเลี้ยงก็พอใจ แตวาเงินที่

เลี้ยง

นะเอามาจากไหน เมื่อไมมีเงินรับรองของสวนภูมิภาคก็ตองไปเรี่ยไรกัน ไปเรี่ยไรจากขาราชการชั้นผูนอย

หรือไม

อยางนั้นก็ไปขูดรีดจากพอคา แลวพอคาก็ตองถือวาเปนการลงทุน มันก็กลายเปนคอรับชั่นไป..."

มานพ ศรีสุพรรณถาวร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

มานพ สมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให เมื่อไดรับสิ่งของไดมากก็จะตองพยายามใหใน

การใหนั้นใหได โดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและในชาต.ิ.."

มานพ สุทธิพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

มานพ หอทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...นึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนที่ตั้งของความรักความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือ

รวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝง

ประการแรก คือการแรกที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตามุงดีมุงเจริญตอกัน

ประการที่สอง คือการที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกันใหงานที่ทํา

สําเร็จผล

ทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ

ประการที่สาม คือการที่ทุกคนประพฤติปฎิบตัิตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผน

โดยเทียมเสมอกัน

ประการที่สี่ คือการที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคงอยูใน

เหตุ

ในผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฎิบัติที่ลงลอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยู

ภายใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นอยูตลอดไปได..."

มานพ อินทรแพทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

มานะ ไชยทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

มานะ บุตรเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

มานะ พันธไพศาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

มานะ เมืองที่รัก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

มานะ รุจนันกสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรม หากเปนแตเพียงบทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไว เพื่อรักษาความยุติธรรม

ผูใดก็ตามแมไมรูกฎหมาย แตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลว ควรไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายเต็มที่ ตรงกันขามคนที่รูจักกฎหมาย แตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควรตองถือวาทุจริต และ

กฎหมายไมควรคุมครองจนเกินเลยไป เพราะฉะนั้นจึงไมสมควรจะถือวา การรักษาความยุติธรรมใน

แผนดินมีวงกวางอยูเพียงแคขอบเขตของกฎหมาย จําเปนตองขยายออกไปใหถึงศลีธรรมจรรยาตลอดจน

เหตุ และผลความเปนจริงดวย..."

มานะ ไรแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกัน เพื่อชวยให งานของทุกฝาย ดําเนินกาวหนา ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

รวดเร็ว นั้น ทุกฝายจะตอง ไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไมแยง ความชอบ กัน แตละฝายแตละ คน

ตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวัง ผลสําเร็จในการงานเปนใหญยิ่งกวา สิ่งอื่น..."

มานะ วงศษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กระผมขอสงหนังสือประมวลพระบรมโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อใหใชประโยชนตอไป..."

มานะ วรรณพะโล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประชาชนไมมีที่พึ่งไมมีผุใดเอาใจใส พอพึ่งทางราชการไมไดก็ตองหันไปพึ่งผูกวางขวาง ผูมีอิทธิพล

จึงเปนหนาที่ของทางราชการที่จะปฏิบัติงานเพื่อใหการบริการของราชการไดเขาถึงประชาชนโดยทั่วถึง

และทําดวยความสุจริต..."

มานะ วินโทน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราทํากรรมดีเราก็เจริญได เราก็มีทางที่จะมีอนาคตที่แจมใส ความจริงอนาคตของเรา ก็อยูที่ปจจุบัน

ที่เราทําอยูนี้ถาเราทําปจจุบันใหดีอนาคตก็คงดี ถาเราละเลยไมทําอะไรเลยขางหนาก็คงไมมีอะไรเลย

เดี๋ยวนี้ถาเราสบายก็หมายความวาเรามีบุญ มีบุญเกาความจริงบุญเกานั้นก็อาจจะหมดไปได ฉะนั้นถา

ตองการใหมีอนาคตที่แจมใสก็ทําอะไรที่มิอาจที่จะสรางสรรค อะไรขึ้นมาแนนอนวาเราก็จะแจมใส..."

มานะ ศิริวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

มานะ สรอยจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

มานะ สระเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุก วันนี้ดวยความสามัคคี ผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ 

บรรเทาความเดือดรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."

มานะ ออนนุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

มานะ เอียงสันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวงนั้น เราบัญญัติขึ้นเพื่อใชเปนปจจัยสําหรับรักษาความยุติธรรม กลาวโดยสรุปคือ ใช

เปนแบบแผนแหงความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสวนหนึ่ง กับใชเปนแมบทในการพิจารณาตัดสินความ

ประพฤติปฏิบัตินั้น ๆ ใหเปนไปโดยถูกตองเที่ยงตรงอีกสถานหนึ่ง..."

มานะ เอียงสันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนหรือการสรางสรรคในทางที่ดีนั้น จะเกิดขึ้นไดก็ ดวยการลงมือทํา หมายความวาจะตอง นํา

ความรู ความสามารถที่มีอยูนั้น มาใชงาน ลงมือใชเมื่อไหร เพียงใดประโยชน ก็เกิด เม่ือนั้น เพียงนั้น เมื่อ 

ยังไมลงมือ ทําประโยชนก็ยังไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจะมีความรู ความสามารถมากมายเพียงใด ถาไม

นํามาใชก็ ปราศจากประโยชน..."

มานิจ จิตรมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

มานิจ ราชกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

มานิต จันทรม่ัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โดยที่พระพุทธศาสนาประจําชาติของเรา ทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของขาพเจาเองก็เห็นเปนศาสนา

หนึ่ง

เนื่องในบรรดาสัจธรรมคําสั่งสอนอันชอบดวยเหตุผล จึงเคยคิดอยูวาถาโอกาสอํานวยขาพเจาควรจักได

บวช

สักเวลาหนึ่ง ตามราชประเพณีซ่ึงจัดเปนทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพาการีตามคตินิยมดวย 

และนับตั้งแตขาพเจาไดครองราชย สืบสันตติวงศตอจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็ลวงมากวาสิบปแลว

เห็นวานาจะถึงเวลาที่ควรจะทําความตั้งใจไวนั้นแลวประการหนึ่ง ..จึงตกลงใจที่จะบรรพชาอุปสมบทใน

ในวันที่ 22 เดือนนี.้.."

มานิต บุญชูพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่งที่จะตอง ประพฤติปฏิบัติตัวตอบุคคลทั้งปวงดวยความ สุจริตจริงใจ

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับ ฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยน ไวใหเหนี่ยวแนน

สม่ําเสมอ..."

มานิต พันธโอภาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

มานิตย ประทุมศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา อระ

ไรเปรสิ่งที่ตองละเวนหรือจํากัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แท และยั่งยืนทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

มานิตย ปนขุนทด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

มานิตย พหลแพทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกกลุมชาวไรหมูบานตัวอยาง โครงการไทย-อิสราเอล จังหวัดเพชรบุรี 25 

พฤษภาคม 2513..."

มานิตย พหลแพทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือ สามารถในการใชวิชาความรู

อยางหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกายสุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติและดวย

ความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุ จุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดย

ครบถวนแทจริง..."

มานิตย วงษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับดวงประทีปเปรียบกันไดหลายทาง ดวงประทีปเปนไปที่สองแสงเพื่อนําทางไป ถาใชไฟนี้สอง

ทางไปในทางที่ถูก ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางดวยความสะดวกเรียบรอย และถาไมระวังไฟนั้น อาจจะ

เผาผลาญบางชองนั้นพินาศลงได ความรูเปนแสงสวางที่จะนําเรไปสูความเจริญ ถาไมระมัดระวังในการ

ใชความรูก็จะเปนอันตรายเชนเดียวกัน จะทําลายเผาผลาญบางเมืองใหลุมจนได..."

มานู เงาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสอนใหคนเกงนี้ ถาดูเฉพาะบางแงบางมุม อาจเห็นวาดี วาสอดคลองตองกับสมัยเรงรัดพัฒนา แต

ถามองใหถี่ถวนรอบดานแลว จะเห็นวาการมุงสอนคนใหเกงเปนเกณฑ อาจทําใหเกิดจุดบกพรองตางๆขึ้น

ในตัวบุคคลไดไมนอยที่สําคัญก็มี

   ขอหนึ่ง บกพรองในความคิดพิจารณาที่รอบคอบและกวางไกล เพราะใจรอนเรงจะทําการใหเสร็จโดยเร็ว

 เปนเหตุใหการงานผิดพลาด ขัดของและลมเหลว

   ขอสอง บกพรองในความนับถือและเกรใจผูอ่ืน เพราะถือวาตนเปนเลิศ เปนเหตุใหเยอหยิ่ง มองขาม

ความสําคัญของบุคคลอื่น และมักกอความขัดแยงทําลายไมตรีจิตมิตรภาพตลอดจนความสามัคคี

ระหวางกัน

   ขอสาม บกพรองในความมัธยัสถพอเหมาะพอดีในการกระทําทั้งปวงเพราะมุงหนาแตจะทําตัวใหเดน 

ใหกาวหนา เปนเหตุใหเห็นแกตัวเอารัดเอาเปรียบ

   ขอสี่ บกพรองในจริยธรรมและความรูจักผิดชอบชั่วดี เพราะมุงแตจะแสวงหาประโยชนเฉพาะตัวให

เพิ่มพูนขึ้น เปนเหตุใหทําความผิดและความชั่วทุจริตได โดยไมรูสึกสะดุงสะเทือน

   ผูที่มีจุดบกพรองดังกลาวนี้เห็นกันอยูวามักจับเหตุจับผล จับหลักการไมถูก สวนใหญจึงประสบปญหา

และความผิดพลาด ไมอาจสรางความเจริญกาวหนาที่มั่นคงแทจริงใหแกตนแกบานเมืองไดตามเปาหมาย

 ดังนั้น นอกจากจะสอนคนใหเกงแลว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอบรมใหดีพรอมกันไปดวย ประเทศของเรา

จึงจะไดคนที่มีคุณภาพพรอม คือทั้งเกงทั้งดี มาเปนกําลังของบานเมือง กลาวคือ ใหความเกงเปนปจจัย

และพลังสําหรับการสรางสรรค ใหความดีเปนปจจัยและพลังประคับประคองหนุนนําความเกง ใหเปนไป

ในทางที่ถูกที่ควร ที่อํานวยผลเปนประโยชนอันพึงประสงคฝายเดียว..."

มาโนช กํานล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทยสามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใด เรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน และกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความ สุข

ตราบนั้น..."

มาโนช ปราชญศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีจิตใจเมตตากรุณา หมายถึงการที่จะมีจิตใจเห็นใจผูอ่ืน มีจิตใจที่จะเห็นถึงความเดือดรอนเรา

จะตองชวยเหลือ จิตใจนี้ก็เปนจิตใจที่ทําใหงานการทุกอยางกาวหนาได เพราะวาถาคนที่มีเมตตากรุณาใน

ใจและเผื่อแผตอผูอ่ืนหมายความวาผูนั้นเปนคนฉลาด หมายความวาคนนั้นเปนคนที่ออนโยนที่เห็นอะไร ๆ

 ไดชัด เมื่อคนเรามีความออนโยนที่เห็นอะไร ๆ ไดชัดเมื่อคนเรามีความออนโยนและมีความละเอียดออน

และเห็นอะไรไดชัดก็ยอมจะทํางานของตนที่กําลังทําดวยความกาวหนานั้น สําเร็จลุลวงไปได..."

มาโนช มวงรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

มาโนช มากทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืนและประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาปรเทศใหกาวไปถึงความ

เจริญม่ันคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

มาโนช เหลืองประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

     ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ช่ัวเสื่อมเราตองฝน

ตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะกระทํา

สิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ ใหผลของ

ความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดบั..."

มาโนชญ เชี่ยวชาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาสามัคคี คืออะไร ไมใชวาเพียงแตพบหนาก็ชี้หนาวาตองสามัคคีกันนะ อันนี้จะเปนคํากลางแตวา

ความสามัคคีนี้ตองมีความเขาใจกันดี ๆ แลวก็เชื่อไดวาทุกคนรูหนาที่ ทราบดีวาควรจะปฏิบัติอยางไร และ

จะทํางานอยางสอดคลองกัน ประเทศชาติก็จะรอดพนอันตราย ทุกคนก็มีแผนดินที่จะอาศัยดวยความสุข

และความมั่นคง..."

มาโนชญ พหลยุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนครูอยางแทจริงนับวาเปนบุคคลพิเศษ ผูตองแผเมตตาและเสียสละเพื่อความสําเร็จความกาวหนา

และความสุข ความเจริญของผูอ่ืนอยูตลอดชีวิตที่กลาวดังนั้น ประการหนึ่งเพราะครูจําเปฯตองมีความรัก

ความสงสารศิษย เปฯพื้นฐานทางจิตใจอยูอยางหนักแนน จึงจะสามารถทนลําบากทนตรากตรํากายใจ 

อบรมสั่งสอนและแมเคี่ยวเข็นศิษยใหตลอดรอดฝงได อีกประการหนึ่งตองยอมเสียสละความสุขและ

ประโยชนสวนตัวเปนอันมากเพื่อมาทํานหาที่เปนครู ซึ่งทราบกันอยูดีแลววาไมใชทางที่จะแสวงหาความ

รํ่ารวย ยศศักด์ิหรืออํานาจความเปนสวนใหญแตประการหนึ่งประการใดใหแกตนเองไดเลย..."

มาโนชญ พันธพฤกษวิทยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

มาโนชญ วงศแวว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตางมีหนาที่  แตก็ไมไดหมายความวา  ทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัว  โดยไมมองดูคนอื่น  งานก็ดําเนินไปไมได  เพราะเหตุวางานทุกงาน  จะตองพาดพิงกัน  จะตองเกี่ยว

โยงกัน  ฉะนั้น  แตละคนจะตองรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

มาโนชญ เอนกนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูด ทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควรหยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

มาโนชย มณีเนตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาและพระราชีนี  มีความยินดี ที่ไดมารวมพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ในโอกาสนี้ 

และพอใจที่ไดทราบตามรายงานของผูบังคับการคายชุมนุมวา งานชุมนุมลูกสือนี้ จะใหประโยชนแก

ลูกเสือทั้งโดยทางตรง และโดยทางออม เปนอยางมาก 

            ขาพเจาไดเคยกลาวแกคณะลูกเสือในโอกาสอื่นมาแลาวา การลูกเสือนั้นเปนกิจการที่ผูใหญจัด

ขึ้นสําหรับเด็ก เพื่อซักจูงและฝกฝนใหเติบโตเปนคนดีมคีวามซื่อสัตย และเปนผูสามารถเหมาะสมที่จะอยู

ในสังคม ดังนั้นจึงเปนที่เขาใจและเปนที่หวังวา ตอไปขางหนาลูกเสือจะเปนคนสําคัญของชาติ คือจะเปน

ผูบริหารปกครองบานเมืองได ขอใหลูกเสือทราบถึงสิ่งสําคัญในการปกครองไววา  ในบานเมืองนั้น  มีทั้ง

คนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุข

เรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคนดีไดปกครองบานเมือง 

และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได  ลูกเสือทุกคนจงหมั่นฝกฝนตนเอง

ใหมาก เพื่อใหพรอมและใหเหมาะแกการภาระหนาที่อันจะมีมาขางหนานั้น 

            ในการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งนี้ ลูกเสือทั่วราชอาณาจักรไดมาอยูดวยกัน นอกจากนั้นยังมีแขก

จากตางประเทศมาอยูรวมกับเราดวย เปนโอกาสอันประเสริฐที่จะผูกไมตรีระหวางกันและกัน ขอใหแตละ

คนทําความรูจักคุนเคย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดกัน ผูกพันกันไวดวยน้ําใจ ลูกเสือจะรูสึกวา การที่

ไดมาอยูรวมกันเพียงชั่วเวลาเล็กนอยนี้ อาจกอใหเกิดประโยชนแกชีวิตอนาคตไดมากมาย 

            ไดเวลาอันเปนมงคลแลว  ขาพเจาขอเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ณ บัดนี้ ขออวยพร

ใหงานดําเนินลุลวงไปดวยดี  สําเร็จประโยชนตามวัตถุประสงคทุกประการ และขอใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ

 ลูกเสือทุกคน  พรอมทั้งผูมีสวนรวมในงาน มีความสุขความสวัสดีโดยทั่วกัน..."

มาโนต เปรมปรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

มาโนธ กระเปาทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

มามะสกรี ยูโซะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว 

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร  ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก  ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

มามี่ ดาวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

มายะ สูแป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวง ดวยความอุตสาหะเพงพินิจ 

ใชความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัว ปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคง ทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

มารต ยุทธธนสกล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ ยึดม่ันนั้นคือ ความดีเปนผูที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไม

มีความคิดที่แจมใส ไมมีความ คิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถที่ปฎิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."  

 

"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

มาริณี บูละ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

มาริณี อินทรศร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหมีไมตรีตอกัน มีเมตตาหวังดีใหกันและกัน ทํางานผสมผสานกันไมทเลาะกัน งานใหญทําคนเดียว

ไมได ตองรวมมือกัน ปองกันการทุจริต คิดมิชอบตอแผนดินและประชาชน..."

มาริษา สิงหกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ประเทศของเราไดรักษาอธิปไตย และดํารงฐานะมา ดวยดีไดตลอดมานั้น ก็ดวยอาศัยความ

รวมมือ ของทุกๆฝาย ตางชวยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของประเทศชาติ ดวย ความสามัคคีและความ

พรอมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน ของสวนรวม..."

มาริษา ไหวพริบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวงหันไปหวงอํานาจ หวงตําแหนง หวงสิทธิและหวงรายไดกันมากๆเขา

 แลวจะเอาจิตเอาใจที่ไหนมาหวงความรู ความดี ความเจริญของเด็ก ความหวงในสิ่งเหลานั้นก็จะคอยๆ

บั่นทอนทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้น จะไมมีอะไรดีเหลือไว พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว

ได ความเปนครูก็จะไมมีคา เหลืออยูใหเปนที่เคารพบูชาอีกตอไป..."

มาริสา ทัดเที่ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตลอดระยะเวลา 60 ป ขาพเจาใครจะกลาวแกทุกทานวา การทํานุบํารุงประเทศชาตินั้น มิใชเปนหนาที่

ของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะหากเปนภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะตองขวนขวายกระทําหนาที่

ของตนใหดีที่สุดเพื่อธํารงรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญและผาสุกรมเย็น ขาพเจาในฐานะที่เปน

คนไทยคนหนึ่งจึงมีภาระหนาที่เชนเดียวกับคนไทยทั้งมวล..."

มาริสา มะซัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

มาริสา ออนคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

มาริสา อิ่มเอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

มารีดา หวันหลํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

มารีนา หะยีเด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

มารีนา อับดุลหละ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

มารียา ยีสะแลแม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

มารียานี กาแจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

มารีเยาะ ตาเยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

มารีเยาะ หวันเตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอยจึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหคนดี

ไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอน วุนวายได..."

มารุต ยิ่งคงดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความ สามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

มารุต แสนนรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

มารุต โอลําผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแก ระเบียบในการคิดและในการทํา ผูไมฝกระเบียบไวถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมไดเพราะความคิดความอานสับสน

วุนวาย ทําอะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอนมีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน 

ขาราชการจึงจําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตน

ทาํงานไดดีขึ้นและประสบความเจริญมั่นคงในราชการ..."

มาเรียม จันทรสวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

มาเรียม ดอเลาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

มาเรียม มาเจะมะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

มาเรียม ยานนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

มาลัย คงชมแพง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญ ๆ ทุกอยาง ตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงาน เปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

มาลัย ปรียานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ  มีทั้งงานประจํา มีทั้งอุปสรรค  มีทั้งปญหา  มีทั้งการปรับปรุง  ขอใหใชสมองพิจารณา 

 เรามีสมองอยูในกรรมสิทธ์ิของแตละคน  และมีสิทธิ์ของเราที่จะใชสมองในทางที่ดีเพื่อตนเอง  เพื่อสราง

ชีวิตใหกาวหนา  เพื่อหาความดีใสตัว  เพื่อสรางความดี  และเพื่อเปนผุที่ไดช่ือวาเปนผูมีปญญา  มี

ความคิดที่รอบคอบ  เพื่อสรางสังคมที่นาอยู  ที่มั่นคง  ที่ปลอดภัย..."

มาลัย รัตวร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปดทองหลังพระ บางครั้งก็ตองปดเพื่อใหพระพุทธรูปนั้นสวยงาม..."

มาลัย อิ่มศลิป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

มาลา แกวมนตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

มาลา ช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

มาลา ชูเกียรติศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

มาลา เนียมเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา ศิลปและวัฒนธรรมนั้น คือ งานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซึ่ง

เปนทั้นตนเหตุ ทั้งองคประกอบ ที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆ ทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรา

รักษาและดํารงความเปนไทยไดสืบไป..."

มาลา มุสิแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

มาลิน แกวมูณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา ถึงแมปจจุบันนี้จะมีหลาย นิกาย แตก็ยึดหลักธรรมอันเปนแกนแทอยางเดียวกัน คือ 

ถือวาธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแตเหตุ เมื่อมีเหตุ ก็ตองมีผล ไมมีสิ่งใดที่อยูเหนือเหตุและผล นอกจากนั้นยัง

ตางถือวาการแผเมตตาสงเคราะห เกื้อหนุนกัน เปนกรณียกิจสําคัญในการจรรโลง ความสงบสุขของ

ชาวโลก ..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานใน

งานฉลอง 25 ป ของ องคการพุทธศาสนิก

สัมพันธแหงโลก 20 กุมภาพันธ 2519..."

มาลินี ทองจํารูญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาความสัจ

 ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อด

กลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจัก

ละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง.

 คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

มาลินี อุตสาห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

มาลิสา เอี่ยมสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

มาลี กิตติอุดมเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาวที่จะตองปลูกเพราะอีก 20 ป ประชากรอาจจะ 80 ลานคน ขาวจะไมพอ ถาลดการปลูกขาวลง

เร่ือยๆขาวจะไมพอ เราจะตองซื้อขาวจากตางประเทศเรื่องอะไรประชาชนคนไทยไมยอมคนไทยนี้ตองมี

ขาว..."

มาลี จันสี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพร และการเฉลิมฉลองย่ิงใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ

ทั้งรัฐบาลที่ไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทย ที่รวมกันแสดงออก

ทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนไดแสดงออก และ

ตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคนที่จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเปน

ที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได

จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา

ขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล จงรักษาประเทศชาติไทยปลอดพนจากภัย จาก

อันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความเจริญสวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากนั..."

มาลี จินะสาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

มาลี ชะโนวรรณะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น เบื้องตน แตละคนจะตองมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอัน

ที่จะทํางานทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความหนักแนนอดทน ใหบรรลุผลสําเร็จ. เมื่อจะเริ่ม

งานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชนที่แทของงานนั้นอยาง

แจมแจง แลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย. ขอสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตองพยายาม

ควบคุมกายใจและความคิด ใหสงบตั้งมั่นและหนักแนน อยาใหคลายจากความเพียร และอยาใหหวั่นไหว

ฟุงซานไปกับความพอใจไมพอใจหรืออุปสรรคและปญหาตาง ๆ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความสุจริตใจ

และจริงใจตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม 

ดวยความเมตตาอารีและความไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานประโยชนกันได อยางสอดคลอง

และมีประสิทธิภาพ..."

มาลี ไชยสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

มาลี เตาตะไร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทั้งนี้คนอื่นจะวาอยางไรกจชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชยวาเมืองไทยไมมีสิงที่สมัยใหม

 แตเราอยุพอมีพอกินและขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบและ

ทํางานตั้งจิตอธษ,นตั้งปณิธานในทงนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกินําใชวาจะริ่งุเรืองอยางยอดแต

วามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็

จะยอดยิ่งวดได ประเทศตางๆในโลกนี้กําลังตก กําลังแย กําลังยง เพราะแสวงหาความยิ่งยวดทังใน

อํานาจในทางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ ทางอุตสาหกรรม ลัทธิ ฉะพนั้นถาทุกทานซ่ึงถือวาเปนผูมี

ความคิด มีอิทธิพล มีพลังที่จะทําหใผอื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกัน ชวยกันรักษษสวนรวมใหอยุดีกินดี

พอควร ขอยํ้าพอควร มีความสงบไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จาเราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่

ถาวร มีคุณคาอยูตลอดกาล..."

มาลี ทันใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

มาลี ประทุมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

มาลี สังขอุบล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

มาลี หวังดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานจะตองสุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชนและสุจริตตอหนาที่นอกจากความรูและความสุจริต

ประจําตัวแลวทานควรมีหรือตั้งจุดหมายใหแนวแนในการงานที่จะกระทํานั้นแลวใชความคิดไตรตรองวา

จะทําอยางไรบางและการใชความคิดดังวานี้จําเปนตองใชสติควบคุม มิฉะนั้นก็จะเปนความคิดที่ฟุงซาน

ซึ่งประเทศชาติไมพึงปรารถนา..."

มาลีนี พรมชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความตองการเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข

..."

มาลีรัฐ อภิชาตบรรลือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

มาลีวัลย จันทรคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

มาหะมะรุสลี สาแล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

มาหะมุ สาและ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

มิ่งขวัญ ขวัญเยน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

มิ่งขวัญ ภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรอบรู ความคิด ความประพฤติดี ทัศนคติ คานิยม

 คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศชาติก็ยอมทําให

ไดโดยสะดวกราบรื่น ไดผลที่แนนอน และรวดเร็ว..."

มิ่งขวัญ เสืองามเอี่ยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

มินตรา นิธิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักชาติ รักแผนดิน เปนปกแผนมันคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถและดวยคุณธรรม

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้เราทั้งหลายใน

ปจจุบันจึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญในอันที่จะรักษาคุณความดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทยไว

มั่นคงตลอดไป..."

มิรันตรา เกตุทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

มิหนะ โอมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุก ๆ คนใหมีความสุข ความ

เจริญ และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา 

ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือปรารถนาสุขกายสบายใจ ความสมบูรณดวย

พลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบรมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปน 2 สวน คือความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก

ไดแกความเปนอยูและสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตรายหรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยง มุงรายทําลายกัน 

ภายในไดแกจิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาดและสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลายพยายามทําความคิดจิตใจใหสงบ แจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกันก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคนทุกฝายจะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไปโดย

ราบร่ืนและมั่นคง บรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคนให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

มีชัย ฉันทมาภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท ปพุทธศักราช ๒๕๒๗

         คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗..."

มีชัย แพงมาพรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

มีชัย สิงหเลื่อน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีในชาตินั้น  คือ  ความสํานึก  ตระหนักในความเปนไทย  ในอิสรภาพและในหนาที่  ที่

จะธํารงรักษาชาติประเทศไวใหเปนอิสระม่ันคง..."

มีน สุวรรณวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู  ก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงดวยความรูความสามารถ  ดวยความจริงใจ  

พรอมใจและความเมตตาปราณีตอกัน  ผลการปฏิบัติของแตละคน  แตละฝาย จักไดประกอบและสงเสริม

กันเปนความมั่นคง วัฒนาของประเทศชาต.ิ.."

มีน สุวรรณวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กตองเรียนความรู อบรมความดี ฝกหัดวินัยใหมีพรอมแตเยาววัย จึงจะมีความสุขความเจริญได ทั้ง

ในวันนี้และวันหนา..."

มีนา ประทีป ณ กลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

มีนา เอี่ยมสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภมาก คนเราก็อยู

เปนสุข..."

มุกดา จอกลชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

มุกดา สรรเสริญลักาณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนตองมีความตั้งใจจริงและขยัน หมั่นเพียรตองรูจักคิดพิจารณา

ดวยปญญา และความรอบคอบยึดมั่นในความ สามัคคีและความซื่อสัตยสุจริต ถือเอา ประโยชนสวนรวม

เปนจุดประสงคสําคัญจึงจะ สามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ใหสําเร็จผลโดย สมบูรณได..." 

พระราชดํารัส ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจําจังหวัดนาน 10 มีนาคม 2512..."

มุตตาภรณ จิตมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

มุทริกา จินากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

มุทิตา หนูนิ่ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนยึดมั่นในความดี  ถาทุกคนยึดมั่นวาเราตองชวยกัน  และตองพยายามที่จะปฏิบัติงานของตน

ดวยความ  ซ่ือสัตยสุจริต  ดวยความตั้งใจดี  ดวยความเอาใจใสดีในหนาที่ของตน  เชื่อไดวาสวนรวมจะ

อยูไดอยางมั่นคงและถาวรแน..."

มุนนี ธรรมรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."  

    

พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม

เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระเฉลิมชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2520..."

มุฮัมมัดอีซอ วาแยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆทุกอยางตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทัน ทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดั้งนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญ..."

มูฮําหมัด หมัดอาด้ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๑..."

มูฮําหมัด อาแวโด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติงานโดยตรงของทหารคือ การสูรบ และนอกจากนั้นก็มีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ งาน ซึ่งใน

ปจจุบันนี้มีความสําคัญยิ่งไดแกการปฏิบัติ ในดานชวยประชาชนในทองที่ ซ่ึงจะทําใหการงาน ของทหาร

โดยตรงนั้นมีความสะดวกและมี ความสําเร็จได..."

เมฆพิศาล ศรีภิรมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

เมฆยัณห นิรันดสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

เมตตา สงางาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

เมตตา แสงสรอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

เมทินี ขุนเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดีไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทังหมดการทําใหบานเมืองมี

ความปกติสุขเรียบรอยจึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหคนดีไดปกครรอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

เมทินี นพบุญชลธี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหนาที่ในฐานะของแตละคนที่จะตองทําใหทําอยางดีๆ ทําเรื่อยไปไมใชอยางที่จะอยาก

ดีเดน ทําดีเดนทําใหดีแลวกจะดีเดนเองไมใชวาจุดประสงคที่จะทําเพื่อใหดีเดนทําเพื่อใหดีเร่ืยๆทําให

หนาที่ที่มีใหสําเร็จแตไมใชจุดประสงค จะดีเดนกอยางทีวาไมใชทําเพื่อดังแตวาถาตองการจะดังเมื่อไหรก

จะดังเอง แลวดังดีดวยดังไพเราะไมใชดังอยางนารําคาญหรือนาเกลียด..."

เมทินี บุญชลธี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

เมธา เมืองสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

เมธี มวงมั่งมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะหงานประสานคนนั้นมีหลักสําคัญอยูวาทุกฝายจะตองไมแบงแยกกันไมแยงประโยชนแตละ

ฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจมุงหวังผลสําเร็จในกาสรงานเปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

เมธี มารอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

เมธี วารีนิยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

เมธี สิทธิโชค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

เมืองเดช วิเศษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

แมน ทัดปากน้ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

แมน มาดใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

แมนมาศ มั่งมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริต และความมุงมั่นเทานั้นจึงจะทํางานสําคัญ ยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

โมทนา รสารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คิดดี ทําดี คือ สรางสิ่งที่ดีดวยการปฎิบัติในสิ่งที่ดี ไมใช เบียดเบียนผูอ่ืน สรางสรรคทําใหเจริญทั้งวัตถุ

ทั้งจิตใจ..."

โมรีรัตน ยงทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

ใมมุหนะ สาหมุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สิ่งใดที่เห็นวาถูกตองแลว ทานจะตองทําเพราะถาไมทํา ก็จะพาใหเกิดความทอถอย ทําใหมีคนทํางาน

จริงนอยลง งานทุกอยาง คุณธรรมทุกอยาง จะเส่ือมทรามจนหมดสิ้น เมื่อทุกทานกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง ก็

จะเปนตัวอยางชักนําผูมีความรูสติปญญาทั้งหลายใหมีกําลังใจและมีความเขมแข็งที่จะปฏิบัติเชนเดียวกัน

..."

ไมตรี ขุนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายบานเมืองนั้นโดยหลักการมีไวสําหรับรักษาความยุติธรรม และความสงบเรียบรอยในแผนดิน 

ดวยการจัดสรร อํานวยสิทธิเสรีภาพแกบุคคลโดยถวนหนาและเสมอหนา แตความจริงที่เปนอยูปรากฏวา 

ในบางเรื่องบางกรณีการใชกฎหมายมักไมไดผลสมบูรณ ตรงตามหลักการอันเปนเจตนารมยที่แทนัก 

อาจนําไปสูความยุงยาก และความราวฉาน ซึ่งเปนความเสียหาย และอันตรายผูมีหนาที่ดานกฎหมาย

จะตองคิดอาน กระทําการใหกฎหมายไดเปนปจจัยผดุงความเที่ยงธรรม และสงบสุขอยางแทจริง 

"กฎหมายเปนแตเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกลาวจึงไมควรจะถือวามีความสําคัญย่ิงไปกวา

ความยุติธรรม หากควรจะตองถือวาความยุติธรรมมากอนกฎหมาย และอยูเหนือกฎหมาย การพิจารณา

พิพากษาอรรถคดีใด ๆ โดยคํานึงถึงแตความถูกผิดตามกฎหมายเทานั้น ดูจะไมเปนการเพียงพอ จําตอง

คํานึงถึงความยุติธรรม ซึ่งเปนจุดประสงคดวยเสมอ การใชกฎหมายจึงจะมีความหมายและผลที่ควรจะได

..."

ไมตรี ติ๊บเต็ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียวกันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยูในฐานะดี จึงเห็นไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งที่จะชวยนําประเทาติสูความวัฒนาถาวร..."

ไมตรี แผนคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกแลกวาง ประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่ง ความสามารถในการปฏิบัติการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสามสวนนี้

โดยครบถวนสม่ําเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

ไมตรี พันธจริยานุกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน  มีความสงบและทํางานตั้งอธิฐาน ตั้ง

ปณิธานในทางนี้  ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพอกินไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด  แตวามีความพออยูพอกินนี้

ได  เราก็จะยอดยิ่งยวดได

                ฉะนั้นถาทุกทานซึ่งถือวาเปนผูที่มีความคิดและมีอิทธิพล มีพลังที่จะทําใหผูอ่ืน ซึ่งมีความคิดห

มือนกัน ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควรมีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบตัินี้จากเรา

ไปได  ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล..."

ไมตรี พุทธเกษม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยงในการคปฏิบัติ 

หนาที่ของขาราชการเพราะการยึดมั่นดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเด่ียวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติ

หนาที่ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยาง

แทจริง..."

ไมตรี วงษยืน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก

 ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตรายหรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

        ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้

สําคัญมาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่

จะอํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนาตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได

         ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจ

อันดีในกันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรัก

ความหวังดี ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือรวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนิน

กาวหนาไปโดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย..."

ไมตรี ศรีเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาลเปนผูที่ตองปฎิบัติงานสําคัญสําหรับความอยูเย็นเปนสุขของชาติบานเมือง จึงตองบริหารใหดี

ใหสอดคลองกัน ถาผูที่บริหารประเทศปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตย ดวยความอดทนก็นําสวนรวมไปสูทาง

ที่ดีได..."

ไมตรี สรรพสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อาจมีสิ่งที่มีอยูแลวที่ใชไปไดช่ัวคราว  คุณภาพอาจไมคอยดีนักทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรที่ดีรอย

เปอรเซ็นต  แตวาตองใชอะไรที่ใชไดไปไมอยางนั้นไมมีวันที่จะมีชีวิตรอดได..."

ไมตรี หนูตอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ไดอุตสาหะศึกษาคนควาวิชาการจนถึงขั้นสูงอยางนี้ เทากับแตละคนไดสรางสมกําลังอันแรงกลา

ขึ้นไวในตัว คือกําลังแหงความรู กําลังแหงความรูนี้เปนปจจัยสําคัญย่ิง ที่จะสงเสริมใหปฎิบัติการตางๆ ได

ดีขึ้นมากขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหสามารถสรางสรรคสะสมผลประโยชนสําหรับตัวไดมากมาย 

ทั้งในทางที่ถูกตองและทางที่ผิดถาใชกําลังไปในทางที่ถูกตอว ก็ไดรับผลดี ที่เปนประโยชนแทจริงอันพึง

ประสงค ถาใชไปในทางที่ไมถูกตอว ก็ไดรับผลราย เปนความเสียหายทั้งแกตนเองและแกผูอ่ืน ผูมีกําลัง

ของตนไปในทางใด และสิ่งที่เรียกวาประโยชนมิใชประโยชนนั้น เปนอยางไร จักไดสามารถควบคุมการ

ใชกําลังของตนใหเหมาะสมเที่ยงตรงได การวินิจฉัยและควบคุมการใชกําลังโดยถูกตองดังนี้ เปนหนาที่

สําคัญยิ่งของผูมีกําลังความรูทุกๆ คน ยิ่งรูสูงรูมากขึ้นเทาใด ก็ย่ิงตองมีความรับผิดชอบมากและสูงขึ้น

เทานั้น จึงจะสรางสรรคความเจริญ ความดีงาม และความมั่นคงผาสุกไดสําเร็จดังทที่มาดหมาย..."

ไมตรี เอี่ยมโสภณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น แตมีความหมายวา พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง "

"พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ไดแตวาพอ แมบางอยางอาจดูฟุมเฟอย แต

ถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรจะทํา สมควรจะปฏิบัต"ิ

"Self-Sufficiency นั้น หมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใชไมตองไปขอซ้ือคนอื่น อยูไดดวยตนเอง"

"คนเราถนาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด คิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

ไมนา สะนอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนยึดมั่นในความดี ถาทุกคนยึดมั่นวาเราตองชวยกันและตองพยายามที่จะปฏิบัติงานของตน

ดวยความซื่อสัตยสุจริตดวยความตั้งใจดี ดวยความเอาใจใสดีในหนาที่ของตน เชื่อไดวาสวนรวมจะอยู

อยางมั่นคงและถาวรแน..."

พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง 

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริ ญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ไมรตรี สุขสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

ยงยศ แกวกอเกียรติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลา ได และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดย งายดายและ

รวดเร็ว..."

ยงยศ จริยวิทยาวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ยงยศ รัตนมารค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...1.คิดพูด ทําดวยเมตตา มุงดี มุงเจริญ ตอกัน

2.ชวยเหลือเกื้อกูล ประสานงาน ประสานประโยชน

3.ปฎิบัติตนอยูในความสุจริต ในกติกาในระเบียบแบบแผนเสมอหนากัน

4.พยายามทําความคิดใหถูกตอง มั่นคงในเหตุผล..."

ยงยุทธ เจิมสันเทียะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหพอเพียงก็หมายความวา มีกิน มีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยางอาจจะดู 

ฟุมเฟอย  แตถาทําใหมีความสุขถาทําไดก็สมควรที่จะทํา  สมควรที่จะปฏิบัติ..."

ยงยุทธ ชาญนาวา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

ยงยุทธ ทรัพยอักษรศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ยงยุทธ นวลสันเทียะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาและปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน

     "การปฏิบัติสงเสริมและทํานุบํารุงพระศาสนานั้น แมจะมีแงมุมและรายละเอียดในเนื้อหา การปฏิบัติ

ขอปฏิบัติหรือในวิธีปฏิบัติอยางไรก็ตาม ทานทั้งหลายไมควรจะทิ้งหลักการขอสําคัญที่วา เราจําเปนตองสง

เสิรมการศึกษาและปฏิบัติธรรมะขั้นพื้นฐานใหมาก ทั้งนี้เพราะธรรมะขั้นพื้นฐานนั้น คนทั่วไปเรียนรูไดงาย 

เขาใจไดชัดเจนและปฏิบัติไดผลซึ่งยอมทําใหเขาเหลานั้นเปนประโยชนของพระศาสนา วาเมื่อไดเรียนรูได

งาย และปฏิบัติตามธรรมบัญญัติแมเพียงเบื้องตนเทานั้น ก็ยังไดรับประโยชนคือมีความสุขความเจริญ

ความรมเย็นขึ้นมาทั้งในกาย ในใจ ในการครองชีวิตตลอดถึงในกิจการงาน ดังนี้ก็จะพอใจเรียนรูและ

ปฏิบัติธรรมหนักแนนยิ่งขึ้นและแพรหลายกวางขวางยิ่งขึ้น

     เมื่อชาวพุทธรูธรรมะ ปฏิบัติธรรมะกันอยางถูกตองทั่วถึงมากขึ้นการปฏิบัติบอนเบียนพระศาสนาใหเส

ราหมองก็จะลดนอยลง และพระศาสนาก็จะเจริญมั่นคงขึ้น เพราะชาวพุทธเรารวมกันทาํนุบํารุง โดย

ประการดังกลาวนี.้.."

ยงยุทธ เนียมเปย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ยงยุทธ ไพบูณณวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยูกจะไมมีวันอับจนยอมหาทางสรางตัวสรางฐานะให

กาวหนาไดเสมอ ขอสําคัญในการสรางตัวสรางฐานะนั้นจะตองถือหลักคอยเปนคอยไปดวยความรอบคอบ

 ระมัดระวังและความพอเหมาะพดีไมเกินฐานะและกําลัง หรือดวยความเรงรีบ..."

ยงยุทธ รักรอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

ยงยุทธ รูปชัยภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางโรงนมผงในสวนจิตรลดาไมใชสําหรับการคา  แตสําหรับทดลองดูวาการทําเชนนี้จะไดผล

อยางไร  และเก็บขอมูลเอาไว  ดังที่ไดทําจนถึงบัดนี้  มิใชวาจะทําโรงนมผงนี้เพื่อที่จะใหความตองการใน

ตลาด  ซ่ึงไมมีทางจะเพียงพอได  เพราะวาโรงนมในสวนจิตรลดานี้มีความมุงหมายอยางเดียว  คือคนควา 

 ไมใชการคา..."

ยงยุทธ โลหะกฤษณะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานครูนั้นวาถึงฐานะ ตําแหนงตลอดจนรายไดดูออกจะไมทัดเทียมงานอื่นหลายๆ อยาง แตถาวาถึงผล

อันแพรหลายยั่งยืนแลว จะตองถือวาอยูเหนือกวางานดานอื่นทั้งหมด ทั้งนี้เพราะครูเปนผูใหความรู ความ

ดี และความสามารถนานาประการแกศิษย เปนสมบัติอันประเสริฐติดตัวไป สําหรับที่จะนําไปสรางสรรค

ประโยชนตางๆ ทั้งแกตัวเองและแกสวนรวม และครูแตละคนนั้นตางไดแผเมตตาสั่งสอนศิษยนับจํานวน

พัน จาํนวนหมื่น ทําใหเขาเหลานั้นสามารถประกอบการงานอาชีพตางๆ ไดทุกระดับ ทุกสาขา ใหเปน

ประโยชนตอแผนดิน จึงพูดไดเต็มปากวา ครูมีผลงานสรางสรรคอยางสูง พรอมทั้งมีเมตตากรุณาตอคน

ทั้งหลายอยางกวางขวางไมมีประมาณ เปนเหตุใหคนไทยเคารพยกยองครูอยางยิ่ง ถือเปนบุพการีอันที่

แทจริง..."

ยงยุทธ ศรีเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น  หมายถึง  ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา  ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ  หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจาก

ผูอ่ืน  ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค  เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย..."

ยงยุทธ สุยานะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับดวงประทีปเปรียบกันไดหลายทาง ดวงประทีปเปนไฟที่สองแสงเพื่อนําทางไป ถาใชไฟนี้สอง

ทางที่ถูก ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางไดสะดวกเรียบรอย และถาไมระวังไฟนั้น อาจจะเผาพลาญใหบาน

ชองเสียหายลงได ความรูเปนแสงสวางที่จะนําเราไปสูความเจริญ ถาไมระมัดระวังในการใชความรูก็จะ

เปนอันตรายไดเหมือนกันทําลายเผา

ผลาญบานเมืองใหลมจมลงได..."

ยงยุทธ เสราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทํา จึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควร หยุดย้ัง

การกระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

ยงยุทธ หงสทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ยงศักดิ์ เตาตะไร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัตริงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงผลประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการ ใหบริสุทธิ์

บริบูรณโดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถเพื่อผลปฎิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตนแ แกหนาที่และแกแผนดิน..."

ยงศักดิ์ ศรัทธาสุภัคกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ยงสฤทธิ์ พันธจบสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวงใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวกนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ยนต จันทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

ยมนา บุญแกน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคม พรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ ที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชน

ชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมาก เพราะแต

ละคนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปยมไปดวย

ความปรารถนาดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝาย ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจ

มากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกัน

รักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง 

          ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

          ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ให

งานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืน และกับประเทศชาติ 

          ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบ

แบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน 

          ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และ

มั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤตปิฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้

ยังมีพรอมมูลในกาย ในใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได 

          จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและ

คุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน และถายทอดความคิด จิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติ

ของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายหนา 

          ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย ให

ปลอดพนจากภัยอันตรายทุกสิ่ง และอํานวยความสุข ความเจริญ สวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่ว

กัน..."

ยรรยง ตอรบรัมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

ยรรยง บุณยรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

ยรรยง ภูประไพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเสียสละและชวยเหลือกันและกัน ที่ประชาชนทั้งชาติแสดงใหปรากฎนั้น เปนหลักประกันความ

มั่นคงของเราอยางแทจริง..."

ยรรยงค บุรีมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ยรรยงค ปทมะรางกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น 

และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจักละ

วางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง. 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

ยวนจิต วาทีเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกแลกวาง ประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่ง ความสามารถในการปฏิบัติการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสามสวนนี้

โดยครบถวนสม่ําเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

ยศ สมผาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

ยศถา กิจกุลอนุพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วัยเด็กเปนงวัยที่เร่ิมตน เปนวัยเตรียมตัวเพื่อสรางความเจริญมั่นคงในชีวิต เด็กๆจึงรีบขวนขวายศึกษา

จักไดมีความฉลาดรอบรู วาอะไรคือความดี และอะไรคือความเสื่อมเสีย เพื่อสามารถเลือกเฟนหยิบยกเอา

แตสิ่งที่ดีงามขึ้นมาประพฤติปฎิบัติ ใหเปนทางนําชีวิตของตนไปสูความสุขความเจริญไดโดย ถูกตองและ

สมบูรณ..."

ยศพัฒน ทรงมวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

ยศภัทร อั้นเตง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มีเงินเดือนเทาไร จะตองใชภายในเงินเดือน .....การทําแชรนี้เทากับเปนการกูเงิน การกูเงินนี้นํามาใชใน

สิ่งที่ไมทํารายไดนั้นไมดี อันนี้เปนขอสําคัญ เพราะวาถากูเงินและทําใหมีรายได ก็เทากับ จะใชหนี้ได ไม

ตองติดหนี้ ไมตองเดือดรอน ไมตองเสียเกียรติ..."

ยศวิวัฒน นิลเกษม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

ยสพงศ ถิระวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ยสวรรณ หนูเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สิ่งใดที่เห็นวาถูกตองแลว ทานจะตองทํา เพราะถาไมทําก็จะพาใหเกิดความทอถอย ทําใหมีคนทํางาน

จริงนอยลง งานทุกอยาง คุณธรรมทุกอยาง จะเส่ือมทรามลงจนหมดสิ้น เมื่อทานทําในสิ่งที่ถูกตอง ก็จะ

เปนตัวอยาง ชักนําผูมีความรูสติปญญาทั้งหลายใหมีกําลังใจและมีความเขมแข็งที่จะปฏิบัติเชนกัน..."

ยอด วิริยะเสนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

ยอด สุรวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง. ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตาง ๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาด

แจมใสในเหตุในผล . หนาที่นี้เปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ. ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความ

ดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบ ได

เขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญ

และความเสื่อมทั้งปวง . 

      โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสาย. ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

ยอดขวัญ สาหีม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

ยอดชาย สมจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ยอดรัก โมราบถ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยน้ําใจรักตองหวังผลงานนั้นเปนสําคัญ แมจะไมมีใครรูใครเห็นก็ไมนาวิตก เพราะ

ผลสําเร็จนั้นจะเปนประจักษพยานที่มั่นคง ที่พูดเชนนี้เหมือนกับสอนใหปดทองหลังพระ การปดทองหลัง

พระนั้นเมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอยชอบปดทองหลังพระกันนัก เพราะนึก

วาไมมีใครเห็นแตถาทุกคนพากันปดทองขางหนา ไมมีใครปดทองขางหลังเลย พระจะเปนพระที่งาม

สมบูรณไมได..." 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ เมื่อ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2506 ทรงเตือนสติทุกคนใหทํางานดวยความตั้งใจ ดวยความรูความสามารถ และ

ความสุจริต แมงานที่ทํานั้นอาจไมมีผูใดทราบ แตเมื่อเปนงานที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและ

ประเทศชาติแลว ควรที่จะทําแมเปนการทําในลักษณะปดทองหลังพระก็ตาม เพราะถาทุกคนคิดแตจะปด

ทองหนาพระ ทํางานเอาหนา ทําอะไรตองมีผูรูผูเห็นก็เปนสิ่งที่ไมถูกตองนัก รวมทั้งไมกอใหเกิดประโยชน

แกประเทศชาติไดอยางสมบูรณครบถวน

นอกจากนี้แลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท เปนการเตือนสติ

ขาราชการทุกคน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533 ใหทํางานโดยคํานึงถึงผลงานที่

ปฏิบัติมากกวาผลประโยชนอยางอื่น เหมือนดังเชนการปดทองหลังพระ

"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ที่สมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองของเราอยู

เปนสุขและมั่นคง..."

ยานี สังขศรีอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเครงครัดหมายถึงความระมัดระวังมั่นคงที่จะปฏิบัติการใหเที่ยงตรงครบถวนตามแบบแผนและ

หลักเกณฑที่ไดวางไว แบบแผนและหลักเกณฑนั้นยอมตองมีเหตุผลเปนพื้นฐาน และเหตุผลที่จําทําให

พื้นฐานมั่นคงไมสั่นสะเทือนได ก็ตองเปนเหตุผลตามความจริงแทที่ไดพิสูจนเห็นจริงแลวดวยความ

ละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลําเอียง และความหลงผิดตามอารมณ..."

ยามิลา สะมะออ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

ยารอดะห นิแฮ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษกิจพอเพียงนี้ขอย้ําวาเปนทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทําอะไรเพื่อใหเกิดผลโดยมีเหตุและผล

 คือ เกิดผลนั้นมาจากเหตุ ถาทําเหตุที่ดี ถาคิดใหดีใหผลที่ออกมาคือสิ่งที่ติดตามเหตุ การกระทําก็จะเปน

การกระทําที่ดี และผลของการกระทํานั้นก็จะเปนการกระทําที่ดี ดีแปลวามีสิทธิผล ดีแปลวามีประโยชน ดี

แปลวาทําใหมีความสุข..."

ยารอนะ หลังเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกินอุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเองความพอเพียงนี้

ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว

อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอยางที่

ผิลตไดมากกวาความตองการก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไรไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

ยารียะ โซะสะอิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกัน เพื่อชวยให งานของทุกฝาย ดําเนินกาวหนา ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

รวดเร็ว นั้น ทุกฝายจะตอง ไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไมแยง ความชอบ กัน แตละฝายแตละ คน

ตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวัง ผลสําเร็จในการงานเปนใหญยิ่งกวา สิ่งอื่น..."

ยารียะ หลังยาหนาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ยาเราะ อับดุลลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มนุษยเรานี้ควรจะมีการใหตอกันบาง อยางนอยก็ใหเวลาสดับตรับฟงความทุกขของผูอ่ืน ไมใชจะงกๆ 

เงิ่นๆ ละโมภหาแตความสุข กอบโกยหาโชคลาภสูตนเองโดยไมนึกถึงผูอ่ืน เมื่อเราไมยื่นมือเขาชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันแลว 

เราจะมีความสุขย่ังยืนไดอยางไร..."

ยาลีละ อาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

ยาวารี มะหลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารผานศึกเปนผูมีเกียรติเพราะไดเสียสละประโยชนสุขสวนตัว แมกระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อ

บานเมืองและสวนรวม ขอใหภูมิใจและต้ังใจรักษาเกียรติอันแทจริงที่มีอยูนั่นไวทุกเมื่อ..."

ยิ่งยศ คําลือชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาอยากจะกลาวย้ําแกทานทั้งหลาย เหมือนดังที่เคยกลาวมา เมื่อหลายปกอนวา วิถีชีวิตของ

คนเรานั้นจะใหมีแตความปกติสุขอยางเดียวไมได จะตองมีทุกข มีภัยผานเขามาดวยเสมอ ยากจะ

หลีกเลี่ยงพน ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทุกคนรักษาความสามัคคี และจิตใจอันดีนี้ไวเปนนิตย เพราะสิ่ง

นี้คือ คุณลักษณะอันพิเศษ ที่ชวยชาติบานเมืองของเราอยูรอดปลอดภัย และชวยใหเราทุกคนอยูรวมกัน 

ดวยความรมเย็นเปนสุขมาชานาน ตราบใดที่เราทั้งหลาย รักษาคุณลักษณะนี้ไวได ก็มั่นใจไดวา ชาติ

บานเมืองขอเราจะดํารงอยูตราบนั้น..."

ยิ่งยศ จันทรชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมืองนั้น คือชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน การดํารงรักษาชาติประเทศชาติ นั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หาดแตเปนหนาที่ของทุกคน ทกๆฝาย ทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกัน

กระทําพรอมกันโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

ยิ่งยศ ชูสมภพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ยิ่งยศ เสร็จกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจานั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีงามที่มีความกาวหนา มีความสําเร็จ สัจ 

เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือเปนการตั้งใจจะ

ทําอะไรเพื่อความสําเร็จ..."

ยินดี กล่ินสักโก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามกชนมีจิตสํานึกมั่นคง อยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ เห็นวา

ศาสนาทั้งปวง ยอมสั่งสอนความดีให บุคคลประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ชอบ จึง มิไดดูแคลน

เบียดเบียนผู ถือศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นไดในประเทศไทย..."

ยินดี พงศนุรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

ยิ้มละ เหมหมัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมจะเปนผูที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถาบกพรองตอการประมาณตนในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วิชา

ตาง ๆ ที่ไดเลาเรียนมาจนสําเร็จนั้นก็ไรประโยชน ไมสามารถจะนําความเจริญมาสูตน และประเทศชาติ

สมดังความปรารถนา..."

ยุคลธร เครือหลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

..."

ยุทธการ นาคนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได .."  

    

พระราชดํารัส ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเขาเฝาฯถวายสัตยปฏิญาณตน

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 14 มีนาคม 2523..."

ยุทธขจร สาติยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวา ทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่ เฉพาะของ

ตัว โดยไมมองดูคนอื่นงานก็ ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงาน จะตองพาดพิงกัน จะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองรูถึงงานของผูอ่ืนแลว ชวยกันทํา..."

ยุทธจักรี ชุมพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

ยุทธชัย รัตนเสถียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราอยาไปเบิกยวรมีที่บานเมือง ที่ประเทศไดสรางเอาไวตั้งแตบรรพบุรุษของเราใหเกิดไป เราตองทําบาง

 หรือเพิ่มพูนใหประเทศชาติมีอนาคตที่แนนอน..."

ยุทธนา เขาวละออง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแต ความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตอง 

รูจักอบรมเด็กทั้งในดาน ศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึก รับผิดชอบในหนาที่ดวย..."

ยุทธนา แคยิหวา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ยุทธนา จันทรแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ยุทธนา บุตรนาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

ยุทธนา ปนสุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ยุทธนา ผองเวหา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียง มีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีกไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชของเทานั้น แตมีความหมายวา พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ ก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

ยุทธนา ผูกพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมืองประกอบดวยนานาสถาบัน  อันเปรียบไดกับอวัยะทั้งปวง  ที่ประกอบกันขึ้นเปนชีวิต

รางกาย   ชีวิตรางการดํารงอยูได  เพราะอวัยวะใหญนอยทํางานเปนปรกติพรอมกันอยางไร  ชาติ

บานเมืองก็ดํารงอยูได  เพราะสถาบันตาง ๆ  ต้ังม่ันและปฏิบัติหนาที่ของตนโดยพรอมมูลอยางนั้น..."

ยุทธนา โพธิวิหด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ยุทธนา โพธิ์สุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ยุทธนา มาฆะเซ็นตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแต ความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตอง 

รูจักอบรมเด็กทั้งในดาน ศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึก รับผิดชอบในหนาที่ดวย..."

ยุทธนา เริงณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดํารงชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

ยุทธนา เริงสมุทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรม หากเปนแตเพียงบทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไว เพื่อรักษาความยุติธรรม

ผูใดก็ตามแมไมรูกฎหมาย แตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลว ควรไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายเต็มที่ ตรงกันขามคนที่รูจักกฎหมาย แตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควรตองถือวาทุจริต และ

กฎหมายไมควรคุมครองจนเกินเลยไป เพราะฉะนั้นจึงไมสมควรจะถือวา การรักษาความยุติธรรมใน

แผนดินมีวงกวางอยูเพียงแคขอบเขตของกฎหมาย จําเปนตองขยายออกไปใหถึงศลีธรรมจรรยาตลอดจน

เหตุ และผลความเปนจริงดวย..."

ยุทธนา สีไชยย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ยุทธนา สุภาพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียดหยาม

คนสมัยเกาก็มีสิทธิ์ แตถาพูดตามความจริงแลว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกา ไมควรจะมี ดวยเหตุวา

คนรุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

ยุทธนา อิสลามิกกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

ยุทธนา อุจจัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไวเพื่อความเจริญกาวหนาของแตละประเทศ..."

ยุทธพงศ จํานงคสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูตามแบบฉบับมักจะไมไดเปนผูที่บริบูรณดวยทรัพยดวยยศศักดิ์ อํานาจ และอิทธิพลนัก หากแต

บริบูรณดวยสมบัติทางคุณธรรม เชน ความซื่อสัตยสุจริต ความเมตตาปรานี ความเสียสละ..."

ยุทธพงศ แสนพันศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ยุทธพล คลายสําลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม 

ประกอบดวย

   เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว  สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสีอ ซึ่งเปนปจจัยที่นําภาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือ ปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

   ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย  โดยตระหนักวาการ

งาน  สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก 

แตถางานใดสังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย

..."

ยุทธพล ตองออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

ยุทธพล ผลพันธิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ยุทธพล แสงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ยุทธภูมิ ชุมพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

ยุทธภูมิ พันธุอุบล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

ยุทธภูมิ พันธุอุบล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ยุทธภูมิ สืบขําเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานรักษาความมั่นคงของประเทศเปนงานที่กวางขวาง และละเอียดลึกซ้ึง เกี่ยวเนื่องกับงานของ

บานเมืองทุก ๆ สวน ทั้งยังตองปรับเปลี่ยนแผนและกระบวนการปฏิบัติใหถูกตองทันสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูปฏิบัติบริหารงานระดับสูงทั้งฝายทหาร และพลเรือนจึงตองเปนคนที่

สามารถจริง ๆ คือมีความจัดเจนทั้งในวิชาการ ในวิธีการปฏิบัติและในสถานการณทุกดานในโลก..."

ยุทธศักดิ์ มีศรีดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนา มีความหมดจดบริสุทธิ์ และ สมบูรณบริบูรณดวยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถ

จะศึกษา และปฏิบัติดวย ปญญา ความเพงพินิจ ใหเกิดประโยชนคือความ เจริญผาสุกแกตนได อยาง

แทจริง..."

ยุทธศักดิ์ ศศิมณฑล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะสงเสริมใหกองทัพมีความเจริญกาวหนา ยิ่งขึ้นสมดังปรารถนานั้นนอกจากจะปรับปรุงใน เร่ือง

ปริมาณและอาวุธยุทโธปกรณแลวจําตองปรับปรุง ในเร่ืองคุณภาพและสมรรถภาพของทหารใหดียิ่งขึ้น 

ดวยทั้งในดานวินัยและความประพฤติเพื่อจักได เปนที่เคารพนิยมแกประชาชน..."

ยุทธศักดิ์ สาณศิลปน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ยุทธศาสตร สรอยศรีรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

ยุพดี ขาวสําลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ยุพดี แตงเกลี้ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและ

พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูล..."

ยุพดี ไตรติลานันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานทั้งหลายตั้งความหวัง ตั้งความเพียรพยายามอันมั่นคงไว เพื่อที่จะตอสู ชวยตัวเองให

    หนักแนนยิ่งขึ้น ใหแตละคนมุงมั่นประกอบหนาที่การงานทุกๆอยางดวยความอุตสาหะ พยายาม ดวย

ความ  

    สุจริต     รักษาความสามัคคีในหมูไทยไวใหแนวแน โดยยึดเอาประโยชนสวนรวมของชาติบานเมืองเปน

    จุดประสงคอันอุดม?

 ขาพเจาผูปฏิบัติหนาที่รับราชการในฐานะผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูหางไกลความเจริญ ไมมีรถ 

    ประจําทางแลนผาน ขาดแคลนงบประมาณ และนักเรียนมีฐานะยากจน โรงเรียนตองบริหารจัดการบน

ความขาด

    แคลนและตองยืนหยัดบนขาของตนเองใหได ซึ่งนับวาเปนสิ่งทาทายสําหรับขาพเจา  ซึ่งเปนผูบริหาร

คนใหม

    อยางยิ่ง ขาพเจายกยองผูบริหารทุกคนที่ผานประสบการณนี้มาแลว  และที่กําลังประสบปญหา

เดียวกันกับ 

    ขาพเจา  ขาพเจาไดยึดพระราชดํารัสนี้เปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจขาพเจาอยางสูงสุด สามารถนําความชุม

ชื่นหัวใจยาม

    ออนลา ในการนําพาคุณครู นักการและนักเรียนรวม 69 ชีวิต ใหเปนองคกรแหงความรัก สามัคคีฉันทพี่

นอง 

    มีเกียรติและศักดศรี มีความหนักแนนมั่นคงในหัวใจในการตอสูกับปญหา อุปสรรคและความยากจน

ดวยความ

   อุตสาหะ พากเพียร เพื่อที่จะนําพานาวาลํานอยใหบรรลุถึงฝงฝน เด็กนักเรียนมีสิทธิและโอกาสที่เทา

เทียมกัน

   เพื่อใหโอกาสที่รอคอยมานานไดเปดกวาง นักเรียนโรงเรียนบานคลองโคไดอัญเชิญกระแสพระราชดํารัส

ออกเสียง

   ตามสายในกิจกรรมหนาเสาธงทุกเชา   ทําใหพวกเราและชุมชนไดซึมซับแนวคิด ปรัชญา   ที่สอดแทรก

ในกระแส

   พระราชดํารัส   สามารถเปนหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ และใชในชีวิตประจําวันไดอยางดีย่ิง   ภาพพระ

เสโทของ

   พระองคทานเพียงหนึ่งภาพที่ปรากฏแกสายตา  มีคาย่ิงกวาคําพูดลานคํา   พระราชกรณียกิจของ

พระองคทานเปน

   แบบอยางการจัดการเรียนรูที่ทรงคุณคายิ่ง  สมแลวที่ทานทรงเปน  ?พระภัทรมหาราช? กษัตริยผูเปนที่

ยุพยง วุนวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



รักที่อยูใน

   ดวงใจของคนไทยทุกคน.."

                                                           พระเสโทที่หลั่งรดพื้นหลา

                        ธ คือศูนยรวมใจไทยทั้งชาต ิ      ธ  คือมหาราชผูย่ิงใหญ

                        ธ คือรมโพธิ์ทองคุมครองภัย                    ธ  คือผูใหตลอดกาล

              ทรงเคียงขางชาวประชาผูยากไร             ทรงหวงใยปากทองสารอาหาร

              ทรงแนะนําเรื่องน้ําทาชลประทาน     ทรงตรากตรําทํางานไมทอใจ
                       ? พระเสโทที่หลั่งรดพื้นหลา                          สามารถพลิกพสุธาใหสดใส

                       โอพระภัทรมหาราชของชาติไทย                   ธ เหน็ดเหนื่อยเพียงใด...ใครจักรู ?

              กวาจะครบ 60 ปที่ครองราชย     พระอังสาฝาพระบาทตองหยัดสู
              พระหทัยยิ่งกวาเพชรเด็ดนาดู                 ธ คือนักตอสูผูยิ่งยง

                       ดวยใจภักดิ์ตอองคพระทรงเดช                     ไทยประเทศจะทําตามพระประสงค 
                       จะสานตอพระปณิธานอันมั่นคง                      ถวายเบื้องบาทบงสุดวยภักดี 

     ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
               ขาพระพุทธเจา
                                                                                     นางสาวยุพยง วุนวงษ

     ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองโค
                                                                ในนามผูบริหาร คณะครู นักเรียน นักการโรงเรียนบานคลอง

โค..."

ยุพยง วุนวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

ยุพเยาว ไกแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมาก แตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

ยุพา ผิวบาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูมีปญญาและความรูดี เพราะมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนมามากวาผูอ่ืน ยอมมีหนาที่และความ

รับผิดชอบเปนพิเศษ ที่จะตองทําตัวทํางานใหเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน. การที่จะกระทํา

ใหไดผลประโยชนดังนั้น จําเปนที่แตละคนจะตองรูซึ้งถึงประโยชนที่แทเปนเบื้องตนกอน. ประโยชนที่แท

นั้นมีอยู ๒ อยาง คือ ประโยชนสวนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสวงหาและไดรับ แตตองดวยวิถีทางที่สุจริตและ

เปนธรรม กับประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู. การทํางานทุกอยาง

จะตองใหไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและมั่นคงถาวร เปนผลดีแก

ชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

ยุพา เพชรอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ศาสนานั้น เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาตองมีและถึงวาศาสนามีความหมายไดหลายอยางก็ไมจําเปนที่

จะตองเปนศาสนาที่มีช่ือ หรือที่ตองเครงครัดตามแนวทางการสั่งสอนอยางใดอยางหนึ่ง เปนแตตองมี

แนวคิดที่แนวแนที่ดีและไมเบียดเบียนอยางนี้ก็ถือเปนศาสนาไดทั้งนั้น

ในเมืองไทยนี้ใครจะถือปฏิบัติตามศานาใดก็ไดทั้งสิ้นเคยชี้แจงอยูเสมอวาเมืองไทยนี้อยูได เพราะไมมีการ

กีดกันระหวางคนโนน ศาสนานี้ ศาสนานี้วาแตวาเปนที่ทราบกนัดีวาทุกคนปฏิบัติศาสนากิจของตน ดวย

ความมุงหวังดี ตั้งใจที่จะใหเกิดประโยชนตนและประโยชนสวนรวมศาสนาทุกศาสนาจึงใชไดทั้งนั้น ขอ

เพียงแตอยาเบียดเบียนซึ่งกันและกัน..."

ยุพา ภูหอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โครงการตาง ๆหรือเศรษฐกิจที่ใหญ  ตองมีความสอดคลองกันดีที่ไมใชเหมือนทฤษฎีใหม  ที่ใชที่ดิน

เพียง 15 ไร  และสามารถที่จะปลูกขาวพอกิน กิจการนี้ใหญกวา แตก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน..."

ยุพา มคนาเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ยุพา รักซูซื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนมีหนาที่ตามอาชีพของตนหรือตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่และเสียสละเพื่อทํางานใหสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้นกเปฯสิ่งที่เสริมสรางความดีแกตนประเทศชาติฉะนั้น การทําหนาที่ของตนเองสิ่งสําคัญ

คือความซื่อสัตย ซึ่งสามารถเปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน ทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองมี

ความสงบสุข โดยยึดหลักซ่ือสัตยตอ

1 องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคคือความซ่ือสึตยตออาชีพที่ดํารง

อยูเชน การรับราชการดวยความซื่อสัตยมุงม่ันทําความดีในหนาที่ ถือวาเปฯการสนองทดแทนภายใตเบื้อง

ยุคลบาทของพระองคทาน

2ความซื่อสัตยตอประเทศชาติ ทุกคนควรทําตนใหเปฯประโยชนไมทําใหเประเทศชาติเสื่อมเสีย หรือการ

ทํารจใหชนชาติอ่ืนดูแคลนได

3 ความซื่อสัตยตอตนเอง ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญทีสุดมาทุกคนไมมีความซื่อสัตยตอตนเองแลว ยอมทําให

ประเทศชาตและทุกๆคนในชาตเสื่อมเสียได..."

ยุพา ลิ้มทองเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

ยุพา แสงสุณีนิวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

ยุพา องใจภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยางทิ้งไวใหพอกพูล

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีการแกไข  ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกัน

แกหลาย ๆ คนหลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

ยุพาพร ผุดผอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

ยุพาพรรณ ญาณวาโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่แกไขได ถาเก็บคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแกหลายๆ

คน หลายๆทาง ดวยความรวมมือ ปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักไมไดเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่น

ทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

ยุพาภรณ ภิญโญวัฒนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการพัฒนาที่ มีประสิทธิภาพ เต็มเปยมอยางรีบดวน ทางที่เราจะชวยกัน 

ไดก็คือผูใดมีภาระหนาที่อันใด อยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงไปโดยเต็มกําลัง ความสามารถ ดวยความ 

บริสุทธ์ิใจ และดวยความปรารถนาดีตอกัน..."

ยุพิน แกวสถิตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งในจิตใจนี้เปนสิ่งที่สําคัญที่จะตองฝกฝนแตเล็ก เพราะวาตอไปถามีชีวิตที่ลําบาก ไป

ประสบอุปสรรคใดๆ ถาไมมีความเขมแข็ง ไมมีความรู ไมมีทางที่จะผานอุปสรรคนั้นได เพราะวาถาไปเจอ

อุปสรรคอะไร ก็ไมมีอะไรที่จะมาชวยเราได แตถามีความรู มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเขมแข็งในกาย ในใจ

 ก็สามารถที่จะผานพนอุปสรรคตางๆ นั้นได ความเขมแข็งในใจนั้น หมายความวา ไมทอถอย และไมเกิด

อารมณมาทําใหโกรธ อารมรนั้นก็คือ ความโกรธ ความฉุนเฉียว ความนอยใจ ทั้งนี้เปนสิ่งที่ทําใหคิดไมออก

..."

ยุพิน จิตรลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ยุพิน เจริญยศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

ยุพิน เจริญยศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ซื่อสัตยสุจริตนี้มีความสําคัญเพราะถาหากวาแตละคนมีความตั้งใจแลวแตไมมีความซื่อสัตยสุจริต ถา

ไมมีเปาหมายที่แนนอนจะเปะปะไปทางโนนทีปางนี้ทีไมมีทางที่ไมมีทางที่จะสําเร็จในงานการใดๆฉะนั้น

การที่มีความซื่อสัตยสุจริตนั้นมีความสําคัญอยู อันดับแรกก็คือการใหรูจักเปาหมายของงาน คือความ

เจริญรุงเรืองของประเทศชาต.ิ.."

ยุพิน ฉินนะโสต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มนุษยเปนแตเพียงสัตวที่สอนได ตอเมื่อไดรับการศึกษาอบรม ประกอบกับขวนขวายหาความรูรอบตัว

อยางเนืองนิจ และใชความฉลาดของตนนําความรูนั้นมาพินิจพิจารณาอยูเสมอ ไมวาจะทําอะไร จึงจะ

เขาใจ

หลักเกณฑวาเปนมนุษยที่สมบูรณ มีสติ มีปญญา..."

ยุพิน แซซิ้ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของครูเปนงานพิเศษ ผิดแปลกกวางานอื่นๆกลาวในแงหนึ่ง ที่สําคัญคือวาครูจะหวังผลตอบแทน  

ยศศักดิ์ อํานาจ ความร่ํารวย หรือผลประโยชนทางวัตถุเปนที่ตั้งไมไดสิ่งตอบแทน ผลไดสวนสําคัญจะเปน

ผลทางใจ ซึ่งผูเปนครูแท ก็พึงใจ และภูมิใจ อยูแลวดูเหมือนจะภูมิใจยิ่งกวาขาวของเงินทอง และยศศักดิ์

เสียอีก ถึงแมใครก็ตามเมื่อมองใหลึกซ้ึงแลว ก็ยอมเห็นวาเปนความจรงิอยางนั้น เพราะความมั่งมีและ

ความยิ่งใหญ ไมอาจบันดาลหรือซื้อหาความผูกพันทางใจอันแทจริงจากผูใดได แตความเปนครูนั้น ผูกพัน

ใจตนไวไดโดยอัตโนมัติไมตองซื้อหาหรือใชอํานาจราชศักดิ์ขมขูเอามาขึ้นชื่อวาครูกับศิษยแลว ที่จะสืบกัน

นั้นยากนัก..."

ยุพิน บุญมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการ ผูปฎิบัติบริหารงานของแผนดิน ควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืนใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกันในทางปฎิบัติบริหารงานทั้ง

ปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเองและจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่นคงอยู

ตลอดไป..."

ยุพิน บุญมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไม

สุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

ยุพิน ผันผาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจรรโลงประเทศเปนหนาที่ของคนทุกคน แตผูมีการศึกษาสูงมีความรูสูง ยอมมีหนาที่และความ

รับผิดชอบเปนพิเศษ ทานทั้งหลายจะตองใชวิชาความรูใหเกิดประโยชนเพื่อสรางสังคม ซึ่งเปนที่พึ่งที่

อาศัยของทุกคน ใหเปนสังคมที่มีความเจริญมั่นคง และกาวหนา ในการนี้ แตละคนจะตองตั้งความ

ปรารถนาอันสูงไว จะตองเขมแข็ง อดทน ไมยอทอ และไมคลายจากความเพียร ที่สําคัญยิ่งจะตองคิดหา

วิธีการที่จะรวมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนี้ทุกคน พรอมทั้งบรรดาผูมีความรูความสามารถและสติปญญา

อ่ืน ๆ ใหเขามารวมมือรวมแรงกันโดยพรักพรอม ผนึกกําลังเขาดวยกัน ใหเกิดเปนพลังอันแข็งแกรงมั่นคง 

เมื่อพลังนั้นเกิดขึ้นแลว จะเปนปจจัยสําคัญที่สุด สําหรับแผวถางอุปสรรคและปญหายุงยากทั้งปวง เพื่อ

เปดทางใหแตละคนไดใชความรูความสามารถ ปฏิบัติงานทุก ๆ อยางอยางเต็มภาคภูมิ และดาํเนินถึง

จุดมุงหมาย คือ ความสุขความเจริญของชาติ ไดดังประสงค..."

ยุพิน แยมเกษร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนจงรําลึกถึงอุดมคติของวิชาชีพที่มุงหวัง จะบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชนเหนือสิ่งอื่นใด 

และรักษามรรยาทของการประกอบ อาชีพโดยเครงครัด จงหมั่นฝกฝนตนเองใหทันสมัยในวิทยาการ 

ประกอบโรคศิลปะอยูเสมอ 

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร : ๑

 เมษายน ๒๓๙๘)..."

ยุพิน ศรีประไหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

ยุพิน สิงหแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

ยุพิน แสงสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใชจําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความปกติสุขของสวนรวมดวย..."

ยุภา พรสันเทียะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สิ่งใดที่เห็นวาถูกตองแลว ทานจะตองทํา เพราะถาไมทํา ก็จะพาใหเกิดความทอถอย ทําใหมีคนทํางาน

จริงนอยลง งานทุกอยาง คุณธรรม ทุกอยาง จะเสื่อมทรามลงจนหมดสิ้น เม่ือทานกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง ก็

จะเปนตัวอยาง ชักนําผูมีความรูสติปญญาทั้งหลาย ใหมีกําลังใจและ มีความเขมแข็งที่จะปฏิบัติ

เชนเดียวกัน..."

ยุภาพันธ บินมิตตอร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

ยุวดี คณิตกาญจนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เช่ือถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540)..."

ยุวดี คําตรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

 ..."  

    

พระบรมราโชวาท ในพีธีตรวจพลสวนสนาม

เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2504..."

ยุวดี จันทรประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือผูใหก็มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจผุรับก็มีความสุข 

มีกําลังใจ สังคม สวนรวมตลอดถึงประเทศชาติก็มีความสนุก มีความรมเย็น..."

ยุวดี จี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

     เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

     ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

ยุวดี จุติแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

ยุวดี ทันบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

ยุวดี บุญลอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

ยุวดี ยุนุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ ยึดม่ันนั้นคือ ความดีเปนผูที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไม

มีความคิดที่แจมใส ไมมีความ คิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถที่ปฎิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."  

 

"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

ยุวดี ลีฬหาวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

ยุวดี วงศธีรฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ยุวดี โอมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

ยุสรี สะแต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกัน

แกหลายๆคนหลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

ยูโซะ คอปอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

ยูนัยนะห ลังสารี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียว ยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัว และหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางที่มิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

เยาวดี พรศิริกาญน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายบานเมืองนั้นโดยหลักการมีไวสําหรับรักษาความยุติธรรม และความสงบเรียบรอยในแผนดิน 

ดวยการจัดสรร อํานวยสิทธิเสรีภาพแกบุคคลโดยถวนหนาและเสมอหนา แตความจริงที่เปนอยูปรากฏวา 

ในบางเรื่องบางกรณีการใชกฎหมายมักไมไดผลสมบูรณ ตรงตามหลักการอันเปนเจตนารมยที่แทนัก 

อาจนําไปสูความยุงยาก และความราวฉาน ซึ่งเปนความเสียหาย และอันตรายผูมีหนาที่ดานกฎหมาย

จะตองคิดอาน กระทําการใหกฎหมายไดเปนปจจัยผดุงความเที่ยงธรรม และสงบสุขอยางแทจริง 

            "กฎหมายเปนแตเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกลาวจึงไมควรจะถือวามีความสําคัญยิ่ง

ไปกวาความยุติธรรม หากควรจะตองถือวาความยุติธรรมมากอนกฎหมาย และอยูเหนือกฎหมาย การ

พิจารณาพิพากษาอรรถคดีใด ๆ โดยคํานึงถึงแตความถูกผิดตามกฎหมายเทานั้น ดูจะไมเปนการเพียงพอ

 จําตองคํานึงถึงความยุติธรรม ซึ่งเปนจุดประสงคดวยเสมอ การใชกฎหมายจึงจะมีความหมายและผลที่

ควรจะได..."

เยาวนาถร เลาหบรรจง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น  เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามสมบูรณไมได..."

เยาวนิจ แดงสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชน

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

เยาวพร กิตติวรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูงไมบิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบื่อนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวาความรับผิดชอบใหถูกตอง..."

เยาวพา วงศสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน

27 กุมภาพันธ 2537..."

เยาวภา ไขทองดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัชหรือพระบรมราโชวาทที่  ไดยึดถือปฏิบัติในการทํางาน การดําเนินชีวิต 

     ความคิดนั้นสําคัญมาก  ถือไดวาเปนแมบทใหญของคําพูอและการกระทําทั้งปวงกลาวคือ ถาคนเรา

คิดดี คิดถูกตองทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คําพูดและการกระทําก็เปนไปในทางที่ดีที่เจริญ  ถาคิดไมดี 

ไมถูก

ตอง คําพูดและการการกระทําก็อาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียหาย  ทั้งแกตนเองและสวนรวมได  ดวยเหตุ

นี้กอนที่บคุคลจะพูดจะทําสิ่งใดจําเปนตองหยุดคิดเสียกอนวา คิดที่จะทํา คําที่จะพูดนั้นผิดหรือถูกเปน

คุณประโยชนหรือเปนโทษเสียหาย  เปนสิ่งที่ควรพูดควรกระทําหรือควรกระทําหรือควรงดเวน  เม่ือคิด

พิจารณาไดดังนี้ก็จะสัมฤทธิ์ผลเปนคุณ เปนประโยชน และเปนความเจริญ

    การทําความดีนั้น  โดยมากเปนการเดินทวนกระแสความพอใจและความตองการของมนุษย  จึงทําได

ยาก และเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความช่ัว  ซึ่งทําไดงาย จะเขามาแทนที่แลวจะพอกพูน

ขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

เยาวภา คําสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทําหนาที่ของตนโดยความ

ซื่อสัตยสุจริตอดทน ทําใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาติ..."

เยาวภา ดีวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งสําคัญมาก เพราะบานเมืองโดยเฉพาะเวลานี้ อยูในสภาพที่เรียกไดวางอนแงน เพราะวา

ไมเขมแข็ง ถาคนในชาติเขมแข็ง ก็ไมมีปญหา เพราะประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติมานาน และได

ปฏิบัติงานมาดวยดี ดวยความเรียบรอยมาเปนเวลาชานาน เพราะวาทานปฏิญาณตนวา จะรักษาความ

เขมแข็งนี้ตอไป ก็เชื่อไดวาประเทศจะรุงเรืองตอไป 

การที่ไดบอกวาจะรักษาความดีอยางที่วานี้ เปนประกันวา ประชาชนจะอยูเย็นเปนสุขที่มีผูพิพากษา 

เพราะวาจะตองใหคดีตางๆ ผานพนไปดวยดี ในมวลชนก็จะตองมีการปรองดอง ถาทุกคนตั้งอกตั้งใจ ที่

จะพยายามรักษาความปรองดอง เชื่อวาสวนรวมจะอยูได สวนสําคัญของการปรองดอง และความเปนอยู

ที่ดี ก็อยูที่ความยุติธรรม 

ความยุติธรรมนี้คือ การปฏิบัติอะไรที่ถูกตองตามธรรม คือยุติธรรม ถาฟงดูก็ยุติในธรรม ยุติในความดี

ความชอบ ทานก็รักษาความยุติธรรม ทานตองรักษาความดีความชอบ ผูพิพากษาจะตองรักษาความ

ยุติธรรมดวยความดี ความถูกตอง ถาทานรักษาความยุติธรรม ตามที่ไดปฏิญาณตน เช่ือวาความสุข

ความสงบก็จะเกิดขึ้น ถาผูพิพากษาไมรักษาความยุติธรรมเมื่อใด ประเทศชาติคงวุนวาย 

ผูพิพากษามีหนาที่ที่จะรักษาความดี ความปรองดองกัน ถาใครมายุยงบอกวาตองเถียงกัน ตองเขาขางกัน

 ก็ตองเขมแข็ง ตองเขมแข็งในงานยุติธรรม หมายความไมเขาขาง ผูพพิากษาจะตองตัดสินในความดี หรือ

ถาดีแลวก็ตัดสินไป ทานก็รูดี และไดฝกเพื่อรักษาความยุติธรรมนี้ ฉะนั้น ขอฝากความยุติธรรม 

ความเจริญของประเทศอยูกับทานทั้งหลาย เปนงานที่ไมใชงาย เพราะวามีอะไรตออะไรมาลอ บางทีการ

ลอดวยมิตร มีการลอดวยการยั่วยุ การลอดวยจะใหรางวัล รางวัลของทานคือ ความยุติธรรม รูดีวาหนาที่

ของประธานศาลนั้น ไมไดเปนหนาที่ที่จะมีเงนิทอง นอกจากหนาที่รักษาความยุติธรรม ความดี ความสื่อ

สัตย สุจริต ถาทานทําไดดีแลว ทุกสิ่งที่ทานปฏิญาณก็เปนผลดี เปนผลทําใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข..."

เยาวภา ตันติวานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนา มีความหมดจดบริสุทธิ์ และ สมบูรณบริบูรณดวยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถ

จะศึกษา และปฏิบัติดวย ปญญา ความเพงพินิจ ใหเกิดประโยชนคือความ เจริญผาสุกแกตนได อยาง

แทจริง ..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีเปดการ 

ประชุมใหญของสมาคมพุทธศาสนาทั่ว

ราชอาณาจักร 19 ธันวาคม 2524..."

เยาวภา ผดุงสิทธิผลฃ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางานตองมุงถึงจุดหมายของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของงาน

และประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชน เพื่อประโยชนสวนตัวแมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานกไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงาน เสียทั้งคน..."

เยาวภานีย เพ็ชรทองยาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัว และหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดี แตขาดความยั้งคิดนําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

เยาวมาลย กระตืองาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปฯแมบทใหญของคําพูและการกระทําเพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จมา

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทํา จึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูที่ไมสมควร หยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสงที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

เยาวมาลย แยงสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในภาวการณปจจุบัน สังคมประสบปญหาวิกฤติตางๆมากมาย หลายครั้งที่เกิดความสับสนจากขอมูล

      ขาวสาร ความขัดแยงทางความคิด สังคมที่เคยสุขสงบเริ่มสั่นคลอนและไมแนใจ ไมไววางใจซึ่งกัน

และกัน

      ดิฉันตองคอยดูแลลูกๆ และอบรมสั่งสอนศิษยอยูเสมอถึงความเปลี่ยนแปลงตางๆ  ที่เราตองฉลาดใน

การ

      เลือกรับ  เลือกบริโภคขอมูลขาวสารและไมวาเหตุการณรอบขาง คนรอบตัวจะเปนอยางไร  สิ่งหนึ่งที่

จะชวยเรา  

      ใหรอดพนจากวิกฤติทั้งหลาย  ทั้งมวลได คือ การยึดม่ันในความดีงาม ความถูกตอง   และตองมี

ภูมิคุมกันที่จะ 

      รักษาความดี ยึดมันในความดีนั้นใหได โดยประพฤติตนเปนแบบอยางในฐานะแมและครู เพื่อใหสังคม

เล็กๆที่เรา 

      รับผิดชอบอยูเปนสังคมที่เขมแข็ง มีภูมิคุมกัน มีแบบอยางที่ดี ซึ่งจะเปนรากฐานที่ม่ันคงตอ

ประเทศชาติสืบไป   

      ซึ่งแมจะเปนเพียงจุดเล็กๆจุดหนึ่ง แตดิฉนัก็มั่นใจวา ในแผนดินไทยนี้ เรายังมีจุดเล็กๆนี้อีกมากมาย

มหาศาล

      ที่รักในความถูกตองดีงาม ซึ่งจะทําใหแผนดินไทยอยูรอด เพราะ"ความดีนั้นเปนเกลือที่รักษาแผนดิน"

      "...ทุกคนจะตองรวมกันรักษาความดีงาม ใหดํารงมั่นคงอยูในแผนดิน เพื่อความเปนปกแผน ความ

ผาสุกและ

      ความกาวหนาของประเทศชาติและของคนไทยทุกถวนหนา..."

เยาวยง รัตนธํารงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

เยาวรัตน ฉายประชีพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กิจการใดที่ทําใหการรับนองใหม จะตองมีเหตุผลและตองให ทุกคนไดเห็นเหตุผลนั้น ไมใชสักแตจะให

นองใหมกลัว พี่รุนเกาเทานั้น การที่จะใหนองใหมมีความเกรงกลัวรุนพี่นั้นเปนการดี แตสมควรที่จะใหนอง

ใหมเขามาแลวเคารพนับถือพี่ จะดีกวาการเกรงกลัว..."

เยาวรัตน วองลีลาเศรษฐี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติ ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถา แตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่ สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน แลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น..."

เยาวรัตน สวัสดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

เยาวรินทร พรหมมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ยึดถือและปฎิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจากที่เคย มีเงินไมพอใชในแตละเดือน เมื่อยึดแนวทาง

ปฎิบัติ งดการฟุงเฟอ ลดคานิยมทางวัตถุ อยูแบบพอเพียง ชีวิตจะเรียบงายและมีความสุขขึ้น เงินเดือน

พอใชและเหลือเก็บมาก จิตใจจะมีความสวยงามและมีความเอื้อเฟอเผื่อแผแกสังคมมากขึ้น มองโลกใน

แงดี ชื่นชมชีวิตของผูอ่ืนและตัวเองอยางมีความสุข..."

เยาวเรศ สุขสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

เยาวเรศ หวังทวีทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรางรัฐธรรมนูญนี้ เปนงานที่ไมใชงาย แตไมใชยาก สําคัญอยูที่แตละทานจะตองไดศึกษาวา ในโลก

นี้มีรัฐธรรมนูญหลากหลาย ซ่ึงบางฉบับก็สั้น บางฉบับก็ยาว เปนเหมือนหนังสือเปนปกใหญ ก็ปญหาอยู

ที่วา ทานจะตัดสินที่จะรางรัฐธรรมนูญยาวหรือสั้น แตเขาใจวาถามีขอความมากเกินไป จะลําบากในการ

ที่จะสรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม เพราะวาเหมือนวาตายตัว 

ความจริงรัฐธรรมนญู เปนกฎหมายที่เปนแมบท หรือเปนกฎหมายที่วางระเบียบกวางๆ สําหรับที่จะ

ปกครองประเทศ นอกจากนั้นก็ควรจะมี การรางกฎหมายที่เขาเรียกกันวา กฎหมายลูก งายกวาที่จะเอา

กฎหมาย ทั้งแมทั้งลูก อยูในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน เพราะวาการแกไขจะลําบาก สวนการแกไข

รัฐธรรมนูญ ก็ไมควรจะลําบากเกินไป เพราะวาโลกก็เจริญวิวัฒนาการไปเรื่อย จะตองใหรัฐธรรมนูญนี้ 

สามารถที่จะใชในโอกาสทุกโอกาส ฉะนั้น ขอสําคัญอยางหนึ่งของรัฐธรรมนูญก็คือ จะตองคลองตัว..."

เยาวลักษณ เจียวกก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในวงสังคมนั้นเลา ทานจะตองรักษามารยาทอันดีงาม สําหรับสุภาพชน  รูจัดสัมมาคาราวะไมแข็ง

กระดาง  มีความออนโยนแตไมออนแอ พรอมเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวม..."

เยาวลักษณ ชินบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข 

อยาทิ้งไวใหพอกพูนลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไ ถาแกคนเดียวไมได

ก็ชวยกันแกหลาย ๆ คนหลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

เยาวลักษณ เที่ยงกระโทก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

เยาวลักษณ เพรามธุรส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอเพียง พระราชดํารัสสั้นๆนี้ไดใจความกวางและลึกซึ้งไมตองแปล ขาพเจาเปนขาราชการใน

ตําแหนงไมสูงนักแตไดรับเกียริตใหรับผิดชอบปลูกฝงพลเมืองของชาติใหเปนคนดี มีความรูและตองอยูใน

สังคมปจจุบันใหไดดวยความเขมแข็งขาพเจาจึงตองดํารงตน ใหเปนแบบอยางที่ดีใหกับลุกศิษยและ

ลูกหลานของตนเอง ขาพเจาพบแนวทางในการดํารงตนใหอยุอยางพอเพียงแลวขาพเจากคนพบวาพระ

ราชดํารัสในครั้นี้ตรงกับพุทธสุภาษิตที่วา จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู เมื่อเราอยุในลษนะแคไหนเราก็ใชชีวิต

ใหสมฐานะ สอนศิษยและลูกใหรูจักพอเพียง ขาพเจาจึงเริ่มนํามาเปนหลักในการปฏิบัติ ใชเทาที่มี กิน

เทาที่หาได ใหเทาที่พอมีกําลัง แลวเราก็ไมตองทุกข ไมตองกอหนี้ ไมตองเดือดรอน ไมตองทํางานหนัก ไม

เบียดเบียนใคร และทายสุดไมตองเบียดเบียนตนเอง ปจจุบันขาพเจามีความสุข ซ่ึงแสดงออกมาทาง

อารมณ สีหนา แววตา ใครมาพูดคุยกับเราเขาก็จะสุขไปดวย ขาพเจาภูมิใจที่เกิดมาใตรมโพธิสมภารของ

พระองคทานและจะขออุทิศตนเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติในการสั่งสอนศิษยใหเปนพลเมืองดีเพื่อ

ถวายแดพระองคตลอดไป..."

เยาวลักษณ วิเชียรรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

เยาวลักษณ สุขสวัสดิ์ ณ อยธยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราสะสมเงินใชดอกเบี้ย  ใชเงินที่เปนดอกเบี้ยโดยไมตองแตะตองทุนแตถาเราใชมากเกินไปหรือเราไม

ระวัง  เรากินเขาไปเปนทุน  ทุนมักก็นอยลง ๆ  จนหมด..."

เยื้อง มีมานาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

โยคินทร สุมสาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัด

ความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสูเปาหมายนั้น 

ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบธรรมถูกตอง..."

โยธกานต สิงหวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

โยธิน ดีมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารทั้งหลายทราบดีวาหนาที่ที่ตองปฏิบัติ มีอยูมากมายและกวางขวาง ทั้งในการปองกันประเทศ ทั้ง

ในการปกปองคุมครองและพัฒนาใหประชาชนมีชีวิต ที่เจริญรมเย็นเปนปรกติสุข ปลอดภัยจากภยันตราย

และ ความเดือดรอนยากเข็ญ หนาที่ ทั้งนี้หากสามารถกระทําได ครบถวนจะเปนความดีความเจริญอยาง

ยิ่งแกตัวทหาร เองตลอดจนกองทัพไทย..."

โยธิน นาคนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

โยธิน บุณยเนตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนหรือการสรางสรรคในทางที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ดวยการลงมือทํา เมื่อยังไมลงมือทําประโยชนก็

ยังไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถึงหากจะมีความรูความสามารถมากมายเพียงใด ถาไมนํามาลงมือทําก็

ปราศจากประโยชน" 

            "การลงมือ หมายถึงการปฏิบัติดวยวิธีตาง ๆ ทุกอยาง เรามักปฏิบัติดวยมือจึงพูดเปนสํานวนวา

ลงมือ การลงมือหรือการปฏิบัตินั้นขึ้นอยูกับการที่สมองหรือใจสั่ง คือใจส่ังเมื่อไร อยางไรก็ทําเมื่อนั้น 

อยางนั้น ฉะนั้นถาใจไมสูคือ ออนแอลังเล เกียจคราน หรือในไมสุจริต ไมเที่ยงตรง ก็จะไมลงมือทํา หรือทํา

ใหคั่งคาง ทําใหชั่วทําใหเสียหาย เปนการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผูอ่ืน ซึ่งไมเปนประโยชน ไมเปนการ

สรางสรรค หากแตเปนการบั่นทอนทําลายใหเกิดความเสียหาย และเกิดโทษทุจริต นักปฏิบัติงานจึงตอง

รูจักปฏิบัติฝกฝนใจของตนเองเปนสําคัญ และเปนเบื้องตนกอนคือ ตองหัดทําใจใหหนักแนน กลาแข็ง และ

เปนระเบียบ ไมยอทอตออุปสรรค ไมมักงายเห็นแกความสะดวกสบาย และสําคัญที่สุดจะตองใจเที่ยงตรง

เปนกลางและสุจริตอยูเสมอโดยไมหวั่นไหวตออารมณเครื่องลอใด ๆ..."

โยธิน พายุบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

โยธิน ศิริบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

รงนภา พฤกษภัทรนนต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจหรือสังคมก็ตาม ยอมขึ้นอยูกับฐานะความ

เจริญม่ันคงของบุคคลในชาติเปนสําคัญ. และความเจริญของคนทั้งหลายนั้น จะเกิดมีไดก็ดวยการ

ประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบ. ผูที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติไดดังนี้ จําเปนจะตองมีทั้งวิชา

ความรู ทั้งหลักธรรมทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการงาน สิ่งหลังเปนปจจัย

สําหรับสงเสริมความประพฤติและการปฏิบัติการงานใหชอบ ใหถูกตองและเปนธรรม. วิชาการกับ

หลักธรรมนี้มีประกอบกันพรอมในผูใด ผูนั้นยอมจะประสบความสุขและความสําเร็จทั้งในชีวิตและกิจการ

งาน ซ่ึงยอมจะสงผลสะทอนถึงสวนรวมตอไป คือทําใหบานเมืองมีความเจริญม่ันคง ทําใหสังคมเปน

สังคมที่ผาสุขสงบ นาอยูนาอาศัย..."

รงรัตน รวดเรียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกัน อุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้นเปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปน

แบบอยาง ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนนและมีความรูความเขาใจอันถูกตองชัดเจนใน

สถานการณที่แทจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคดิกัน อันที่จะชวยกันผอนคลายปญหาและ

สถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชนสวน

ใหญของชาติบานเมือง เชื่อวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศ และความผาสุก สงบที่เราไดสรางขึ้น และ

รักษาสืบตอกันมาชานานนั้นไวได..."

รงฤดี นาราษฏร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม

เกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและสวนรวม..."

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  

๒๕๔๐..."

รจณา แสนสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอปรารภกับทานถึงแนวทางที่เห็นวาสําคัญ ควรที่จะนํามาพิจารณาอีกประการหนึ่ง คือการศึกษา

ธรรมะและศีลธรรมจรรยาอยางถูกถวน

     พระพุทธศาสนาวางแนวทางการศึกษาธรรมะ เพื่อใหประสบผลที่แทจริงแนนอนไววา บุคคลจะตอง

ศึกษาทั้งดานปริยัติและดานปฏิบัติพรอมกันไป โดยกระทําใหหนักแนนไดสัดสวนกนทั้งสองดาน จึงจะเกิด

ปฏิเวธคือไดรับและไดเห็นผลของธรรมะนั้นๆเปนที่ประจักษตา ประจักษใจ โดยนัยนี้ ตราบใดที่เรียนรูแต

ไมประจักษในผล ก็เรียกวายังเรียนไมสําเร็จ ยังไมไดประโยชนจากธรรมะอยูตราบนั้น และจะนําธรรมะไป

แนะนําสั่งสอนหรือเผยแผแกใครไมไดจริง

     ธรรมะขั้นใด ระดับใดก็ตาม จําตองศึกษาใหทราบดวย ตองนําไปปฏิบัติดวยกาย วาจา ใจ ใหไดรับผล

ปฏิบัติดวย ผูศึกษาจึงจะเกิดปญญารูชัดแจงในธรรมะนั้นได..."

รจนา จับฟน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาพยายามยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ในการทํางานและดําเนินชีวิต

เชื่อวาจะทําใหชีวิตขาพเจา ไปในสิ่งที่ถูกตอง และดีงาม ดังพระบรมราโชวาท บทหนึ่งของพระองค

   "...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัย

ความรูแตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

     เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

     ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

และอีกบทหนึ่งที่ประทับใจ ในบันทึกของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ใหกําลังใจขณะที่ทานกําลังทอแท "ทาน

สุเมธเคยขายเศษเหล็กไหม เศษเหล็กเหลานั้น เวลาขาย คุณคามันตํ่ามาก คงไดเงินมาไมกี่บาท แลวถา

เราเอาเศษเหล็กเหลานั้นมาหลอมรวมกันเปนแทง เวลาหลอมเสร็จเรานํามาทําเปนดาบ คงตองนํามาตีให

แบนอีก เวลาตีก็ตองคอยเอาไปเผาดวย ตองตีไป เผาไป อยูหลายรอบกวาจะเปนรูป เปนรางดาบอยางที่

เราตองการ ตองผานความเจ็บปวด ความรอนอยูนาน แถมเมื่อเสร็จแลว ถาจะใหสวยงามดังใจ ก็ตอง

นําไปแกะสลกัลวดลายอีก แตเมื่อเสร็จเปนดาบที่งดงามก็จะมีคุณคาที่สูงมาก เทียบกับเศษเหล็กไมมี

คุณคามากนัก จะกลายเปนดาบอันงดงามนั้น ตองผานอุปสรรคมามากมาย ทั้งความเจ็บปวดตางๆกวา

จะประสบความสําเร็จ ดังนั้น ขอใหจําไวอยางหนึ่งวา ใครไมเคยถูกตี ถูกทุบ เจอเรื่องเลวรายในชีวิตมา

เลยนั้น จงอยาไดหาญคิดทําการใหญ..."

รจเรศ หาญรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

รชตวรรณ รอดผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานทั้งหลายที่ศึกษาสําเร็จแลว ยอมมุงหมายที่จะทํางานใหกาวหนา เพื่อสรางความเจริญมั่นคงใหแก

ฐานะและชีวิต การปฏิบัติงานทั้งปวงนั้น กลาวโดยหลักการ ตองอาศัยปจจัยพื้นฐานประกอบกันสองอยาง

 คือความรูความฉลาดสามารถของผูปฏิบัติอยางหนึ่ง กับระเบียบแบบแผน และวิธีการที่กําหนดไวใหใช

ในการปฏิบัติงานนั้นๆ อยางหนึ่ง เมื่อใดปจจัยทั้งสองประกอบพรอมกัน เมื่อนั้นงานก็ดําเนินไปได แตโดย

ความจริงที่ปรากฏ งานที่อาศัยเฉพาะปจจัยสองประการนั้น ไมแนวาจะสําเร็จผลดีไดเสมอไป ทั้งนี้เพราะ

งานทุกอยางมีบุคคล ซ่ึงมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเปนผูกระทํา ถาผูทําไมศรัทธาในงาน ไมเขาใจซ้ึงถึง

ประโยชนของงาน งานที่ทําก็ยากที่จะไดผลครบถวนตามเปาหมาย ดังนั้น ในการปฏิบัติงานทุกอยาง จึง

จําเปนตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธาหรือความเชื่อมั่นในประโยชนของงาน เปนจุดเริ่มตน

ของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที แมกอนที่จะลงมือกระทํา และนอมนําใหเกิดความ

กระตือรือรน ความพากเพียรอดทน ที่จะทํางานใหตอเนื่องกันไปไดโดยตลอด ซึ่งจะเปนพลังสงเสริมใหงาน

 ที่ทําดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงคอยางสมบูรณ..."

รชยา ชัยยอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

รณกร ขําดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

รณกร คาไกล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชนไมแยง

ความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญยิ่ง

กวาสิ่งอื่น..."

รณชัย ประสาทเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

รณชิต กั้วมาลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับ ขั้นตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช ของ

ประชาชนสวน ใหญเปนเบื้องตนกอน เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติ ไดแลว จึงคอยสราง

คอย เสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดย ลําดับตอไป..."

รณภพ ชูอํานาจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องอันสําคัญในการพัฒนา ความรูความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปน พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เม่ือบานเมืองประกอบ ไปดวย 

พลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ ชาติก็ยอม ทําใหไดโดยสะดวกราบรื่นไดผลที่

แนนอน และรวดเร็ว..."

รณยุทธ เรืองศิริเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางจะแกไขได ถาแกคนเดียวไมได ก็ชวยกันแกหลายๆคนหลายๆทาน ดวยความ

รวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทําลายความเจริญ

และความสําเร็จของการงาน..."

รณรงค วงศน้ําคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกัน  ไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง  คนอื่นตองพูดเหมือนกันหมด  

ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย  ตองมีความแตกตางกัน  แตตองทํางานใหสอดคลองกัน  แมจะขัดกันบางก็

ตองสอดคลองกัน..."

รดาณัฐ คนนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

รดาวรรณ เกื้อหนุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

รนนท คชาชีวะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

รพีวรรณ บํารุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

รม อินยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญของการทํางาน คือความทอถอยและความหวั่นเกรงตอ อิทธิพลตาง ๆ ซึ่งเปนเหตุบั่น

ทอนความสามารถ ในตน กับทั้งความเที่ยงตรงตอหนาที่ อยางรายกาจ จึงตองระมัดระวังควบคุมสติ และ

รักษาความสุจริตเปนธรรมไวใหได ตลอดเวลา..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรนักเรียนนายรอยตํารวจ

ณ อาคารใหม สวนอัมพร 18 เมษายน 2532..."

รมณีย เพชรบางโกระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบใหถูกตอง..."

รมณีย สังฆโสภณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิธีการที่จะใหบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนานั้นมีอยูหลายอยาง ขอแรกคือจะตองใหเขาใจวาสิ่งใด

ควรทําสิ่งใดไมควรทํา ซ่ึงโดยเฉพาะสําหรับเยาวชน ก็เปนสิ่งที่ยากที่จะทราบวาอะไรควรทําไมควรทํา 

เพราะวาบางคนก็ไดรับคําบอกใหทําอยางโนนอยางนี้ เราทําไปอาจผิดก็ได เมื่อมีกิจการอะไรที่จะทํา 

ขอใหทุกคนใชความคิดพิจารณา ความคิดพิจารณานี้แปลวา ฟงวากิจการจะมีอะไร เขามาบอกวาใหทํา

อะไร แลวก็มาคิดดวยความคดิของตัว คือใหมีเหตุผล เพราะทุกสิ่งทุกอยางก็ตองมีเหตุผล ที่เขามาบอก

ใหทําอะไร ตองใหเขาใจวาสมเหตุสมผล..."

รมณีย หลําจะนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมที่ประกอบดวยคนที่มีความเขมแข็ง มีความเพียร มีความแนวแนยอมเปนสังคมที่นาอยู เปน

สังคมที่กาวหนาและเปนสังคมที่ผาสุก..."

รรวัสน พัฒแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําการงานสรางเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญกาวหนา  นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดี

แลวแตละคนยังตองมีจิตใจที่ม่ันคงในความสุจริต  และมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับกับตอง

อาศัยกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. 

ประการแรก  ไดแก  การสรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา   ซ่ึงเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความ

พอใจ และความเพียรพยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ.   

ประการที่สอง ไดแก  การไมประมาทปญญาความรู  ความฉลาดความสามารถ  ทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน 

 ซึ่งเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนากวางไกล.  

ประการที่สาม  ไดแก  การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอผูอ่ืนทั้งตอตัวเอง  ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจ

รวมมือกันและทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. 

ประการที่สี่  ไดแก  การกําจัดจิตใจที่ตํ่าทราม  รวมทั้งสรางเสริมความคิดจิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซ่ึงจะชวย

ใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดีใหเกิดความกาวหนา.  

ประการที่หา  ไดแก  การรูจักสงบใจ  ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหว

ฟุงซานและสามารถพิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง.   

คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลวทั้งที่เปนสวนรากฐาน  ทั้งที่เปนสวนวิธีการ   ตางเปนเหตุเปนผลอาศัย

กัน   และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด  จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใดหรือเพียงบางสวนบางขอมิได  เพราะ

จะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย.   ดังนั้น  จึงจําเปนที่จะตองพยายามอบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแต

ละขอ   และทุกขอ.   เม่ือคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว  จึงจะบันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้น

สมบูรณบริบูรณเปนประโยชนชวยตัว  ชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

รวงทอง จันทรดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การนําความรูไปปฏิบัติงาน มีหลักการสําคัญที่ใครขอแนะนําสองประการ ประการแรก ในฐานะที่เปน

นักวิชาการ จะตองมีความบริสุทธใจและซื่อตรงตอวิชาการของตน หมายความวา แตละคนตอยพยายาม

ควบคุมความคิดจิตใจใหม่ันคงหนักแนน และรอบคอบสุขุมไมใหมักงาย ไมใหเบินเลอ ไมใหหลอกตัวเอง 

ไมใหทุจริต แลวใชวิชาการผิดๆและสะเพรา เพระการกระทําดังนั้นเปฯการทําลายวิชาการและทําลาย

เกียรติภูมิของตนโดยแทจริงทั้งยังอาจเปนเหตกุอใหเกิดผลเสียหายใหญหลวง ขึ้นไดอยางคาดไมถึง 

ประการสองจะตองเขาใจใหถูกวา การมีความบริสุทธใจ และซื่อตรงตอวิชาการนั้นหาใชการยึดตําราหรือ

ยึดทฤษฏีจนเหนียวแนนอยางที่เรียกวาตองเอาหัวชนฝาไม หลักวิชากการทั้งหลายตงใชดวยวิจาณญาณ 

ใหถูกเหตุถูกผล ใหถูกสัดสวน ใหพอเหมาะพอดี และใหประสานสอดคลองกับวิชาการอื่นๆโดยคลองตัว ผู

ฉลาดใชหลักวิชาจึงตองคํานึงถึงผลเสิศตามวัตถุประสงค และประโยชนอันยั่งยืน ไพบูลยเปนสําคัญ และ

ตองพยายามพิจารณษ ใครครวญ อยางละเอียดรอบคอบ กอนที่จะใชวิชาการของตัวทุกครั้ง หวังวาทาน

ทั้งหลายจะไดนํา ขอแนะนํานี้ไปขบคิดใหเปนประโยชน..."

รวงทอง สมัคร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

รวมพร กูลเริ่มตัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กๆ ตองฝกหัดอบรมทั้งกายทั้งใจใหเขมแข็งเปนระเบียบ และสุจริตเพื่อประโยชนของตนในภายหนา 

เพราะคนที่ไม เขมแข็งไมสามารถควบคุมกายใจใหอยูระเบียบและความดี ยากนัก ที่จะไดประสบ

ความสําเร็จและความเจริญอยางแทจริงในชีวิต..."

รวยริน โชติกรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

รวิกร วรทล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกระทําที่สรางสรรคนั้นคือ การกระทําที่ไดเปนผลประโยชนแกทุกๆฝายไดเปยมตรงตามจุดประสงค

ไมมีการสูญเปลาหรือหากจะเสีย ก็เสียนอยที่สุด ทางที่จะกระทําเชนนั้น บุคคลจําเปนตองอาศัยความมี

สติพิจารณาใหเห็นถึงเหตุผลที่แท คือแกนแท หรือหลักการของเรื่องตาง..."

รวิกาญจน ดวงธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

รวิพรรณ จันทราษฏร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

รวิพิมพ จับจู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและเจริญกาวหนาไดแทจริงคือ  การไมทํา

ตัว  ทําความคิดใหคับแคบ  หากใหเมตตา  และไมตรียินดี  ประสานสัมพันธกับผูอ่ืน  โดยเฉพาะ

ผูรวมงานอยางจริงใจ..."

รวิลวิชญ นพเกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

รวิวรรณ คงชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางจะแกไขได ถาแกคนเดียวไมได ก็ชวยกันแกหลายๆ คน หลายๆทาง ดวยความ

รวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทําลายความเจริญ

และความสําเร็จของการงาน (พระราชดํารัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอานในพิธีเปดการประชุมยุวพุทธิก

สมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ที่พระนครศรีอยุธยา : 12  ธันวาคม  2513)..."

รวีรัตน สําเร็จรัมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

รวีวรรณ ไกรนรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนคนถอมตน คนเขาทําอะไรตอสําเร็จมากมายตั้งแตยังไมเกิด..."

รวีวรรณ เที่ยงภักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในโลกปจจุบัน เราจะมีความสุขแตลําพังโดยไมคํานึงถึงความเดือดรอนของคนอีกหลายคนที่แวดลอม

เราอยูนั้นไมได ผูมีความเมตตาจิตหวังประโยชนสวนรวม ยอมรูจักแบงปนความสุขเพื่อผูอ่ืนและ

พรอมที่จะชวยบรรเทาความทุกขของผูอ่ืน ตามกําลงและโอกาสเสมอ..."

รวีวรรณ อธิกุลวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีแคนไมดี ไมใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การจะทําใหบานเมืองมี

ปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีไดปกครองบานเมือง 

และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวนวายได..."

รศิตา ทาทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในที่นี้ ขาพเจามีความประสงคจะชี้ใหเห็นวา คนเราจะแสวงหา แตวิชาการฝายเดียวไมได ผูมีวิชาการ

จําเปนตองมีคุณสมบัติในตัวเอง นอกจากวิชาความรูดวย จึงจะนําตนใหชาติรอดและเจริญได คุณสมบัติ

ที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่งดี ความละลายชั่วกลัวบาป ความซ่ือสัตย

สุจริต ความมักงาย หยาบคาย กับอีกฝานยหนึ่งที่สําคัญเปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร พยายาม

ฝกหัดประกอบการงานทุกอยางดวยตนเองดวยความตั้งใจ ไมละเลย ไมทอดทิ้ง คุณสมบัติ เหลานั้เปน

องคประกอบที่สําคัญ ที่จะทําใหการศึกษาสมบูรณเปนประโยชนจริง เปนสิ่งซึ่งครู จะตองปล฿กฝงให

เจริญขึ้นในตัวนักเรียนใหครบถวน เพื่อใหเด็กเติบโตขึ้น เปนคนเต็มคน เปนคนที่สามารถสรางประโยชน

ใหแกตนเองและประเทศได..."

รสริน พิมพไลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

รสรินทร ตินตะชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญ และเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่งกับสละ

ความคิดจิตใจที่ตําทรามตาง ๆอีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวง และสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาทอยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความเจริญม่ันคงตลอดไป..."

รสสุคนธ เงินนวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

รสสุคนธ ชุมภูทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทางปฏิบัติที่จําเปนสําหรับทุกคนในขณะนี้  นอกจากจะตองตั้งใจพยายามทําตัวทํางานใหมีระเบียบโดย

เต็มความสามารถ และเปนอยูโดยประหยัดแลว  ยังจะตองพยายามตั้งจิตตั้งใจไวใหถูกดวย  การตั้งใจให

ดูกนั้นคือ  ทําจิตใจใหสงบหนักแนนไมวูวาม ไมปลอยใหอคติตาง ๆ เขาครอบงําไดโดยงาย  ฝกหัดคิด

พิจารณาเรื่องราวและปญหาทั้งปวงดวยความละเอียดรอบคอบ และดวยใจบริสุทธิ์เปนกลางเสมอทุกครั้ง

ใหเปนนิสัยอันเปนวิธทีี่จะชวยใหเกิดปญญา  สามารถคิดวินิจฉัยไดโดยกระจางแจมแจง  และปฏิบัติแกไข

ไดถูกตองเที่ยงตรง  การที่มีความคิดจิตใจอันกระจางแจมแจงและหนัหแนนอยูเสมอดังกลาว  จัดเปน

คุณธรรมสําคัญประการหนึ่งของแตละบุคคล  เปนเครื่องนําพาบุคคลไปใหประสบความเจริญสวัสดี และ

คุณธรรมของแตละคนนี้ เม่ือรวมกันเขา ยอมจะเกิดเปนคุณธรรมของชาติ  และยอมจะนําพาชาติใหบรรลุ

ถึงความเจริญสวัสดีไดดุจเดียวกัน..."

รสสุคนธ ถิ่นทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

รอกีเยาะ ยูโซะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

รอกีเยาะห สะอิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหาไดดวย ความเปนธรรม

 ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญหรือดวยการแกงแยง เบียดเบียนมาจากผูอ่ืน..."

รองรัตน ยกช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีตรวจพลสวนสนาม

เนื่องในงานพระราชพีธีรัชดาภิเษก

8 มิถุนายน 2514..."

รอซิดี ศรีรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง หันไปหวงอํานาจ หวงตําแหนง หวงสิทธิ และหวงรายไดกันมาก

เขาๆ แลวจะเอาจิตเอาใจที่ไหนมาหวงความรู ความดี ความเจริญของเด็ก ความหวงในสิ่งเหลานั้น ก็จะ

คอยบั่นทอน ทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้น จะไมมีอะไรดีเหลือไว พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจ

ใครไวได ความเปนครูก็จะไมมีคา เหลืออยูใหเปนที่เคารพบูชา..."

รอซีดะ คาโตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

รอซีดา ชุมรักษษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

รอฎียะห เจะมะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

รอบทิศ ขําวิทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

รอบทิศ ขําวิทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนหรือการสรางสรรคในทางที่ดีนั้น จะเกิดขึ้นไดก็ ดวยการลงมือทํา หมายความวาจะตอง นํา

ความรู ความสามารถที่มีอยูนั้น มาใชงาน ลงมือใชเมื่อไหร เพียงใดประโยชน ก็เกิด เม่ือนั้น เพียงนั้น เมื่อ 

ยังไมลงมือ ทําประโยชนก็ยังไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจะมีความรู ความสามารถมากมายเพียงใด ถาไม

นํามาใชก็ ปราศจากประโยชน..."

รอปน คลังของ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได .." 

พระราชดํารัส ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเขาเฝาฯ

ถวายสัตยปฏิญาณตน

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 14 มีนาคม 2523..."

รอปยะห แวหนิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

รอพีดะ เบ็ญหะยียูโซะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โครงการพัฒนาตางๆ ตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยูแลว คือ ทรัพยากรตามธรรมชาติใหเกิดผล

เปนประโยชนแกประเทศและประชาชนสวนรวมใหไดมากที่สุด ในทางปฏิบัตินั้น นอกจากจะไดผลสวน

ใหญ หรือสวนรวม ตามจุดประสงคแลว บางทีก็อาจทําใหมีการเสียหายในบางสวนไดบาง เพื่อที่จะให

โครงการมีผลเต็มเม็ดเต็มหนวย จําเปนตองพิจารณาจัดตั้งโดยรอบคอบและละเอียดถี่ถวน ใหทราบวา 

ผลที่เกิดจากโครงการนั้นจะมีขอบเขตตอเนื่องไปเพียงใดและมผีลดีผลเสียประการใดที่จุดใดบาง จักได

สามารถวางแผนงานใหสอดคลองตองกันทุกสวนทุกขั้น เพื่อแกไขสวนที่จะเสียหายใหกลับเปนดี ให

โครงการ ไดประโยชนมากที่สุด..."

รอมละ อิราณ(ีแวกามา)
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

รอมละห อาลีมะสะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."  

    

พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม

เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระเฉลิมชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2520..."

รอแอลนา สะนิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

รอฮานา ฮิแต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนยึดมั่นในความดี ถาทุกคนยึดมั่นวาเราตองชวยกันและตองพยายามที่จะปฏิบัติงานของตน

ดวยความซื่อสัตยสุจริต ดวยความตั้งใจดี ดวยความเอาใจใสดีในหนาที่ของตน เชื่อไดวาสวนรวมจะอยูได

อยางมั่นคงและถาวรแน..."

รอฮานี เกษตรกาลาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเครงครัดหมายถึงความระมัดระวังมั่นคงที่จะปฏิบัติการใหเที่ยงตรงครบถวนตามแบบแผนและ

หลักเกณฑที่ไดวางไว แบบแผนและหลักเกณฑนั้นยอมตองมีเหตุผลเปนพื้นฐาน และเหตุผลที่จําทําให

พื้นฐานมั่นคงไมสั่นสะเทือนได ก็ตองเปนเหตุผลตามความจริงแทที่ไดพิสูจนเห็นจริงแลวดวยความ

ละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลําเอียง และความหลงผิดตามอารมณ..."

รอฮานี อิสลามิกกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

รอฮายา หะยีสาและ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสะสมและสรางคุณงามความดีนี่แหละที่เรียกวา การสรางบารมี เปนความดีอยางหนึ่งในเมืองเรา 

ที่มีคนใจคอเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน ทําประโยชนใหผูอ่ืน รูจักเหลียวแลดูรอบๆ ตัวเรา ถาหากมีแตความทุกข 

เราผูเดียวจะมีความสุขไดอยางไร จึงควรชวยเหลือเก้ือกูลกัน ทําใหสวนรวมคือชาติบานเมืองสงบและ

รมเย็นเปนสุข..."

รอฮีหมะ แวเตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ระกัณฑ นิลโสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดในการกระทําผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฎิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ระจิตร ชุนเกษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิงและเม่ือปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

ระเบียบ ธีรสุจิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สมัยกอนนี้พอมีพอกิน สมัยนี้ชักจะไมพอมีพอกิน จึงตองมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อที่จะใหทุกคน

มีความพอเพียงได ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหรา ก็ไดแตวาพอ..."

ระเบียบ มีตยะสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใชจายอยางประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุขของผูประหยัดเอง และครอบครัว 

ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัดดังกลาวนี้จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูที่ประหยัดเทานั้น

 ยังเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย..."

ระเบียบ ศรแผลง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จ และเจริญกาวหนาไดแทจริง คือการไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตา และไมตรียินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ..."

ระเบียบ ศรีสรอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาทอใจแลวเปนคนอันตราย เพราะวาถาเปนคนที่มีความรูแลวทอใจความทั้งใจนั้นทําใหการ

ควบคุมจิตใจสติของตัวใหนอยลงว เพราะวามันทอ ความทอใจนี้เปนสิ่งกีดขวางความดีไปไหดมาก

เพราะวาไมระวังตัว เวลาทอใจก็เกิดนอยใจ นอยใจก็เกิดประชด เปดโอกาสใหจิตใจรับสิ้งที่ไมดีเขามาใน

จิตใจไดเพราะวามีความฟุงซาน คนไหนถาทอใจสังเกตดีๆ พวกเพื่อนๆ ที่ทอใจบางทีคนนี้นพูดฟุงซาน พูด

อะไรไมไดเร่ือง แลวถาใครมาชักชวนใหทําอะไรก็อาจจะเปนผูรายไปก็ได ทําใหขาดการพิจารณา คือขาด

สตินั่นเอง..."

ระพี แสงพิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

ระพีพร เกาเอี้ยน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและ

พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได..."

ระพีศักดิ์ มาลัยรุงสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางอนาคตนี้ นอกจากจะตอง ใชวิชาความรูที่จัดเจนเปนหลักแลว บุคคลยังจําเปนตอง

อาศัยคุณสมบัติพิเศษอีก หลายดานเปนเครื่องอุดหนุนและสงเสริม ความรูของตนเปนอยางมากอีกดวย..."

ระรินทิพย จิรศิริมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากตองใชความรูความสามารถแลวยังตองเปนผูมีจิตใจ

สูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติแตในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตนใหสมเกียรติเปนผูที่ควรแกการนับถือ

..."

ระวิศักดิ์ จันทรวาสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

ระวี ผลสิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานทั้งหลายควรภาคภูมิใจไดอยางดียิ่งที่ไดปฏิบัติหนาที่ของครูเปนผลสําเร็จมาไดเปนอยางดี  

ความสําเร็จของทานนี้อาจวัดไมไดดวยยศศักดิ์และดวยความร่ํารวย  แตะเปนความสําเร็จอันแทจริงที่จะ

เปนของทานตลอดไป  ไมมีผูใดจะแยงชิงจากทานไปได  และเมื่อใดทานรําลึกถึงความสําเร็จนี้  ทานจะ

บังเกิดความสุข  ความอิ่มใจไดเต็มเปยม  ทั้งนี้เพราะทานเปนผูที่ไดใชวิชาความรูและความดีมาตลอดชีวิต

  ไดตั้งใจอยางมั่นคงที่จะเอาความรูความดีทั้งปวงที่มีในตนออกเผยแพรและปลูกฝงลงไปในคนทั่วไป..."

ระวีวรรณ วีระพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."  

    

พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม

เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระเฉลิมชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2520..."

ระวีวรรณ สงเกื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

ระวีวรรณ สายออง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวรรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

รักชนก หมีทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาตินั้นเปรียบไดกับชีวิตคน. กลาวตามหลักความจริง คนเราประกอบดวย รางกายสวนหนึ่ง จิตใจสวน

หนึ่ง. ทั้งสองสวนคุมกันอยูบริบูรณชีวิตก็คงอยู. สวนใดสวนหนึ่งทําลายไป ชีวิตก็แตกดับ เพราะอีกสวน

หนึ่งจะตองแตกทําลายไปดวย. ชาติของเรานั้นมีผืนแผนดินและประชากรอันรวมกันอยูเปนสวนรางกาย มี

ศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความเช่ือถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยูเปนปกแผน ซึ่งรวม

เรียกวา "ความเปนไทย" เปนสวนจิตใจ. ชาติไทยเราดํารงม่ันคงอยูก็เพราะยังมีทั้งบานเมืองและความเปน

ไทยพรอมบริบูรณ. แตถาความเปนไทยของเรามีอันตองเสื่อมสลายไปดวยประการใดแลว ชาติก็ตองสิ้น

สูญ เพราะถึงหากบานเมืองและผูคนจะยังอยู ก็ไมมีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวใหรวมกันอยูได จะตอง

แตกแยกจากกันไปในที่สุด เหมือนสวนตางๆของรางกายที่ตองแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิต..."

รักชาย สุวรรณวิหค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

รักไทย วีรานันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะสรางสรรประโยขนสวนรวมที่

สําคัญอื่นใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานี้นจึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

รักนะ สัสดีแพง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

รักศักดิ์ นิลฉาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติหนาที่ของทหารในยามบานเมืองถูกคุกคามประทุษรายดังทุกวันนี้ยอมมีอันตรายมาถึงได

หลายดาน นอกจากอันตรายโดยตรงจากการปฏิบัติการยุทธแลวยังมีอันตรายในรูปแบบอื่นๆ ชน แทรก

ซึกม,การแทรกแซง,ยุแหย ปอยอ ลอหลอก นานาประการ ซึ่งถาไมระมัดระวังใหถ่ีถวนแลวจะเปนอันตราย

พายแพไดงาย เพราะฉะนั้น เพื่อปฏิบัติตนปฏิบัติการใหประสิทธิภาพและปลอดภัยจะตงอฝกหัดคิด

พิจารณาสถานการณทุกอยางดวยความละเอียดรอบคอบดวยเหตุผลและหลักวิชาการ ทําความเปนและ

ความเขาใจในกรณีตางๆใหกระจางแจมแจงและถูกตองยิ่งกวานั้น จะตงอทําความคิดจิตใจใหมั่นคงหนัก

แนน มีความขยันหมั่นเพียร ทั้งอดทนตออุปสรรและอคติทุกอยาง ไมหวั่นไหวดวยการยุแยงปลุกปนทั้ง

ปวงสําคัญที่สุดจะตองยึดมั่นในอิสรภาพความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของประเทศบานเมืองเปน

จุดหมายอันสูงสุด..."

รักษพล ขันธรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สมัยกอนนี้พอมีพอกิน สมัยนี้ชักจะไมมีพอกิน จึงตองมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให

ทุกคนมีความพอเพียงได ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ..."

รักษพล ไชยชะนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา Sufficiency Economy นั้นไมมีในตํารา  เพราะหมายความวา  เรามี

ความคิดใหมและโดยทานที่ผูเช่ียวชาญสนใจ  ก็หมายความวา  เราก็สามารถที่จะคิดอะไรไดจะถูกจะผิดก็

ชาง  ถาเขาสนใจ  เขาก็จะสามารถที่จะไปปรับปรุง  หรือไปใชหลักการเพื่อที่จะใหเศรษฐกิจของประเทศ

และของโลกพัฒนาดีขึ้น..."

รักษยุทธ แกวทองคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไป  เมื่อเปนผูใหญ  เม่ืออายุถึงขั้นที่จะ

เรียกวาเปนผูใหญ  ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป  ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงาน

นั้น  ในเวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัวฝกฝนจิตใจ  ฝกฝนความคิดที่ดี  เพื่อใหเขาใจใหมีความคิดพิจารณา

  ใหมีเหตุผลที่แนนแฟน  มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีก็ไมควรทํา  ฉะนั้น  

หนาที่ของเยาวชนก็คือเรียนรู  แลวก็นอกจากเรียนรู คือ  เมื่อเรียนแลว  ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแก

บานเมือง  โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

รังกฤษ ไหวพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูก และแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมาย ตองเพลาการ

คิดนึกถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

รังรอง ดํารงวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

รังสรรค การพรอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองสามัคคีกัน ตองไมขัดขากันมากเกินไป แตไมไดหมายความวาจะตองทําในแบบที่บางคนนึกจะทํา 

จะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางาน  ทํางานตามหนาที่ เมื่อทํางานตามหนาที่แลวก็ตองหวังดี ตอ ผุอ่ืนนี้เปน

หลักที่สําคัญ ตองทํางานดวยความเห็นอกเห็นใจกันและดวยความขยันหมั่นเพียร..."

รังสรรค จินดาศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

รังสรรค ธนะเธียรนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติประกอบดวยผืนแผนดินกับประชาชน และผืนแผนดินนั้นเปนที่เกิดที่อาศัยที่อํานวย

ประโยชนสุขความมั่นคงแกประชาชนใหสามารถรวมกันอยูเปนปกแผนเปนชาติได ดวยเหตุนี้ประชาชนผู

อยูในแผนดิน จึงตองมีหนาที่ที่จะรวมกันประกอบกรณียกิจเพื่อรักษาความเปนปรกติเรียบรอย และความ

มั่นคงปลอดภัยของแผนดินไวใหเปนถิ่นที่ทุกคนอยูอาศัย และประกอบสัมมาชีพ ดวยความผาสุกรมเย็น 

จึงขอใหทหารรักษาพระองคทุกคน ทุกตําแหนง ทกุช้ันยศ ไดตั้งใจใหเที่ยงตรงหนักแนนที่จะปฎิบัติหนาที่

ของตน ทั้งในฐานะที่เปนทหาร และในฐานะที่เปนประชาชน ใหพรอมเพรียงเขมแข็ง และประสาน

สอดคลองกันเพื่อใหชาติบานเมืองของเราธํารงยั่งยืนอยูไดดวยความมั่นคงเปนปรกติสุขตลอดไป..."

รังสรรค ยอดประสาท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

รังสรรค รัตนพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

..."

รังสรรค รามศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารมีหนาที่หลักอยูที่การปองกันประเทศและ การธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไวดวย 

แสนยานุภาพนอกจากนั้นยังมีหนาที่ดานอื่นอีกซ่ึงมี ความสําคัญเทาเทียมกันคือการบําบัดบรรเทาความ

ทุกขยาก และการปฏิบัติพัฒนาใหบังเกิดความเจริญรมเย็น แกบานเมืองและประชาชน  หนาที่นี้ดูกัน

อยางผิวเผินจะเห็นวาไมจําเปนนัก  แตถาพิจารณาดูใหกระจางชัดแลว  จะเห็นตามเปนจริงวา  ความ

มั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้น  นอกจากจะมกํีาลังรบและอาวุธยุทโธปกรณที่เขมแข็งพรอมมูลแลว  ยัง

จําเปนที่ประชาชนจะตองมีชีวิตอยูดวยความรมเย็นเปนปรกติสุขปลอดจากภยันตรายและความเดือนรอน

ยากเข็ญตาง ๆ  ดวยเมื่อความสําคัญและจําเปนมีอยูดังนี้  ทหารจะตองเตรียมตัวเตรียมใจ  และ

เตรียมการใหพรอมทุกเม่ือ  เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดพรอมเพรียงคลองตัว  มีประสิทธิภาพ  ไมวา

ดานยุทธการหรือดานรวมมือประสานงานกับฝายอื่น  ๆ ในการเกื้อกูล  สนับสนุน  ยกระดับฐานะความ

เปนอยูของประชาชน  และชวยเหลือบรรเทาความทุกขยากเดือดรอนในเมื่อเกิดภัยพิบัติ  อยางทันการณ  

ทันเวลา  และทันทวงที จึงขอใหทหารทั้งหลายไดตระหนักในหนาที่ของตน  แลวรวมมือกันใชความรู  

ความสามารถ และสติปญญาปฏิบัติภารกิจทั้งปวงอยางมีเอกภาพใหสัมฤทธิ์ผล  เปนคุณ  เปนประโยชน

เปนความวัฒนาถาวรแกประเทศชาติและประชาชน  แตละคนก็จะไดรับความสําเร็จและเกียรติยศที่แทจริง

  อันจะภาคภูมิใจไดทุกเมื่อโดยมิตองใหผูใดยกยองสรรเสริญ..."

รังสรรค แสวงดิลก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสั่งสอนธรรมะโดยบริสุทธิ์ และการปฏิบัติธรรม เปน แบบอยางโดยประจักษผลนี้ จะเปนเหตุชักนํา 

และชวยใหคนทั่วไป สามารถศึกษาเขาใจหลักธรรมไดกระจางชัด และเกิดศรัทธาความเชื่อใน พุทธ

ศาสนาอยางถูกตอง..."

รังสิต โชติศิริคุณวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

รังสิทธ์ิ ศิริคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในฐานะทีตองออกไปทําหนาที่เปนครูของผูอืทนทานจําตองสรางสมฑรรมะตางๆ ใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

และรูจักวางตัวใหเหมาะสมกับเปนผูมีหนาที่สั่งสอนและอรบมเยาวชน ควรตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเติม

ความสามารถและชวยกันขจัดปญหาเยาวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว และสงเสริมใหเยาชนไดเปนคนที่

มีสัมาอาชีพและความประพฤติดีเพื่อเปนกําลังที่จะสรางประเทศตอไป..."

รัจา บุตรแสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

รัชกร ชาวชายโขง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท ปพุทธศักราช ๒๕๒๘

         การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรู

อยางหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป 

และจําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ 

และดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดย

ครบถวยแทจริง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘..."

รัชกร ชาวชายโขง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

รัชกร ปรีดานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

รัชชา รักหาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

รัชฎา ปุสสเด็จ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

รัชฎากรณ อริยวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวใหมีความพอกินพอใชกอนอื่นเปน

พื้นฐานนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด  เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง  ยอมสามารถ

สรางความเจริญกาวหนาระดับที่สูงขึ้น  ตอไปไดโดยแนนอน..."

รัชฎาภรณ ใจมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

รัชฎาภรณ ดรลิเคน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาและพระราชินี มีความชื่นชมเปนอยางยิ่ง ที่ไดเห็นความพรอมเพรียงเปนสงา ของเหลาทหาร

รักษาพระองค ในพิธีปฏิญาณตนสวนสนามครั้งนี้ ขอขอบใจ ในคําอํานวยพรทุกขอที่มาจากความจริงใจ 

และไมตรีจิตของแตละคน ขอสนองพรทั้งนั้นดวยใจจริงเชนเดียวกัน 

ประเทศชาตินั้น ประกอบดวยผืนแผนดินกับประชาชน และผืนแผนดินนั้นเปนที่เกิด ที่อาศัย ที่อํานวย

ประโยชนสุข ความมั่นคงรมเย็นแกประชาชน ใหสามารถรวมกันอยูเปนปกแผน เปนชาติได ความมั่นคง

ปลอดภัยของประเทศ จึงมิไดอยูที่การปกปองรักษาผืนแผนดินไว ดวยแสนยานุภาพแตเพียงอยางเดียว 

หากจําเปนที่ประชาชนจะตองมีความวัฒนาผาสุก ปราศจากทุกขยากเข็นดวย เหตุนี้เมื่อประชาชนมี

ความทุกขยากเดือดรอน หรือประสบภัยพิบัติ ทหารจึงตองถือเปนภาระหนาที่ ที่จะตองรวมกันปฏิบัติ 

ชวยเหลือใหประชาชนเกิดความรูสึกอุนใจ มั่นใจ และภูมิใจไดวาแผนดินไทยนั้น เปนที่อยูที่อาศัยอัน

ประเสริฐสุด ที่ทุกคนจะตองรวมกันหวงแหนรักษาไว 

จึงขอใหทหารทั้งหลายไดทราบตระหนักในหนาที่ของตน แลวรวมกันใชความรู ความสามารถ ปฏิบัติ

ภารกิจทั้งปวง อยางมีเอกภาพ ใหสัมฤทธ์ิผลเปนคุณ เปนประโยชน เปนความวัฒนาถาวรแกประเทศชาติ 

และสถาบันทหารอยางแทจริง ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก 

จงบันดาลใหทหารทุกคนมีความเขมแข็งสมบูรณดวยกําลังกาย กําลังใจ และกําลงัสติปญญา สามารถที่

จะปฏิบัติภาระหนาที่ใหบรรลุผลเลิศทุกอยาง และใหประสบความสุขความเจริญ ความมีชัยพรอมทั้ง

ความสําเร็จในสิ่งที่พึงประสงคจงทั่วกัน..."

รัชฎาภรณ นันชนะวิบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่งเปนโทษ และหญาที่มีคุณคาอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่ง

แกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีรากที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินได

มั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทําใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี คนเราก็เชนเดียวกัน มี

ทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชนและบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา ตนหญาจึงเปนบทเรียนได

อยางดีเลิศ สําหรับนํามาพิจารณาเทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติ

ปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซึ่งอยู ณ ที่ใดก็มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติ

ปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแตสรางสรรคประโยชนและความมั่นคง เปนปกแผนใหแกตนและแก

แผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

รัชฎาภรณ บริสุทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่ทําเพื่อประโยชนอันยั่งยืนของแผนดินอยางแทจริง แมจะไมมีผูใดรูเห็น หรือยกยองสรรเสริญก็ตาม

 แตผลของงานที่ปรากฎ เปนความเจริญม่ันคงของประเทศชาตินั้น เปนสิ่งที่ผูกระทําจะชื่นชมยินดีไดทุก

เมื่อ เจาหนาที่กรมทางหลวงทุกฝายทุกคนจึงควรจะไดทราบตระหนักในประโยชนของงานที่ทํา และ

ภาคภูมิใจไดเต็มที่ในผลงานที่ไดทํามาทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งที่จะทําตอไปในอนาคต..."

รัชฎาวรรณ ดวงทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

รัชฎาวรรณ ดูดวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

รัชดา แกวมโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

รัชดา สิริภาณุพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

รัชดา อินธนู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

รัชดาภรณ บัวแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวงเพื่อสรางความเจริญกาวหนาใหแกตนเองและจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่นคงอยูตลอดไป

..."

รัชดาภา กลาการขาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

รัชดาวรรณ รัตนแคลว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

รัชนันทร ดีที่สุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

รัชนิตา เชยกลิ่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

รัชนี กัณหะกาญจนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

รัชนี เกาเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

รัชนี แกวมณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียดหยามคน

สมัยเกาก็มีสิทธิ์ แตพูดตามความจริงแลว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกาไมควรจะมี ดวยเหตุวาคนรุนเกา

 นีเเอง ทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

รัชนี จมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

รัชนี จันทรรอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของครูเปนงานพิเศษ ผิดแปลกกวางานอื่นๆ กลาวในแงที่สําญก็คือวา ครูจะหวังผลตอบแทนเปน

ยศศักดิ์ความร่ํารวย หรือประโยชนทางวัตถุเปนที่ตั้งไมได ผลไดสวนสําคัญจะเปนผลทางใจ ซึ่งผูเปนครู

แทก็ฝงใจและภูมิใจอยูแลว..."

รัชนี เจะยอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

รัชนี ซันยิวา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

รัชนี ดิษริยะกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

รัชนี แตะตอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การเอาชนะใจตน

          ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจ ไมกระทําสิ่งใดๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริง วาช่ัววาเสื่อม เรา

ตองฝน ตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวาเปนความดี เปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริงๆ 

ใหผลของความดี บังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะชวยค้ําจุน สวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดับ..."

รัชนี ทองวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

รัชนี ทองออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

รัชนี นวนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

รัชนี บมเกลี้ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

รัชนี ภาษาดล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ศาสนานั้น จะเปนศาสนาใดก็ตาม ยอมมีจุด ประสงคหลาย อยางหลายขั้น และแตละศาสนามีวิธี

ปฏิบัติ ตาง ๆ กัน ซ่ึงสรุปแลวก็คือ วิธีหาความสุข ความรมเย็นใหแกตัว การ ขึ้นสวรรคหรือการสําเร็จ คือ 

การบรรลุความสุขสุดยอด นั่นเอง ..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกผูแทนสถาบันและองคการที่เกี่ยวกับศาสนา เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

ณ ศาลาผกาภิรมย 4 ธันวาคม 2511..."

รัชนี มณีโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียวกันดี มีระเบียบวินัย  ประเทศนั้นก็เจริญ 

และอยูในฐานะดี จึงเห็นไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปน ปจจัยสําคัญอันหนึ่งที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

รัชนี มังคลสุต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โครงการตางๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ ตองมีควาสอดคลองกันดี ที่ไมไชเหมือนทฤษฏีไชใหมที่ใชที่ดินเพียง

 15 ไร และสามารถที่จะปลูกขาวพอกินกิจการนี้ใหยกวาแตก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน..."

รัชนี ยะนินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบทเปนงานที่สําคัญ เปนงานยาก เปนงานที่จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาด คือทั้งเฉลียวทั้งฉลาด ตองทําดวยความบริสุทธิ์ใจ..."

รัชนี วรรณสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัส  ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

            "คําวาครูนั้นเปนคําที่สูงยื่ง  เพราะถือวาเปนผูที่ไดรับการเคารพบูชาได  ฉะนั้นไดชื่อ  หรือเรียก

ตัวเองวาเปนครู  ก็จะตองบําเพ็ญตนใหดี  บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน  บําเพ็ญตนใหเปนที่นับถือได  

เพราะวาผูใดเปนครูแลวไมบําเพ็ญตนใหเปนที่นับถือไดก็เทากับบกพรอง....."

๘  กรกกาคม  ๒๕๒๔..."

รัชนี สิงหาราโท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 

2530..."

รัชนี สิริยรรยงวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคลทั้งในดานวิชาการ ตองเห็น ใจ

วาแตละคนมีหนาที่ มีความรูในวิชาการของ แตละคน ถาดําเนินวิชาการนั้นๆไปตามลําพัง หรือตามแนว

เดียว เทานั้นเอง ก็จะไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

รัชนี สืบตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเครงครัด หมายถึง ความระมัดระวังมั่นคงที่จะปฏิบัติการใหเที่ยงตรงครบถวนตามแบบแผนและ

หลักเกณฑที่วางไว  แบบแผนและหลักเกณฑนั้นยอมตองมีเหตุผลเปนพื้นฐานและเหตุผลที่จะทําให

พื้นฐานมั่นคงไมสั่นสะเทือนได  ก็ตองเปนเหตุผลตามความจริงแทที่ไดพิสูจนเห็นจริงแลวดวยความ

ละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลําเอียง และความหลงผิดตามอารมณ..."

รัชนี เสนานานาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

รัชนี หมายดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุดไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใด  คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

รัชนี หมื่นเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเก้ือกูลกันดวยมุงดี มุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวยไมตรีจิต 

มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู..."

รัชนีกร นันทะเสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง  ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกัน

ทั้งหมด  โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหาะพอดี  จึงจะ

สัมฤทธิ์ผลที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได  ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารของ

แผนดิน จึงตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น  ฝายอื่นใหได..."

รัชนีกร บุปผา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

รัชนีกร พรหมมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวรรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

รัชนีกร เพชรแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้น เปนแมบทสําคัญของการพูด และการกระทํา เพราะกิจที่จะพูด ทุกอยาง สวนสําเร็จมาจาก

 ความคิด การคิด กอนพูด และกอนที่ทําจึงจึงชวยใหบุคคล สามารถยับยั้ง คําพูดที่ไมสมควร หยุดย้ัง การ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

รัชนีกร ไพศาลทักษิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

รัชนีกร มนูศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวรรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

รัชนีกร สุขมั่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภคน้ําใช น้ําเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ําคนอยูได ถาไม

มีน้ําคนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีน้ํา คนอยูไมได..."

รัชนีบูลย รามสูต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของงาน

และประโยชนผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดหมายอื่นๆเชน ประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมายเพียงใด งานก็

ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

รัชนียา จันตะยอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนต้ังม่ันอยูในความสามัคคี หมั่นประกอบสัมมาอาชีพโดย ความสัตยสุจริต คิดถึงประโยชน

สุขสวนรวมของบานเมือง เปนสําคัญ..."

รัชนีวรรณ ประดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

รัชนีวรรณ รัตนจํารงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจะทําใหขาพเจาเปนพิเศษ รัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชน

ชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมาก เพราะแต

ละคนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุก ๆ คน จิตใจที่เปยมไปดวย

ความปรารถนาดี และความเปนอันหนึ่งอนัเดียวกันของทุกคนทุกฝายนี้ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจ

มากขึ้นนึกถึงคุณธรรม ซ่ึงเปนที่ตั้งของความรักความสามัคคีที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกัน

รักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง

   ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตามุงดีมุงเจริญตอกัน

   ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกันประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่

ทาํสําเร็จ ทั้งแกตนแกผูอ่ืนและแกประเทศชาติ

   ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริตในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน

   ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นขอตนใหถูกตอง เที่ยงตรงและมั่นคงอยู

ในเหตุผล หากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูล

อยูในกายในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารง มั่งคงอยูตลอดไปได จงึขอใหทาน

ทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน

และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปทุกอยาง อยาใหขาดหาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยู

ดวยความรมเย็นเปนสุขทั้งในปจจุบันและในภายหนา ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน

สากลจงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย ใหปลอดหรือพนจากอันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความ

เจริญสวัสดีใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วกัน..."

รัชนีวรรณ สุขเคหา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เชื่อ แความยก

ยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัย สําคัญในการสงเสริมเกียรติ

ของบุคคลใหเดนชัด..."

รัชนีวรรณ แสงสาคร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

รัชนีวรรณ หลักทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก

คณะผูบริหารงานเรงรัดพัฒนาชนบท 

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 13 มิถุนายน 2512..."

รัชนีวรรณ อิ่มเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนหรือการสรางสรรคในทางที่ดีนั้น

จะเกิดขึ้นไดก็ดวยการลางมือทํา หมายความวา

จะตองนําความรูความสามารถที่มีอยูนั้นมาใชงาน

ลงมือใชเมื่อไร เพียงใด ประโยชนก็เกิดเมื่อนั้น เพียงนั้น

เมื่อยังไมลงมือทํา ประโยชนก็ยังไมเกิดขึ้น 

เพราะฉะนั้น

 ถาหากจะมีความรูความสามารถมากมายสักเพียงใด

ถาไมนํามาลงมือทํา ก็ปราศจากประโยชน

บานเมืองของเราในเวลานี้ อยูในสภาวะที่ตองพัฒนา

หรือปรับปรุงตัวเองอยางรวดเร็วในทุกๆทาง

เพื่อใหสามารถกาวไปทันผูอ่ืนเขาไดอยางมั่นคงและปลอดภัย

ทุกคน โดยเฉพาะผูมีความรู

จึงตองขวนขวายทํางานใหเต็มกําลัง..."

รัชนู พันจีน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

รัชนู อนุพินมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัตรบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละอันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆอีกประการหนึ่ง 

จึงเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความ

เจริญม่ันคงตลอดไป..."

รัชพล ติ่มสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

รัชพล เพียโบราณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือเปนเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความรู ความคิด วิทยาการทุกดานทุกอยาง ซึ่งมนุษยได

เรียนรู ไดคิดอาน และเพียรพยายามบันทึกภาษาไวดวยลายลักษณอักษร หนังสือแพรไปถึงที่ใด ความรู

ความคิดก็แพรไปถึงที่นั่น หนังสือจึงเปนสิ่งมีคาและมีประโยชนที่จะประมาณมิไดในแงที่เปนบอเกิดการ

เรียนรูของมนุษย..."

รัชพิณ จิตแจง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วันศุกรที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙  

พระราชดํารัส พระราชทานแกผูพิพากษา

ประจําสํานักงานศาลยุติธรรม

เขาเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณตนกอนเขารับหนาที่

ณ ทองพระโรง ศาลาเริง วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

วันศุกรที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙

(ฉบับไมเปนทางการ) 

ความเขมแข็งสําคัญมาก เพราะบานเมืองโดยเฉพาะเวลานี้ อยูในสภาพที่เรียกไดวางอนแงน เพราะวาไม

เขมแข็ง ถาคนในชาติเขมแข็ง ก็ไมมีปญหา เพราะประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติมานาน และได

ปฏิบัติงานมาดวยดี ดวยความเรียบรอยมาเปนเวลาชานาน เพราะวาทานปฏิญาณตนวา จะรักษาความ

เขมแข็งนี้ตอไป ก็เชื่อไดวาประเทศจะรุงเรืองตอไป 

การที่ไดบอกวาจะรักษาความดีอยางที่วานี้ เปนประกันวา ประชาชนจะอยูเย็นเปนสุขที่มีผูพิพากษา 

เพราะวาจะตองใหคดีตางๆ ผานพนไปดวยดี ในมวลชนก็จะตองมีการปรองดอง ถาทุกคนตั้งอกตั้งใจ ที่

จะพยายามรักษาความปรองดอง เชื่อวาสวนรวมจะอยูได สวนสําคัญของการปรองดอง และความเปนอยู

ที่ดี ก็อยูที่ความยุติธรรม 

ความยุติธรรมนี้คือ การปฏิบัติอะไรที่ถูกตองตามธรรม คือยุติธรรม ถาฟงดูก็ยุติในธรรม ยุติในความดี

ความชอบ ทานก็รักษาความยุติธรรม ทานตองรักษาความดีความชอบ ผูพิพากษาจะตองรักษาความ

ยุติธรรมดวยความดี ความถูกตอง ถาทานรักษาความยุติธรรม ตามที่ไดปฏิญาณตน เช่ือวาความสุข

ความสงบก็จะเกิดขึ้น ถาผูพิพากษาไมรักษาความยุติธรรมเมื่อใด ประเทศชาติคงวุนวาย 

ผูพิพากษามีหนาที่ที่จะรักษาความดี ความปรองดองกัน ถาใครมายุยงบอกวาตองเถียงกัน ตองเขาขางกัน

 ก็ตองเขมแข็ง ตองเขมแข็งในงานยุติธรรม หมายความไมเขาขาง ผูพพิากษาจะตองตัดสินในความดี หรือ

ถาดีแลวก็ตัดสินไป ทานก็รูดี และไดฝกเพื่อรักษาความยุติธรรมนี้ ฉะนั้น ขอฝากความยุติธรรม 

ความเจริญของประเทศอยูกับทานทั้งหลาย เปนงานที่ไมใชงาย เพราะวามีอะไรตออะไรมาลอ บางทีการ

ลอดวยมิตร มีการลอดวยการยั่วยุ การลอดวยจะใหรางวัล รางวัลของทานคือ ความยุติธรรม รูดีวาหนาที่

รัชสกาภรณ ศูนยกลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ของประธานศาลนั้น ไมไดเปนหนาที่ที่จะมีเงินทอง นอกจากหนาที่รักษาความยุติธรรม ความดี ความสื่อ

สัตย สุจริต ถาทานทําไดดีแลว ทุกสิ่งที่ทานปฏิญาณก็เปนผลดี เปนผลทําใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข..."

รัชสกาภรณ ศูนยกลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

รัญจวน เจริญภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความสมบูรณแข็งแรงของรางกายเปนปจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มีมั่นคงเพราะราง

การที่แข็งแรงนั้นโดยปกติจะอํานวยผลใหสุขภาพจิตใจสมบูรณดวยและเมื่อมีสุขภาพสมบูรณดีพรอมทั้ง

รางการยแจตใจแลวยยอมมีกําลังทําประโยชนสรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของงบานเมืองไดเต็มที่ทั้งไม

เปนภาระแกสังคมดวยคือเปนแตผูสรางมิใชผูถวงความเจริญ..."

รัญชิดา สุขเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

รัญญา ดานเกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหนาที่ในฐานะของแตละคนที่จะตองทําใหทําอยางดีๆทําเรื่อยไป ไมใชทําอยางที่จะ

อยากดีเดน ทําดีเดนไมใชอยากดีเดนทําใหดีแลวก็จะดีเดนขึ้นเองไมใชวาจุดประสงคที่จะทําเพื่อจะดีเดน

 ทําเพื่อใหดีเร่ือยๆทําใหหนาที่ที่มีใหสําเร็จแตไมใชจุดประสงคดีเดน ก็อยางที่วาไมใชทําเพื่อดัง แตวาถา

ตองการจะดังเมื่อไหรก็จะดังเอง แลวดังดีดวยดังไพเราะไมใชดังอยางนารําคาญหรือนาเกลียด..."

รัญญา ยุวศิริกุลชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง?

                                     พระราชทานแนวปรัชญา ?เศรฐกิจพอเพียง? 

                            แกสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

                                             เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542

             เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน ในทุกระดับ 

ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทาง

สายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน?ความพอเพียง? หมายถึง

 ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอ

การมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการ

ดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ

เจาหนาที่ของรัฐนักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

             ขาพเจายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตประจําวันรูจักความพอประมาณ และความมี

เหตุผลในการใชจายเงิน ในขณะเดียวกันก็สรางระบบภูมิคุมกันในตัวเองคือการออมเงินไวใชในยามที่ขัด

สนหรือใชจายในยามจําเปน..."

รัญทม คงทรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

รัฏฐา พรหมสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

รัฐ สัทธรรมานุวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ' 

ประการแรก คือ การใหทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน                                      

          ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ให

งานที่ทําสําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และประเทศชาติ 

          ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบ

แผนโดยเทาเทียมเสมอกัน 

          ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทํา นําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรง อยู

ในเหตุในผล 

หากความคิด จิตใจ และการประพฤติ ปฏิบัติ ที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะ

มั่นคงอยูตลอดไปได..."

รัฐฏิพร กัลณา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...1. กรที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน

2. การที่แตละคนชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกันใหงานที่ทําสําเร็จผลทั้งแกตน 

แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ

3. การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติงานอยูในความสุจริตในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยไทเทียมกัน

เสมอกัน

4. การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรง และมั่นคงอยูในเหตุผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลในภายในใจ

มองคนไทย ก็ม่ันใจไดวาประเทศชาติไทย จะดํารงคงมั่นอยูตอไปได..."

รัฐฐา มานัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคน ระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไข ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิด แกหลายๆกัน 

หลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้น นั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรค ขัดขวาง และ

บั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จอยางแน..."

รัฐดนัย ไพโรจนเพชรยุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกูเงิน เงินนั้นตองเกิดประโยชน มิใชกูสําหรับไปเลน ไปทําอไรที่ไมเกิดประโยชน ถากุเงินแลวทําใหมี

รายได ก็เทากับใชหนี้ได ไมตองผิดหนี้ ไมตองเดือดรอน ไมตองเสียเกียรต.ิ.."

รัฐภูมิ เขวาลําธาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

รัฐวิทย สุวรรณศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

รัฐวิทย เสือบัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีทางดําเนินของบานเมืองและประชาชนโดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจากความ

วิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงใหพนได 

จึงตองระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยู โดยประหยัดเพื่อที่จะอยูให

รอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

รัตเขตต ฝายริพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

รัตณวดี เพ็ชรรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน   ลวนพอเหมาะสมกันทุกๆดาน  

สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ..."

รัตณา สุนันทวนิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน

27 กุมภาพันธ 2537..."

รัตติกร เพ็งมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

รัตติกร เพ็งมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่ที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น ที่สําคัญไดแกความรูสึกผิดชอบช่ัวดี ความละอายชั่ว

กลัวบาป ความซ่ือสัตยสุจริตทั้งในความคิดและการกระทํา  ความไมเห็นแกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน 

ความไมมักงายหยาบคาย ภัยอีกอยางหนึ่งที่สําคัญเปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

รัตติกาล บัวอิ่ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทานทั้งหลายชวยกันคิด ชวยกันทํา แมจะมีการเถียงกันบางก็เถียงกันแตเถียงดวยรากฐานของ

เหตุผล และเมตตาซึ่งกันและกัน และสิ่งที่สูงที่สุดก็คือประโยชนรวมกัน คือ ความพอมีพอกินพออยู

ปลอดภัยของประเทศชาติ ทั้งนี้ ถาทําไปตามที่วานี้ ก็เปนของขวัญวันเกิดที่ล้ําคา (พระราชดํารัสเนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา : 4 ธันวาคม 2538)..."

รัตตินันท สมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

รัตติพร คชาสิทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กําลังความเพียร ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแลว ก็เห็นวาเปนผลประการหนึ่ง ที่เกิดมาตามศรัทธาที่กลาวนั้นเอง

 ความเพียรที่จะเปนกําลังไดตองมีความเกงกลา ไมยอหยอนเสื่อมคลายดวยอุปสรรค ดวยความ

ยากลําบากเหน็ดเหนื่อยประการใดๆ หากแตอุตสาหพยายามกระทําเรื่อยไปไมถอยหลัง แมหยุดมือ ก็ยัง

พยายามติดตอไปไมถอดธุระ กําลังความเพียรจึงทําใหการงานไมชะงักลาชา  มีแตทําเปนรุดหนาเปน

ลําดับ ไปจนบรรลุความสําเร็จ โดยไมมีสิ่งใดที่จะยับย้ังได ทานทั้งหลายจึงควรพิจารณากําลังความเพียรนี้

ใหเห็นจริง ใหเขาใจชัด ดวยความรูความฉลาดของทาน แลวตั้งใจใหมั่นคง ที่จะนําความเพียรของทานมา

ใชใหถูกตอง ตามวิธีทาง คือ เพียรที่จะกําจัดความเสื่อมใหหมดไป และระวังปดกั้นกับความเสื่อมนั้นมิให

เกิดขึ้นใหม  เพียรที่จะสรางสรรคความเจริญใหเกิดขึ้น และระวังรักษามิใหเสื่อมคลาย ประโยชนและ

ความสุขทั้งในสวนตัว ในสวนรวม ก็จะสําเร็จขึ้นพรอม  และดํารงมั่นคงอยูตลอดไป..."

รัตติยา จุลยานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พลังแหงความสามัคคีของชาวแมโจ ถาใชไปทางที่ถูกตอง ที่สรางสรรค จะนําพาไปสูความเจริญ ไปสู

ความดี และผูปฏิบัติจะไดรับผลดี คือความยกยองของชุมชน..."

รัตติยา โตจีน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามกชนมีจิตสํานึกมั่นคง อยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ เห็นวา

ศาสนาทั้งปวง ยอมสั่งสอนความดีให บุคคลประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ชอบ จึง มิไดดูแคลน

เบียดเบียนผู ถือศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นไดในประเทศไทย..."

รัตติยา บุญตามชุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญหรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน..."

รัตติยาภรณ โคตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ประเทศไทยและชาวไทย ยินดีตอนรับผูเผยแผศาสนาตางๆ ดวยไมตรีและความจริงใจฉันมิตรทุก

สมัยมานั้น 

เปนเพราะชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามามิกชน มีจิตสํานึกม่ันคงอยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ 

เห็นวาศาสนาทั้งปวงยอมสั่งสอนความดีใหบุคคลประพฤติปฎิบัติ แตนทางที่ถูก ที่ชอบ ที่เปนประโยชนให

ใฝหาความสงบสุข ความผองใสใหแกชีวิต ทั้งเรายังมีเนติแบบธรรมเนียมใหการตอนรับ นับถือ

ชาวตางชาติตางศาสนา ดวยความเปนมิตร แผไมตรีแกกันดวยเมตตาจิต และวยความจริงใจบริสุทธิใจ มิ

ใหดูแคลนเบียดเบียนผูถือสัญชาติและศาสนาอื่น ดวยจะเปนเหตุนาความแตกราว และความรุนแรง 

เดือดรอนมาให ดังนี้ คริตศาสนา จึงเจริญงอกงามนั้นไดในประเทศนี้ ชาวไทยตางรูจักและเคารพยกยอง

พระสันตะปาปา ประมุขแหงชาวคาทอลิกอยางสูง ในฐานะบุคคลสําคัญผูหนึ่ง ผูแผความสงบรวมเย็น

และความสวางแจมใสแกชาวโลกถวนหนา..."

รัตน ฉายารัตนศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

รัตนชนก ไตรวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่มีการศึกษา ที่เรียกวาเปนผูมีปญญา ควรจะสามารถวินิจฉัยไดวาจะแกไขอะไรอยางไร ขอสําคัญ

ควรจะตองรอบคอบและระมัดระวัง ที่จะพิจารณาเรื่องตางๆ ใหกระจางแจงทุกแงทุกมุม แลวจัดการใหถูก

จุด ถูกขั้นตอน ถูกเหตุผล ขอที่พึงระมัดระวังอยางยิ่ง คือการแกปญหาโดยรีบเรงดวน ทั้งที่ยังไมมีความ

แนใจอยู ขอนี้ มักจะทําใหไดผลที่ดวนๆ ผลที่ดวน ก็คือผลที่ไมครบถวน ขาดประโยชนที่พึงได มิหนําซ้ํา 

อาจทําใหเกิดความเสียหายรายแรงขึ้นก็ได เพราะอาจไปรื้อหรือทําลายสิ่งที่ดี ที่ใชการไดลง และเอาสิ่งที่

เสีย ที่ใชการไมได มาใช เมื่อความจริงเปนอยูอยางนี้ ผูมีปญญาทุกระดับจึงตองถือเปนภาระและหนาที่ ที่

จะตองรูจักรับ รูจักใชความรูอยางถูกตอง เพื่อสามารถพิจารณาการกระทําใหเหมาะสมแกทุกกรณี..."

รัตนภรณ ตันทางทูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหงานเกิดผลอันยิ่งใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติดวย

ความสุจริตและตั้งใจที่จะแผความรูความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทอง หรือนึกถึงผลประโยชนใดๆ

ก็เปนการทําหนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที.่.."

รัตนภรณ มีมะโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญขึ้นนั้น จะตองสรางและ เสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น 

ถาพื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลน บกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้น ไปอีกนั้นยากนักที่จะทําได

 ดังนั้น นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว จะ ตองพยายามรักษาพื้นฐาน ใหม่ันคงไมบกพรองพรอม ๆ 

กันไปดวย..."

รัตนวดี ภัทรวิศรุต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

รัตนวดี โกศล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่นที่

จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จทั้งตองมมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

รัตนศักดิ์ ตนกรวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา นั้น มีลักษณะพิเศษประเสริฐใน การที่อาศัยเหตุผลอันเที่ยงแทตามเปนจริง เปน

พื้นฐาน และหยิบยกขึ้นปฏิบัติเพื่อ ความสุขความเจริญ และความบริสุทธิ์ไดตาม วิสัยของตน จึงเปน

ศาสนาที่ เขากับหลักวิทยาศาสตร ..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานใน

การเปดประชุมใหญของ สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร

ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม 27 ตุลาคม 2515..."

รัตนา จิตตวิเศษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรม

ดวยนั้น จะอาศัยความรูแตเพียงอยางเดียวมได จําเปนตองอาศัยความสุจริต

ความบริสุทธิใจ และความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย

เพราะเหตุวา  ความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปได

ประการเดียว สวนคุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรื่อหางเสือ

ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกตอง  ดวยความสามัคค ี คือ

ปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่ประสงค

ดังนั้น  ในการที่จะประกออบการงานเพื่อสวนรวมตอไป  ขอใหทุกคนสํานึกไว

เปนนิตยดดยตระหนักวาการงาน  สังคมและบานเมืองนั้น  ถาขาดผูมีความรูเปน

ผูบริหารดําเนินการยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก  แตถางานใด สังคมใด

และบานเมืองใครก็ตาม  ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

รัตนา เจนสาริพิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค น้ําใช น้ําเพอการเพาะปลูกเพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ําคนอยูได ถาไม

มีน้ําคนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถาไมมีไฟฟา ไมมีน้ํา คนอยูไมได..."

รัตนา ซายงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา นั้น มีลักษณะพิเศษประเสริฐใน การที่อาศัยเหตุผลอันเที่ยงแทตามเปนจริง เปน

พื้นฐาน และหยิบยกขึ้นปฏิบัติเพื่อ ความสุขความเจริญ และความบริสุทธิ์ไดตาม วิสัยของตน จึงเปน

ศาสนาที่ เขากับหลักวิทยาศาสตร ..." 

พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในการเปดประชุมใหญของ สมาคมพุทธศาสนาทั่ว

ราชอาณาจักร

ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม 27 ตุลาคม 2515..."

รัตนา ญาณวิมุติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําพูดที่กลาวออกไป หลังจากที่ไดพิจารณาไตรตรองอยางกวางขวาง และรอบคอบแลว ยอมถือเปนสัจ

วาจา ที่แสดงถึงความตั้งใจจริง ที่บุคคลตั้งไวแกตัวและผูอ่ืน ผูพูดจึงผูกพันบังคับตัวเอง ใหมั่นอยูในสัจ

วาจานั้น สิ่งใดที่พูดวาจะทําหรือจะงดเวน ตองทําใหไดโดยเครงครัดและครบถวน หาไมจะกลายเปนคน

กลับกลอก ไมมีความมั่นคงในคําพูดและการกระทํา ทําใหไมมีผูไววางใจ ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง

ประสบผลสําเร็จที่ดีได ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้ง

ความศรัทธาเชื่อถือ และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปน

ปจจัยสําคัญ ในการสงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้น

ทั้งแกบุคคลและสวนรวม..."

รัตนา ตันติปาลีพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จนั้น และใหไดผลประโยชน

แตทางเดียว ซ่ึงทําไดเมื่อบุคคล มีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่งที่เปนคุณ

เปนโทษ เปนประโยชน มีประโยชนอยงชัดเจน ถูกตอง..."

รัตนา ทนศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวรรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

รัตนา ทุนมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

รัตนา นวลแตง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

รัตนา ปรีชาสุชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

รัตนา พละศึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตางๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให  แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว  จําตองใชความริเร่ิม แความคิพิจารณาดวย

ตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เมื่อใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็ไม

เปนผลแกงานและแกตนเองนัก..."

รัตนา พินิจการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาเปนงานสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติเพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น 

ขึ้นอยูกับการศึกษาของชาติเปนขอใหญตามขอเท็จจริงที่ทราบกันดีอยูแลวระยะนี้บานเมืองของเรามี

พลเมืองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณบางอยางเกิดขึ้นดวยวา พลเมืองของเราบางสวนเสื่อมทรามลง

ไปในความประพฤติและจิตใจซึงเปนอาการนาวิตก ถาหากยังคงเปนอยูตอไป เราอาจจะเอาตัวไมรอด

ปรากฏการณเชนนี้นอกจากเหตุอ่ืนแลว ตองมีเหตุมาจากการจัดการศึกษาดวยอยางแนนอน เราตองจัด

งานดานการศึกษาใหเขมแข็งย่ิงขึ้น..."

รัตนา ยศบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

รัตนา ยอดพรมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม 

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

รัตนา ยินดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองสามัคคีกัน ตองไมขัดขากันมากเกินไป แตวาไมไดหมายความวา จะตองทําแบบที่บางคนนึกจะทํา

จะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางาน ทํางานตามหนาที่ เมื่อทํางานตามหนาที่แลวก็ตองหวังดีตอผูอ่ืนนี้เปน

หลักที่สําคัญ ตองทํางานดวยการเห็นอกเห็นใจกันและทําดวยความขยันหมั่นเพียร..."

รัตนา รองสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจโดยไมจําตองต้ังขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวาง

 คนที่ทํางานจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความขยันและซื่อสัตย

สุจริต ก็ย่ิงจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

รัตนา ล่ิมนิรันดร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

รัตนา ลือคํางาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองพูดเหมือนกันหมด 

ลงทายก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดแยงกันบางแต

ตองสอดคลองกัน..."

รัตนา ลือชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตามประวัติศาสตรของเราจะเห็นไดวา คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ชาติก็

รอดพนจากภัยพิบัติสูความเจริญรุงเรือง แตคราวใดขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตองประสบ 

เคราะหกรรมทั้งชาต.ิ.."

รัตนา เวฬุวนารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติขาราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากอาศัยความรู ความสามารถในทางวิชาการ

แลว แตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนน มั่นคงในสุจริตธรรม และความ

มุงมั่นที่จะปฎิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือ วิธีการอันแยบคายในการปฎิบัติงานประกอบ

พรอมกันดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอน และบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

รัตนา สรภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติกับเงินไมใชอันหนึ่งอันเดียวกัน จะเอามารวมกันไมไดเลยเปนอันขาด ผูที่เราควรจะยกยองวา

มีเกียรติสูงคือ ผูที่ไมเสียชาติเกิด ผูไมปลอยเวลาใหผานไปโดยเปลาประโยชน แตใชเวลาในชีวิตของเขา

ทุกวินาที สะสมคุณงามความด.ี.."

รัตนา สุขเลี้ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือตองหม่ันขยันและอุตสาหะพากเพียร

ตองเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ ตองหนักแนนอดทน และอดกลั่น สํารวจระวังความประพฤติ

ปฏิบัติของตน ใหอยูในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งตองซ่ือสัตย รักษาความจริงใจ วางใจเปนกลาง

ไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

รัตนา สุทธิคีรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปฏิบัติตอคนอ่ืนเชนเดียวกับที่ตองการใหผูอ่ืนปฏิบัติตอเรา..."

รัตนา อินพฤกษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

รัตนากร กระฉอดนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

รัตนาพร สวัสดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานทั้งหลายที่ศึกษาสําเร็จแลว ยอมมุงหมายที่จะทํางานใหกาวหนา เพื่อสรางความเจริญมั่นคงใหแก

ฐานะและชีวิต การปฏิบัติงานทั้งปวงนั้น กลาวโดยหลักการ ตองอาศัยปจจัยพื้นฐานประกอบกันสองอยาง

 คือความรูความฉลาดสามารถของผูปฏิบัติอยางหนึ่ง กับระเบียบแบบแผน และวิธีการที่กําหนดไวใหใช

ในการปฏิบัติงานนั้นๆ อยางหนึ่ง เมื่อใดปจจัยทั้งสองประกอบพรอมกัน เมื่อนั้นงานก็ดําเนินไปได แตโดย

ความจริงที่ปรากฏ งานที่อาศัยเฉพาะปจจัยสองประการนั้น ไมแนวาจะสําเร็จผลดีไดเสมอไป ทั้งนี้เพราะ

งานทุกอยางมีบุคคล ซ่ึงมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเปนผูกระทํา ถาผูทําไมศรัทธาในงาน ไมเขาใจซ้ึงถึง

ประโยชนของงาน งานที่ทําก็ยากที่จะไดผลครบถวนตามเปาหมาย ดังนั้น ในการปฏิบัติงานทุกอยาง จึง

จําเปนตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธาหรือความเชื่อมั่นในประโยชนของงาน เปนจุดเริ่มตน

ของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที แมกอนที่จะลงมือกระทํา และนอมนําใหเกิดความ

กระตือรือรน ความพากเพียรอดทน ที่จะทํางานใหตอเนื่องกันไปไดโดยตลอด ซึ่งจะเปนพลังสงเสริมใหงาน

 ที่ทําดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงคอยางสมบูรณ 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหม ประสบความสําเร็จในการงาน มีความเจริญกาวหนา และความรุงเรืองในชีวิต 

ทั้งขอใหทุกทานที่มารวมชุมนุมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน..."

รัตนาภรณ มาลยาภรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางงานศิลปทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกวัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบกันวิธีการที่

ดีอยางเหมาะสม แลวศิลปนจึงตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวยจึงจะไดผลงานที่มี

คาควรแกการยอมรับนับถือ..."

รัตนาวดี เวศนนางแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในชีวิตของคนเรา  แตละคนตองผานพบเรื่องราวและเหตุการณหลายหลาก

มากมายมาตั้งแตเกิด  หลายเรื่องหลายสิ่งเปนปญหาที่ตองนํามาขบคิดหาเหตุผลความ

กระจางจริง  เพื่อยุติแกไข ประสบการณในการพิจารณาแกปญหาเหลานี้ยอมสั่งสมเพิ่มพูน

ขึ้นเปนความรูความฉลาดอันกวางขวางลึกซึ้ง  ซึ่งถารูจักนํามาปรับใชควบคูกับความรูทาง

วิชาการใหถูกถวนพอเหมาะพอดี  ดวยความเพงพินิจโดยละเอียดรอบคอบแลว  จะยัง

ประโยชนแกการปฏิบัติงานอยางวิเศษสุด..."

รัตนาวดี อินชูพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

รัตนิดา บัวตูม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

รัตพล หอยสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซ่ึง

เปนตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษา

 และดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป..."

รัตรพล ทีธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีหนาที่ตาง ๆ กัน ยอมตองทําหนาที่นั้นใหดีขอหนึ่ง อีกขอหนึ่งในการทําหนาที่นั้น ตองไมกอความ

เดือดรอนแกผูอ่ืนเพื่อใหผูอ่ืนสสามารถทําหนาที่ได ขอตอไป หนาที่แตละคนแตละก็มีความสามารถ

แตกตางกัน จะตองอาศัยผูอ่ืนในสิ่งที่เราไมแตกฉาน เราไมชํานาญ ฉะนั้นแตละคนยอมตองอาศัยคนอื่น 

ถาแตละคนอาศัยคนอื่นไดก็เปนบุญของแตละคน เพื่อที่จะใหอาศัยได ก็ตองเมตตาซงกันและกัน ถา

เมตตาซึ่งกันและกันแลว สิ่งที่เราตองการก็ไดมาแลว คือความเอ็นดูของผูอ่ืน เราเมตตาเขา เขาก็เมตตาเรา

 ถาเมตตาแลวก็ดูเหมือนวามันเปนเรื่องที่กินไมได แตวาความเมตตานี้ก็นํามาสูความเอื้อเฟอ ความ

เอื้อเฟอทั้งในดานความเปนอยู ทั้งในดานความปลอดภัยของตน ทั้งในความเจริญ ความกาวหนา 

ความสุขที่เพิ่มขึ้นได..."

รัติกาล เหลาตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

รัติยา นนทะศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

รัมณรา สมประสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไมมีใครอื่นนอกจากตนไทยเฉพาะฉะนั้นไม

วาจอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

รัมภา อารียกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

รัศฐิชาภรณ ภาระบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ฉะนั้นทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่อยางเสีสละ  เพื่อทําให

งานสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น  ก็เปนสิ่งที่เสริมสรางความดีแกตนประเทศชาติ  ในตัวอยางที่สอง คือ งานที่

ตนทํานอกเหนือหนาที่การงานที่มีอยูคือ งานเอื้อเฟอคนอื่น งานที่จะสรางสรรค คิดคนอะไรที่เปน

ประโยชนตอสวนรวมไดจะโดยตรงหรือโดยออมก็เปนสิ่งที่สมควรกระทํา..."

รัศมี เนื่องทะบาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

รัศมี พนังคสิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในขวบปที่แลว  มีเหตุการณหลายอยางเกิดขึ้น ในบานเมืองเรา แตมีเร่ืองหนึ่งที่ควรกลาวถึงเปนพิเศษก็

คือการใหความชวยเหลือแกผูประสบภัย เมื่อคราวน้ําทวมใหญ ที่คนไทยทุกคน  ทุกองคกร ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ตางรวมมือรวมใจกันโดยพรอมพรัก  ทําใหผูที่ไดพบเห็น แมเปนชาวตางชาติ ตางภาษา ก็พากัน

ชื่นชมยกยอง  ขาพเจาเองก็มีความปติเต็มตื้นใจ ที่ไดเหน็น้ําใจของทุกคนเชนนี้  เพราะเปนสิ่งที่บง

ชี้ใหเห็นถึงคุณธรรมขอหนึ่ง ที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทย ก็คือ การให การใหนี้ ไมวาจะใหสิ่ง

ใด แกผูใดโดยสถานใดก็ตาม  ลวนเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง  เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยาง

สําคัญระหวางบุคคลกับบุคคล และทําใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม  นอกจากนั้น 

การใหยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย  กลาวคือ  ผูใหก็มีความสุข มีความอิ่มเอมใจ  ผูรับกก็มี

ความสุขมีกําลังใจ สังคมสวนรวมตลอดถึงประเทศชาติ ก็มีความผาสุขมีความรมเย็น..."

รัศมี พุมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสําคัญ 

ผูที่จะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะตองมีทั้งวิชาความรูทั้งหลักธรรมทาง

ศาสนา เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติการงานใหชอบคือ ให

ถูกตองและเปนธรรม วิชาการกับหลักธรรมนี่ มีประกอบกันพรอมในผูใด ผูนั้นจะไดประสบความสุข และ

ความสําเร็จในชีวิตโดยสมบูรณ..."

รัศมี เวชพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดมุงหมาย ที่แทจริงของงาน งานจึงจะสําเร็จ ไดรับประโยชนครบถวน ทั้ง

ประโยชนของงาน และประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่น ๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะ

ไดผล มากมายเพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

รัศมี หงษทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

รัษฎา พิพัฒนานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ไดโดยดี เพราะวามีจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี

 ถาตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุข

ตราบนั้น..."

ราชัน เทวัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

ราชัน เทาสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานรวมกัน และสงเสริมกันอยางมีเอกภาพของผูมีความรูความสามารถระดับนี้ ยอมมี

ศักยภาพสูง อาจบันดาลใหมีประสิทธิผล ใหบังเกิดไดตามตองการทุกกรณี ทานทั้งหลายจึงควรอยางยิ่งที่

จะต้ังตัวตั้งใจใหเที่ยงตรง และเหนียวแนนอยูในความถูกตองและสุจริต ในการที่จะนําความรูความคิด

วิทยาการทั้งปวงไปใชแตในทางสรางสรรคและเปนประโยชน ถาทุกฝายเขาใจและปฏิบัติไดดังนี้ สิ่งที่แต

ละคนกระทําจะประกอบเกื้อกูลกันขึ้นเปนความมั่นคงปลอดภยั และความวัฒนาผาสุกของชาติบานเมือง

ไดแทจริง..."

ราชัน ภูมาลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ราชัน มณีธร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคน ระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดียวไมได กชวยกันแก

หลายๆคน หลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

ราณี กียเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

ราณี แกวศรีทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานทุกอยาง ยิ่งเปนงานในระดับชาติ จําเปนตองมีโครงการอันแนนอนสําหรับปฏิบัติดําเนินการ และ

โดยปรกติโครงการตางๆ ที่ตั้งขึ้นนั้น จะตองอาศัยพื้นฐาน วิธีการ และวิชาการเปนสวนประกอบที่สําคัญ 

พื้นฐานหมายถึงวัตถุประสงค กําลังทุน กําลังบุคคล พรอมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณทุกอยาง 

วิธีการนั้น ไดแกการวางรูปงาน กําหนดระยะดําเนินการเปนขั้นเปนตอน ใหเกี่ยวโยงตอเนื่องกัน รวมถึง 

ระเบียบปฏิบัติทั้งในตัวบุคคลทั้งในธุรการทั้งหมด สวนวิชาการ ไดแกหลักความรูที่ถูกตองแทจริงในงาน

นั้นๆ ซึ่งนํามาปฏิบัติสงเสริมพื้นฐานและวิธีการ ใหไดผลที่สมบูรณแนนอน..."

ราณี เพ็ชรนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

ราตรี กระดี่
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบัน การศึกษาวิจัยดานพันธุศาสตรมีความเจริญกาวหนามาก และมีการนําผลที่ไดไปปรับใชใน

กิจการดานตางๆ อยางกวางขวาง. ในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงใครจะปรารภกับทุกทานวา ความรูตางๆ 

เหลานั้น แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทางโดยไมพิจารณาใหดีใหรอบคอบแลว ก็อาจ

กอใหเกิดผลกระทบเสียหายแกชีวิตความเปนอยูและสิ่งแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน. จึงเปนที่นายินดี

อยางยิ่ง ที่ไดเห็นผูเชี่ยวชาญจากประเทศตางๆ มาประชุมปรึกษาหารือกัน รวมกันนําเสนอผลงานการ

ศึกษาวิจัย เก่ียวกับเรื่องวิวัฒนาการของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ทําใหหวังไดวา การนําความรู

ดานพันธุศาสตรไปปรับใชในกิจการดานตางๆ จะเปนไปดวยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อใหเกิด

ประโยชนและความปลอดภัยสูงสุดแกมวลมนุษยชาติ..."

ราตรี จุลวรรณา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ราตรี โชติธรรมโม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเก้ือกูลกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวย

ไมตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู..."

ราตรี เทพสุรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

ราตรี บินหรีม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มีอิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานานเพราะเรามีความ

ยึดม่ันในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆตามหนาที่ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชนสวนรวมของชาต.ิ.."

ราตรี บุญถนอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

ราตรี ปนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติดี ทัศนคติ คานิยมและ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เม่ือบานเมืองประกอบไปดวย

พลเรือนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศชาติยอมทําใหไดโดยสะดวกราบรื่น ไดผลที่

แนนอนและรวดเร็วว..."

ราตรี พงษสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ไดโดยดี เพราะวามีจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี

 ถาตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุข

ตราบนั้น..."

ราตรี มีชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน

ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค  

และปฏิบัติตัวให สุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ราตรี รัตนไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวาช่ัว วาเสื่อม เราตองฝน 

ตองตานความคิดและความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทํา

สิ่งที่เราทราบวาเปนความดี เปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ ใหผลของ

ความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไว มิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหพื้นคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ

..."

ราตรี เหลาสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่

จะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

รานีพัฒน แสงสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท ปพุทธศักราช ๒๕๒๔

         ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ 

ใหสําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษา

ความดีในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ย่ิงจะตองปฏิบัติใหดี 

ใหหนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔..."

รามิตย ดุลดีย่ิง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฎิบัติงาน และปฎิบัติตัวของแตละคนที่สามารถปฎิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค และปฎิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควร พอดีแก

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ราวดี น้ําเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคมดวย. ความเลวนั้นจะทําใหคนดี

เปนคนเลวยาก

สําคัญที่ความเขมแข็งของคนด.ี.."

ราวี โมลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของ บานเมือง และ

ประชาชนทุกคน. เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์บริ

บูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ราวี โมลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอขอบใจที่ทานไดมาปฏิญาณ กอนรับหนาที่รัฐมนตรี ซ่ึงมีความสําคัญมาก เพราะวา รัฐมนตรีมี

หนาที่ที่ตองทํา ดวยความซื่อสัตยสุจริต อยางที่ทานไดปฏิญาณ เพราะวา ถาไมมีผูใหญในประเทศ ที่

ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ ก็ทําใหประเทศชาติไปไมคอยดี แตทานก็ตั้งใจ และเมื่อตั้งใจแลว ขอใหรักษา

ความตั้งใจนี้ ดวยการปฏิบัติอยางซื่อสัตยสุจริต และอยางแนนอน แนวแน ซ่ึงก็เขาใจวาทาน ไดรับเลือก

เฟนเปนผูที่สามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ 

หนาที่นั้นไมไดหมายความวา จะตองทําดวยความตั้งใจที่จะไดผลสําเร็จ คือ ผลสําเร็จ ไมไดหมายความวา

 จะใหมีผลในทางวัตถุ แตจะตอง วัตถุก็ตองทําใหดี เพราะวาแตละกระทรวงก็ตองทํา และโดยเฉพาะ

เดี๋ยวนี้ ประเทศก็กําลังผานวิกฤติการณ ไมใชเฉพาะในทางที่ทานจะตองทํา ดวยความซื่อสัตยสุจริต แต

ตองทําดวยความสามารถ เพราะวาประเทศชาติกําลังผานระยะที่วิกฤติ ทั้งในดานสถานการณ ที่จะตอง

ใชความสามารถ ในทางที่จะใหประเทศรุงเรืองได 

แตแมแตธรรมชาติ ก็อันตรายอยู เพราะวา ก็อยางที่ทานทราบ ฝนลงมาไมไดปกติ ฝนลงมาและไมได

สะสมเอาไว ตามธรรมดาฝนลงมาจะเปนของดี แตตอนนี้ฝนลงมา มาทวมบานเมือง เม่ือทวมบานเมือง 

ไมไดรักษาบานเมืองมานาน กท็ําใหทวมบานชองของประชาชน และในการ ถาฝน ถาน้ําทวมบานชอง

ของประชาชน ประชาชนถึงเดือดรอน 

การที่ฝนและน้ํามาทวมบานชองของราษฎร ถาทุกคนชวยกันใหน้ํานั้นไมทําอันตราย ก็ไมเปนไร แตน้ํา

เดี๋ยวนี้ทําอันตราย ทําใหประชาชน ไมสามารถที่จะอยูได จะตองพยายามชวยใหประชาชน ไมเดือดรอน

จากน้ําทวม อยางน้ําทวมนี้ ไมนาจะเปนรายแรง เพราะวาถานับดูจํานวนน้ํา ที่ลงมาจากฟา ก็ไมได

มากกวาที่เคย แตทําไมลงมาทําใหเสียหาย เพราะวาน้ําลงมา ไมสามารถที่จะกั้นเอาไว ไมสามารถที่จะ

ปองกัน ไมใหน้ํานั้นมาทําลายประเทศชาติ 

ทานลองไปดูจํานวนน้ําที่ลงมา แลวก็เปรียบเทียบกับปอ่ืนๆ ไมไดมาก แตวาลงมาไมไดกั้นเอาไว แลวลง

มาไมไดปองกันใหลงมา ผิดธรรมชาติ เดี๋ยวนี้ลงมาผิดธรรมชาติ พรวดพราดลงมา แลวก็อยางที่เคยเห็น 

ลงมา พยายามที่จะปองกัน ก็ทําคันกั้นน้ํา ทําคันก้ันน้ํา น้ําก็ขึ้น น้ําก็เออ เม่ือน้ําเออขึ้นมามาก น้ําก็ลน 

และน้ําก็ทะลุใตที่กั้น 

ในเวลาอันสั้นนี้ นายกฯ ไดไปดู แลวก็คงเขาใจ ทําไมน้ํามันเออขึ้นมาแลว เม่ือน้ําเออแลว น้ําหนักของน้ํา

ราฮามาตย แคลวกลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



นั้น ทําใหทะลุทะลวงขางใตขึ้นมา ก็เขาไปทวมถนน ทวมบานชอง และเมื่อเปนเชนนั้นแลว แกอะไรยาก 

แตเมื่อเปนเชนนี้แลว ก็จะตอง ผูที่มีความรูในทางวิชาการ ก็จะตองพยายามปองกัน อะไรที่เสียหายไปแลว

 ก็เสียหายไป แตวาจะตองปองกันไมใหเกิดเสียหาย ในดานปองกันเสียหาย ก็ตองพยายาม ที่จะมีวิธีการ

ตาง ๆ 

นายกฯ เขาก็คงเดอืดรอน เพราะวาตอง ทั้งนายกฯ ทั้งรองนายกฯ จะตองจายเงินสําหรับ ไมใหเกิดเรื่อง

เดือดรอนกับประชาชนตอไป แตอยางไร พึ่งทํา พึ่งมารับหนาที่ก็ลําบาก แตเขาใจวาทานเขาใจแลว ก็

ขอใหชวยใหประชาชนไดรับความเดือดรอนนอยที่สุด แลวนอกจากนั้น เวลานี้ทั้งบานเมืองไดรับความ

เดือดรอน นอกจากน้ําทวม ก็มีอยางอื่น มีคนเขาพูดมาก โดยเฉพาะไมใชคนไทย คนตางประเทศพูดวา 

ประเทศไทยไมดี ก็จะตองพยายามที่จะแกไข 

ถาไมแกไขประเทศก็เสียช่ือ แลวก็เมื่อเสียชื่อแลว ก็เสียหายในเรื่องที่จะ ประเทศชาติจะอยูเย็นเปนสุข ถา

เขาวาวาคนไทยไมดี ก็ทําใหคนไทย ไมใชเฉพาะผูที่ปกครอง แตทุกคนก็กลายเปน เปนคนไมดี ดังนั้นก็

ตองพยายามที่จะแกไข อะไรที่ไมดีใหมันดีขึ้น ซึ่งเปนงานที่ยาก หนัก ก็ขอใหทานไดมีกําลังใจปฏิบัติงาน 

เพื่อใหผานพนอุปสรรคตางๆ ก็ขอใหทานสามารถที่จะทํา ขอใหทานมีกําลังใจที่จะทํา และมีเวลานอย แต

วา เชื่อวาทานทําได เพราะทานก็มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ ก็ขอใหทานไดผานพนอุปสรรค 

และก็ขอบใจที่ทานรับหนาที่อันหนักนี้ และขอใหทําดวยความเขมแข็ง ขอใหทานมีความสําเร็จในงานการ

ที่ไดรับทํา เพื่อใหประเทศชาติ ผานพนวิกฤตการณ และมีความเจริญ มีความสําเร็จในการปฏิบัติ ขอให

ทานมีความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ และมีรางกายเขมแข็ง แข็งแรง ไมมีอะไรที่มาขัดขวางเลย ขอให

ไดรับความสําเร็จทุกประการ..."

ราฮามาตย แคลวกลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

รําพรรณ จันทรมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประวัติศาสตรไดแสดงใหปรากฏตลอดมาวา ชาติใดเสื่อมสูญยอยยับอัปปางก็เพราะประชาชนขาด

สามัคคีธรรม แตกแยกเปนหมูเปนคณะ เปนพรรคเปนพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัสประหารซึ่งกัน

และกันบางพรรคบางพวกถึงกับเปนไสศึกใหศัตรูมาจูโจมทําลายชาติของตนดังนี้ ขาพเจาจึงขอชักชวนพี่

นองชาวไทยทั้งหลายใหระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษซ่ึงไดกอบกูรักษาบานเกิดเมืองนอนของเรานั้นให

จงหนัก แลวถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละสวนตัวเพื่อประโยชนยิ่งใหญของประเทศชาติเปน

คุณธรรมประจําใจอยูเนื่องนจิ จึงขอใหพี่นองชาวไทยทั้งหลาย จงบําเพ็ญกรณีกิจของตนแตละคนดวย

ความซื่อสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทนและกลาหาญ แลวอุทิศความเสียสละสวนตัวความเหน็จ

เหนื่อยลําบากยากแคนเปนพลีบูชาบรรพบุรุษ ผูซึ่งไดกอสรางชาติเปนมรดกตกทอดถึงพวกเราชาวไทยจน

บัดนี.้.."

รําพึง มาตรชัยภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

รําไพ เครือรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การบําเพ็ญประโยชนที่แทจริง คือ การทําหนาที่เพื่อประโยชนของหนาที่ ทําเพื่อมุงผลของงาน ทําดวย

จิตใจหวังดีตอมนุษยโลก ทําโดยไมคิดวา ผลประโยชนนั้นจะมาสูตัวเรา ทําเพื่อประโยชนของหนาที่และ

เพื่อผูอ่ืน ไมหวั่นเกรงหรือมีความสะเทือนใจตอความเขาใจผิด ตอคําครหานินทา หรือคําสรรเสริญเยินยอ

 ทําทุกอยางโดยไมคิดถึงประโยชนสวนตัว ไมหวังในลาภยศ ทําดุจการปดทองหลังพระ..."

รําไพ ชูลิตรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

รําไพพรรณ จันทรเสนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

ริกิต จตุรมนตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

ริตา กองแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

รินนภา แกวกันหา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

ร้ิวแพร โชติการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวาคนดีทําใหเกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปดวย ความเลวนั้นจะทํา

ใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได ถาคนดีเขมแข็งในความดี จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคนเลว

ยาก สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนด.ี.."

รุง ชางสําฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

รุงกาญจน เสียงดัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

รุงดาว ชมไพบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

รุงตะวัน อัจฉริยงพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลายลักษณ

อักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ หากผูใด

ลวงละเมิด ก็อาจกอใหเกิดความเสียหาย ทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได เหตุนี้ ผูปฏิบัติงานในทุก

สาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตน อยางลึกซึ้งจัดเจน และศึกษาใหกาวหนาอยูเสมอ

แลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึงปฏิบัติอยางเครงครัด

ดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ ยกยองในเกียรติ ใน

ศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

รุงทิพ ยงยืน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดี แตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมของมนุษย..."

รุงทิพย จามรสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกัน คือ ยอม พยายามอยูทุกเมื่อที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาด ดวยระเบียบปฏิบัติ อันดี

งามและสุจริต ที่จะควบคุมประคองใจ ใหสงบ ดวยความมีสติรูตัวอยู ตลอดเวลา ..." 

พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานใน การประชุมใหญองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก

ณ ตึกรัฐสภา 22 พฤศจิกายน 2523..."

รุงทิพย ชัยธีรกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความ

รับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติตัวใหสุจริต  เที่ยงตรง พอควรพอดีแก

ตําแหนงหนาที่ดํารงอยู..."

รุงทิพย เทียนเทศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กิจเฉพาะหนาของเราทั้งหลายทุกคนที่ตองทํา ก็คือตองรับสถานการณอันวิกฤตนี้ดวยใจอันมั่นคง ไม

หวั่นไหวและดวยความรูเทาถึงการณ  พรอมกันรวมมือรวมใจกัน ปฎิบัติแกไขผอนหนักใหเปน เบาดวย 

ความสวบและพรอมเพรียงไมกอความวุนวายใหสถานการณยิ่งรายลงไปอีก ทุกฝายจําเปนตองเขาใจใน

กันและกัน เห็นใจกันเสียสละประโยชนสวนตัว เพื่อประโยชนสวนรวมรวมกัน อุมชูกันไว เหมือนถึงที่ได

เคยอุมชูกันมาแต กาลกอนเมื่อรวมกันดังนี้ ก็จะเกิดพลังย่ิงใหญที่จะสามารถขจัดอุปสรรค ขัดของทั้งปวง

ใหหมดสิ้นไปไดในที่สุด..."

รุงทิพย โพธ์ิศรทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จากแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ดิฉันไดนอมนําพระราชดํารัสของพระองคมาปฏิบัตตลอด

มา นัวาเปนโชคดีของดิฉันที่ไดเกิดมาบนผืนแผนดินไทย ใตรมโพธิสมภารที่มีพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเช ซึ่งพระองคทรงเปนพอของแผนดินในความรูสึกของดิฉันไมวาจะพระราชดํารัส

หรือพระบรมราโชวาททุกครั้งลวนมีคุณคา ความหมาย มากยิ่ง ทุกครั้งดิฉันจะติดตามรับฟงจากพระองค

เรียกวาอยางใจจดใจจอ และนําไปใชพิจารณาเพื่อปรับปรุงตนเองรวมทั่งครอบครัวซึ่งทุกครั้งก็จะนําแตสิ่ง

ดีๆมาสูชีวิตและครอบครัว

ดิฉันรับราชการครูโรงเรียนอยูในเขตพื้นที่ชนบท หางไกลความเจริญ ดังนั้นดิฉันจึงจําเปฯตองอยูบานพักครู

 อาศัยโอกาสนี้จึงปลูกฝงบุตรทั้งสองใหรักการปลูกพืชผักสวนครัวใหรักตนไม ฝกการออก ฝกการพึ่งพา

ตนเอง สิ่งที่ไดจากการลงมือทํางานรวมกันคือกสานรักในครอบครัว ทําใหครอบครัวอบอน ดิฉันกลาวได

อยางภาคภูมิใจเลยคะวาการนอมนําพระราชดํารสั เศรษฐกิจพอเพียงมาใชนั้นทําใหดิฉันไมประมาทใน

การดําเนินชีวิต ปลุกฝงบุตรทั้งสองใหรักการออกเงิน บุตรชายเมือไปศึกษษตอระดับปวช. ก็เลือกจะอยู

เปนศิษยวัดแทนหอพักนักศึกษาเขาใหเหตุผลวาเพื่อชวยลดภาระคาใชจายและเรียนรูกิจกรรมชวย

เหลือรับใชพระสงฆ เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนเปนผลพวงที่เสริมใหเขาเปนเด็กออนโยน นอบ

นอม ไหวสวย นําสวดมนตไดคลองแคลวอนําความชื่นในมรสูดิฉันเปนอยางยิ่ง สวนบุตรสาวเรียนอยู

ระดับประถมก็หัดทําบัญชี รับจายสวนตัวแตละวัน และมักรองขอใหซื้อกระปุกออกสินเสมอเม่ือใบเกา

เหรียญเต็ม 

ทั้งในการทํางานสอนศิษย ดิฉันมักพยายามซึมซับมักใหศิษยืดําเนินวีวิตสอดคองกับสุภาษิตอัตตาหิอึตต

โนนาโถคือตนเปฯที่พึงแหงตนรุจักพอใช พอกิน พออยุ ยืนดวยลําแขงของจนเองไมเบียดเบียนหรือกอ

ความเดือดรอนใหแกใคร สอนใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห ทําบัญชีการออม นับวันดิฉันก็ยิ่งตระหนักใน

คุณคาของพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค วาหากพสกนิกรชาวไทยทุกผูนอมนํามาปฏิบัติก็

เปรียบเหมือนนํามงคลชีวิตมาสูตนเองและครอบครัว..."

รุงทิพย วารี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนัก เปนนิตยถึงความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคงซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

รุงทิวา ทิพยธรรมธารา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํานุบํารุงประเทศชาตินั้น มิใชเปนหนาที่ของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ หากเปนภาระความรับผิดชอบ

ของคนไทยทุกคน ที่จะตองขวนขวายกระทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด เพื่อธํารงรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมือง ใหเจริญม่ันคงและผาสุกรมเย็น..."

รุงนภา ขจีจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูจักอดทนและอดกลั้น ไมยอมตัวยอมใจใหวูวามไปตามเหตุการณ ตามอคติและอารมณที่ชอบใจ

 หรือไมชอบใจนั้น ทําใหเกิดมีการยั้งคิดและธรรมดาของเรา เม่ือยั้งคิดไดแลว ยอมมีโอกาสที่จะพิจารณา

เร่ืองที่ทํา  คําที่พูด ทบทวนดูใหมไดอีกคํารบหนึ่ง การพิจารณาทบทวนเรื่องใดๆ ใหม ยอมจะชวยให

มองเห็นละเอียดชัดเจนขึ้น ทําใหเกิดความเขาใจอันกระจางสวางไสวขึ้น..."

รุงนภา เชื้อสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

รุงนภา หะยีนิมะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

รุงนภา อุณากัณฑพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติ ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถา แตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่ สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน แลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น..."

รุงนิรันดร ปทมะรางกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

รุงมงคล ตุงคะมาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

รุงมาลี อยูอยางดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวา ทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใด ทําหนาที่ เฉพาะ

ของตัวเองโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงาน จะตองพาดพิงกัน จะตอง

เกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืน แลวชวยกันทํา..."

รุงรัตน ชูชื่อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

รุงรัตน มหาไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวา คนดีทําใหเกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปดวย ความเลวนั้นจะ

ทําใหคนดีเปน

คนเลวก็ยาก แตเปนไปได ถาคนดีเขมแข็ง ในความดี จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคนเลวยาก สําคัญ

อยูที่ความเขมแข็งของคนด.ี.."

รุงรัตน สีถัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคม พรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย 

          ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญที่ทุกคนตั้งใจจัดใหขาพเจา เปนพิเศษ ทั้ง

รัฐบาลที่จัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่ว

ประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมาก เพราะแตละคนไดแสดงออกและตั้งใจ

มาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนที่ตั้ง

ของความรักความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองให

เจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝง

              ประการแรก  คือการที่ทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตามุงดีมุงเจริญตอกัน

              ประการที่ 2  คือการที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ให

งานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตนแกผูอ่ืนและแกประเทศชาติ 

              ประการที่ 3  คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบ

แผนแบบโดยเทาเทียมเสมอกัน 

              ประการที่ 4  คือการที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรงและ

มั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมี

พรอมมูลอยูในกายในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได 

จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเย็นเปนสุขทั้งในปจจบุันและในภายภาคหนา 

       ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากลจงคุมครองรักษาประเทศชาติไทยใหปลอดพน

จากภัยจากอันตรายทุกสิ่ง และอํานวยความสุขความเจริญสวัสดีใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากัน

รุงรัตน สุขมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



..."

รุงรัตน สุขมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวา คนดีทําใหเกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปดวย ความเลวนั้นจะ

ทําใหคนดีเปน

คนเลวก็ยาก แตเปนไปได ถาคนดีเขมแข็ง ในความดี จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคนเลวยาก สําคัญ

อยูที่ความเขมแข็งของคนด.ี.."

รุงรัศมี มุกดเตียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคนที่สําคัญไดแก ความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัวบาป

ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็นแกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ความไมมัก

งาย

หยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญเปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

รุงเรือง กิจผาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

รุงโรจน เจริญพจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภารกิจของตํารวจ คือการบําบัดทุกขบํารุงสุข ใหแกประชาชนขอใหสังวรระวังที่จะไมใหใชอํานาจ 

ในทางที่ไมสมควรหรือเกินกวาเหตุที่จําเปนตอง วางตัวในทางที่ดีปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป ตามกฎหมาย 

รักษาระเบียบวินัยใหเครงครัดมีความ ซื่อสัตยสุจริตและยุติธรรมพรอมที่จะเสียสละเพื่อประชาชน และ

ประเทศชาติอยูเสมอ..."

รุงโรจน ตังอํานวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การประหยัดเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่งในทุกแหง และในกาลทุกเม่ือ ขอใหคํานึงถึงผลไดที่เกิดขึ้น

จากการประหยัดนี้ใหมาก..."

รุงโรจน เตียวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยนี้อยูไดดวยความสามัคคี ดวยความเขม แข็ง ดวยความเสียสละ อาศัยความเห็นอกเห็นใจ ซึ่ง

กันและกัน และถารักษาความ เห็นอกเห็นใจนี้แลว ประเทศชาติของเราก็จะ เปนที่อาศัยที่อุดมสมบูรณ

และนาสบายตอไปชั่ว กาลนาน..."

รุงโรจน ภาณุทัต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

รุงโรจน ศักดิ์มรกต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

รุงฤดี มุสัสุทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมืองคือชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดรงรักษา ชาติ ประเทศ นั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลใด หมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกฝาย ทุกคน ที่จะตองรวมมือกระทํา พรอม

กันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

รุงฤทธ์ิ กามลคร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขไดถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก

หลาย ๆ คน หลาย ๆ ทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรค

ขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

รุงลาวัลย วงษยะลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

รุงลาวัลย รวมสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

รุงวดี เดนปรีชาวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..." 

พระราชดํารัสพระราชทานแกประชาชนชาวไทย

ในโอกาสขึ้นปใหม 2540..."

รุงวิไล ศรีสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง หันไปหวงอํานาจหวงตําแหนง หวงสิทธิ และหวงรายไดกันมาก

เขาๆแลวจะเอาจิตใจที่ไหนมาหวงความรู ความดี ความเจริญของเด็ก ความหวงในสิ่งเหลานั้น ก็จะคอยๆ

บั่นทอนทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้นจะไมมีอะไรเหลือไวพอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไวได 

ความเปนครูก็จะไมมีคาเหลืออยูใหเปนที่เคารพบูชาอีกตอไป..."

รุงศรี ใจเอ้ือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางจะแกไขได  ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันแกหลาย ๆคน หลายๆทาง ดวยความ

รวมมือ ปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักไมตองกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั้นทอนทําลายความ

เจริญและความสําเร็จของงาน..."

รุงอรุณ เกตุแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาจะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ตั้งใจ มุงมั่นใหงานสําเร็จ ไมทอแท แลวจะดําเนินชีวิต

อยางพอเพียง..."

รุงอรุณ ปาดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา  ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง  ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ  ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม  ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมายอีกประการหนึ่ง  เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน  ผูปฏิบัติราชการ  โดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้ โดยครบถวนสม่ําเสมอจะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน  ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

รุงอรุณ ผิวรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

รุงอรุณ มาตราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําการงานสรางเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดี

แลวแตละคนยังตองมีจิตใจที่ม่ันคงในความสุจริต และมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตอง

อาศัยกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. 

     ประการแรก ไดแกการสรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซ่ึงเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความ

พอใจและความเพียรพยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. 

     ประการที่สอง ไดแก การไมประมาทปญญาความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซึ่ง

เปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

     ประการที่สาม ไดแกการตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอผูอ่ืนทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจ

รวมมือกัน และทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. 

     ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิดจิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะ

ชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. 

     ประการที่หา ไดแกการรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหว

ฟุงซาน และสามารถพิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. 

     คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปนสวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผล

อาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือเพียงบางสวนบางขอมิได 

เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายามอบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้น

แตละขอ และทุกขอ. เม่ือคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะบันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้น

สมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

รุงอรุณ หงษเวียงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง 

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริ ญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

รุงอรุณ หัสชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญ ๆ ทุกอยางตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทัน ทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น ไมควารยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงานขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเรจที่จะเกิดจากงานเปนใหญ..."

รุจนา แดงมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

                  " การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลพึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะ

อาศัยความรูแตเพียงอยางเดียวมิไดจําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจและความถูกตองเปน

ธรรมประกอบดวย

                    เพราะเหตุวา ความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว 

สวนคุณธรรมดังกลาวแลว เปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัย หรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยซ่ึงนําพาใหยวดยาย

ดําเนินไปถูกทาง ดวยความสวัสดี คอืปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

                    ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงาน เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตยโดย

ตระหนักวาการงาน สังคม และบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนา

ไปไดโดยยากแตถางานใดสังคมใดและบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรมความสุจริตแลว จะ

ดํารงอยูมิไดเลย..."

รุจินันท นัลวิสุทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

รุจิพงษ บุญชูศร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

รุจิพงษ บุญชูศร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ฉะนั้นทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่อยางเสียสละ เพื่อทําให

งานสําเรจลุลวงไปดวยดีนั้นก็เปนสิ่งที่เสริมสรางความดีแกตนประเทศชาติ ในตัวอยางที่สองคือ งานที่

ตนทํานอกเหนือหนาที่การงานที่มีอยู คือ งานเอื้อเฟอคนอ่ืนงานที่จะสรางสรรค คิดคนอะไรที่เปน

ประโยชนตอสวนรวมไดจะโดยตรง หรือโดยออมนั้นก็เปนสิ่งที่สมควรจะนํา..."

รุจิภาส นามวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เขาตีความวา เปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวาใหพอเพียงในหมูบานหรือใน

ทองถิ่น ใหสามารถที่จะพอมีพอกิน..."

รุจิรัตน คงเพิ่มวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีชีวิตมนุษยนั้น จะใหมีแตความปรกติสุขอยางเดียงไมได จะตองมีทุกข มีภัย มีอุปสรรค ผานเขามา

ดวยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพน. ขอสําคัญอยูที่ทุกๆ คนจะตองเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมการไวให

พรอมทุกเวลา เพื่อเผชิญและแกไขความไมประมาท ดวยเหตุผล ดวยหลักวิชา และดวยสามัคคีธรรม จึง

จะผอนหนักใหเปนเบา และกลับรายใหกลายเปนด.ี.."

รุจิรา ใจเย็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

รุจิรา ไชยบัญดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

รุจิรา แซอู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

รุจิรา บุญช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยของเรา ประกอบดวยคนหลาย จําพวก หลายวัยหลายความคิด หลายหนาที่ ซ่ึงทั้งหมด

จะตองอาศัยซึ่งกันและกัน ไมใช วาคนหนึ่งคนใดจะอยูไดโดยลําพัง..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 4 ธันวาคม 2517..."

รุจิรา เรืองศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

รุจิรา เรืองศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ   

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็นแมกระทั่ง

คําวิพากษวจิารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น แทจริงคือการระดมสติปญญา

และประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จที่

สมบูรณนั่นเอง..."

รุจิเรข ณ ลําปาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารไดรับเกียรติและเปนที่เคารพเกรงขามของ หมูชนทั่วไปทหารจึงตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับ ที่

ไดรับความไววางใจไมควรไปทําหรือเก่ียวของ ในกิจการที่ไมอยูในหนาที่โดยเฉพาะของตนเชน ไปเลน

การเมืองดังนี้เปนตนการกระทําเชนนั้นจะทําให บุคคลเสื่อมความเชื่อถือในทหารโดยเขาใจวาเอา อิทธิพล

ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว..."

รุจิวงษ ลอมโฮม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูมีปญญาและความรูดี เพราะมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนมามากวาผูอ่ืน ยอมมีหนาที่และความ

รับผิดชอบเปนพิเศษ ที่จะตองทําตัวทํางานใหเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน. การที่จะกระทํา

ใหไดผลประโยชนดังนั้น จําเปนที่แตละคนจะตองรูซึ้งถึงประโยชนที่แทเปนเบื้องตนกอน. ประโยชนที่แท

นั้นมีอยู ๒ อยาง คือ ประโยชนสวนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสวงหาและไดรับ แตตองดวยวิถีทางที่สุจริตและ

เปนธรรม กับประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู. การทํางานทุกอยาง

จะตองใหไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและมั่นคงถาวร เปนผลดีแก

ชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

รุสนี กุลวิจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

รูสนา หิเล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเครงครัดหมายถึงความระมัดระวังมั่นคงที่จะปฏิบัติการใหเที่ยงตรงครบถวนตามแบบแผนและ

หลักเกณฑที่ไดวางไว แบบแผนและหลักเกณฑนั้นยอมตองมีเหตุผลเปนพื้นฐาน และเหตุผลที่จําทําให

พื้นฐานมั่นคงไมสั่นสะเทือนได ก็ตองเปนเหตุผลตามความจริงแทที่ไดพิสูจนเห็นจริงแลวดวยความ

ละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลําเอียง และความหลงผิดตามอารมณ..."

รูฮานี มีทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

เรขา ไพศาลกุลอาระยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความรักใครเผื่อยแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง

ประการนี้คือของเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคงมาตั้งแตอดีตจนปจจุบัน..."

เรณู ชีบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางาน อยางใหัมีคุณภาพ ใหไดผลบริบูรณ จะทําอยางไรเบื้องตน ตองทําความเห็นใหถูกตองใน

งานที่จะทําเสียกอนโดยใชปญญาไตรตรองใหเห็นเหตุที่แท ผลที่แท ที่ถูกตองตรงตามเปาหมายที่พึง

มุงหวัง แลววางแผนการอันแนนอนที่จะดําเนินการตอไป ดวยหลักวิชา ดวยความรวมมือปรองดองกัน 

และสําคัญที่สุด ตองมีความพากเพียร ไมยอหยอนในอันที่จะกระทําตอไปจนกวาจะเปนผลสําเร็จ..."

เรณู ตระกูลดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ก็เห็นวาการสรางสรรคที่แทจริงนาจะทําดวยวิธีการอันละมุนละมอม ทั้งดวยความรูความสุขุมรอบคอบ

 ประกอบดวยเหตุผลใหทุกฝายทุกคนไดรวมมือแกไขสิ่งที่ควรแกไข สงเสริมสิ่งที่ควรสงเสริม พรอมกับ

สรางสิ่งที่ควรสรางใหมใหมีขึ้นสมบูรณบริบูรณตามที่ตองการ..."

เรณู ตัณฑพาทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การฝกจิตใจที่สําคัญที่สุดก็คงไดฟงมามาก วาทุกคนเวลาไดรับการสั่งสอนจากใครจะตองบอกใหสติ

ดีๆคือไมใชใหสติไมดี คําวาสติดีกับสติไมดี โดยมากเราไปคิดวาคนนี้สติดีก็หมายความวาปกติ คนนี้สติไม

มีออกจะ..ถาบอกวาใครมาบอกวาเราสติไมดีรูสึกวาจะโกรธ เพราะวาเขาหาวเราบา คนที่บานี่โดยมาก

เพราะวาสติไมดี แตบางทีสติฝกฝนไวไมดี ก็เรียกวาสติไมดีเมือนกัน คงเกิดขึ้นเหมือนกันวาเอาของอะไรมา

 หยิบมาแลวก็เอาไปวาง แลวก็ภายในไมก่ีนาทีหลังเดินไปกลับมา เอะ? อันนี้วางไวที่ไหน ทุกคนคงได

ประสบอยางนี้ แมแตหนุมๆ สาวๆยังเปน คนมีอายุมากๆ เปนมากขึ้น เพราะวาคสามจํามันเสื่อมแตถาสติ

ดี คนอายุ 80-90 ยังจําได สตินี้ก็หมายความวาเวลาเราถือของมาเรารูวาถือของ ถาเอาวางไวที่ไหน แทจริง

เวลาเดินไปก็เรียกวาลืมแลว เพราะไมไดนึกถึง เพราะวาตองไปทําอยงอื่น แตกลับมาเราก็ดูบัญชีอยูที่สติ

เรา ก็รูวาสิ่งของที่เราตองการที่เราวางไวเมื่อตะก้ี เราวางไวที่ไหน เพราะมีสติตอนวางแลวก็มีจะมีสติตอน

หยิบได อันนั้นเปนวิธีที่จะทําบัญชี วิธีที่จะทําบัญชีสิ่งของที่เราเก็บเอาไว ฉะนั้นทําบัญชีในสิ่งที่เก็บเอาไว

นั้น ตองทําตอนเก็บ หมายความวาเวลาเราไปเห็นอะไรเราอยากจําเอาไว เราบอกวา เอะ? นี้ตองจํา และนี่

เปนอะไรๆมีสติ คือหมายความวาตั้งจิตหรือตั้งใจของเรา ตั้งความรูของเราในสิ่งที่เราตองการเก็บ และไม

ลืม ไมมีวันลืม..."

เรณู ทิพยมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

เรณู นาคเล็ก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น  นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงาน และใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

เรณู นิยมพฤกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยาง ไมวาเล็กหรือใหญ มีทางแกไขไดถารูจักคิดไดดี ปฏิบัติไดถูกการคิดไดดีนั้นมิใชการคิด

ไดดวยลูกคิดหรือดวยสมองกล เพราะถึงโลกเราในปจจุบัติจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไมมี

เครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแกไขปญหาตางๆ ไดอยางสมบูรณ ความประมาทพลาดผิดและ

ความอคติตางๆมิใหเกิดขึ้น ชวยใหการใชปญญาพิจารณาปญหาตางๆเปนไปขั้นตอน และวินจิฉัยได

ถูกตองวา ปญหาที่แทอยูตรงไหน จะปฏิบัติแกไขไดโดยวิธีใดสวนการปฏิบัติไดถูกนั้น ก็คือปฏิบัติแกไขได

ถูกตองตามหลักการ หลักวิชา หลักเหตุผล และหลักธรรมเปนปจจัยที่สําคัญ ในการแกไขปญหา ทั้งใน

การดํารงชีวิต และในการปฏิบัติกิจการงาน..."

เรณู บุญนาคค้ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไมไดนั้น นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือไมตองประมาทปญญาตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความไมสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงานและใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

เรณู ประสิทธิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียรแลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลาได

การฝกฝนความเพียร ถึงหากแรกๆ จะรูสึกเหน็ดเหนื่อยลําบาก แตพอไดเพียรจนเปนนิสัยแลว ก็จะกลับ

เปนพลังอยางสําคัญที่คอยกระตุนเตือนใหทํางานอยางจริงจัง ดวยใจราเริง และเมื่อใดพลังของความ

เพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้น การงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดยงายดายและรวดเร็ว..."

เรณู ปนกอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

เรณู เมืองสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนทุกฝายอะลุมอลวยกัน สรางความมั่นคงทางดานชีวิตความเปนอยู และเปนการสรางความ

มั่นคงของบานเมือง วิธีการที่จะสรางนั้นก็มีหลายทาง ทางที่ดีที่สุดก็รวมแรงกันปฏิบัติงานของตน 

แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน... และผูใดมีความรูใดก็ควรจะแพรออกไปใหคนอื่นทราบ เพราะวาการ

เผยแพรความรูความสามารถไปใหผูอ่ืนนั้นไมไดเสียประโยชนใด ๆ เพราะวาความรูและความดี เมื่อ

เผยแพรออกไปยังทวีคูณขึ้น ไมไดหมดไปจากตัว ยิ่งทําดียิ่งทําใหคนอื่นมีความรู ความรูของเราก็ไมหมด

ลงไป ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น อันนี้เรียกวาการสรางบารม.ี.."

เรณู ศรีสมทรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

เรณู ศิริอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม

เกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและสวนรวม..."

เรณู สุขสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

เรณู หะยีหะซา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700 ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองได ในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

เรไร พิศเพ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

เรวดี ชายะพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

เรวดี ดาเดะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจโดยไมจําตองต้ังขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวาง

 คนที่ทํางานจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความขยันและซื่อสัตย

สุจริต ก็ย่ิงจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

เรวดี เดนวัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯ

ถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541..."

เรวดี ประจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน สวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกประการใหบริสุทธ์ิบริบูรณ

โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามาถเพื่อผลการปฎิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุแกตนอยางสูง

 และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตนแกหนาที่ และแกแผนดิน..."

เรวดี เมฆนิติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยเรารอดมาไดโดดเดี่ยวอยางนาหวาดเสียว ในทามกลางเพื่อนบาน ประเทศเพื่อนบาน

ตองบานแตก หนีภัยกันอยางอุตลุด เอาชีวิตไปทิ้งในทองทะเลก็มาก เราไมเปนอยางนั้นเพราะวาเรา

มีความสามัคคี มีจิตใจที่กวาง หมายความวาสมองความคิดกวาง..."

เรวดี แสงพลสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือเปนการสะสมความรูและทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยไดสรางมาทํามาคิดมาแตโบราณกาลจนทุก

วันนี้ หนังสือจึงเปนสิ่งที่สําคัญ เปนคลาย ๆ ธนาคารความรูและเปนออมสิน เปนสิ่งที่จะทําใหมนุษย

กาวหนาไดโดยแท..."

เรวัฒน ยางศิลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

เรวัต เจริญนาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา ศิลปและวัฒนธรรม นั้น คือ งานสรางสรรคความเจริญทางปญญา และทางจิตใจ 

ซึ่งเปนทั้งตนเหตุทั้ง องคประกอบที่ขาดไมได ของความเจริญ ดานอื่น ๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะ ชวยให

เรา รักษาและดํารงความเปนไทย ไดสืบไป..."

เรวัตร ชื่นชมนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวงจะธํารงความยุติธรรมและความ ถูกตองเที่ยงตรง หรือจะธํารงความศักดิ์สิทธิ์และ

ประสิทธิภาพเต็มเปยมอยู ไดหรือไมนั้น เพียงไรนั้นขึ้นอยูกับการใช..."

เรวัตร มณีวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อกฎหมายของเราดีอยูแลว จุดใหญที่สําคัญที่สุดในการธํารงรักษาความยุติธรรมในบานเมือง จึง

ไดแกการสรางนักกฎหมายที่ดี ที่จะสามารถวิเคราะห และใชกฎหมายไดตรงตามวัตถุประสงค ขาพเจาจึง

ปรารถนาอยางยิ่งที่จะใหทุกคนสรางตนใหเปนนักกฎหมายที่ดีแท โดยฝกตนใหมีความกลาในอาชีพของ

นักกฎหมาย คือกลาที่จะปฏิบัติการไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม ไมปลอย

ใหภยาคติคือความเอนเอียงไปดวยความหวาดกลัวในอิทธิพลตาง ๆ เขาครอบงํา สําหรับเปนกําลังสงให

ทํางานไดดวยความองอาจ มั่นใจและมุมานะอีกประการหนึ่งตองฝกใหมีความเคารพเชื่อม่ันในสัจธรรม

คือความถูกตองตามคลองธรรม และความเปนจริงอยางม่ันคง ไมหวั่นไหวดวยโลกธรรมไมเห็นสิ่งอันอื่น

ใดยิ่งไปกวาความจริง สําหรับปองกันมิใหความยุติธรรม และความทุจริตเกิดขึ้นได..."

เริงโรจน ปานภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการตอสูกับศัตรู  ตํารวจตระเวนชายแดน   ตองยึดประชาชนเปนหลักดวย  การปองกันและคุมครอง

ประชาชน  ทําใหประชาชนเขาใจหนาที่  ทําใหประชาชนเห็นวาผูสวมเครื่องแบบของทางราชการ เชน 

ตํารวจตระเวนชายแดน นั้น เปนคนทึ่มีเมตตา และเห็นแกความผาสุกของประชาชน การทําใหประชาชน

เขาใจนั้น ทางหนึ่งอาจจะกระทําไดดวยการชวยเหลือ  การชวยเหลือนั้นควรกระทําในลักษณะเผื่อแผ

ระหวางเพื่อนหรือพี่นองใหประชาชนเห็นวาเจาหนาที่นั้น  มีความเปนอยูแทจริงอยางไร  และเจาหนาที่

มิใชนาย นอกจากความชวยเหลือที่ใหในรูปของวัตถุ แลว ตํารวจชายแดนยังจะตองชวยพัฒนาทางดาน

การศึกษา การเกษตร เศรษฐกิจ และสังคมดวย

  ในการชวยเหลือประชาชน นั้น ตํารวจชายแดนอาจปฏิบัติไดโดยยากเพราะเปนสวนนอย แตตํารวจ

ชายแดนมีชื่อเสียงและวินัยดี อาจปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็งตั้งใจ สุจริต ตั้งใจเอาชนะศัตรู และ

เอาชนะใจประชาชน ก็อาจประสบความสําเร็จ และสรางความเปนปกแผนแกบานเมืองได

  จึงขอใหตํารวจตระเวนชายแดน เขมแข็ง อดทน และอบรมตํารวจใตบังคับบัญชา  ใหปฏิบัติหนาที่ดวย

ความเขมแข็ง อดทน  และเสียสละ เชนเดียวกัน..."

เริงฤทธิ์ พุมฉายา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความอดทนหรืออดกลั้นคือขันติ ซ่ึงทุกคนรูจักดีและมีอยูในตัวเราแลว ขันตินั้นเมือนํามาใชในเรื่องการ

ปฏิบัติงาน มองดูเผินๆมักพาใหเห็นวาเปนเครื่องถวงความกาวหนา เพราะทําใหเกิดการหยุดชะงัก เปน

เหตุใหงานไมสําเร็จ หรือสําเร็จชาลง แตถาพิจารณาลึกลงไปใหถูกใหถวนแลว จะไมเปนดังนั้นเลย ความรู

จักอดทนและอดกลั้นไมยอมตัวยอมใจใหวูวามไปตามเหตุการณ ตามอคติและตามอารมณที่ชอบใจ

หรือไมชอบใจนั้นทําใหเกิดมีการยั้งคิด และธรรมดาคนเราเมื่อย้ังคิดไดแลว ยอมมีโอกาสที่จะพิจารณา

เร่ืองที่ทําคําที่พูด ทบทวนดูใหมไดอีกคํารบหนึ่ง การพิจารณาทบทวนเรื่องใดๆใหม ยอมจะชวยใหมองเห็น

ละเอียดชัดเจนขึ้นทําใหเกิดความเขาใจอันกระจางสวางไสวทั้งในแงที่จะคิด ทั้งในแงที่จะปฏิบัติ ปญหา

หรือความติดขัดก็จะบรรเทาลง สามารถจะดําเนินงานทุกอยางตอไปไดโดยถูกตอง ไมผิด ไมพุง ไมหลง 

และไมเสยีเวลา งานที่ทําก็จะบรรลุผลสมบูรณ บริบูรณ บัณฑิตทั้งหลายจึงควรจะไดพยายามนําขันติ

ธรรมที่ตางคนตางมีอยูแลว การที่ไดฝกฝนอบรมมาตลอดเวลานานปนั้น มาใชใหเกิดประโยชน อันแกจริง

แกตัวและแกงานของชาติ ซึ่งแตละคนจะตองรับภาระกระทําในกาลตอไป..."

เริงศักดิ์ อัคราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

เรียมใจ ยังพิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

เรืองยศ ทองทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี นั้นหมายถึงความเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคล ทั้งในดานวิชาการของแตละ

คนมีหนาที่ มีความรู ในวิชาการของแตละคน ถาดําเนินวิชาการ นั้นๆไปตามลําพังหรือแนวเดียวเทา

นั้นเองก็จะไมไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

เรืองศักดิ์ จันทรเพ็ญ ศรีโพธิ์เผือก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

เรืองสุข ชิตกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยูบางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา จะเปนอยางใดก็

ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม 

ดวยความพอเหมาะพอด ีและดวยความรูจักสักเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

เรืองแสง บุญปาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหนักเรียนทั้งหลายตั้งใจรับความรูที่ครูสอน เพราะโอกาสเชนนี้หายาก ถาไมเอาใจใสพยายามเรียน

ก็จะหาโอกาสไมไดอีก เพราะเวลาที่เปนเด็กนั้นมีนอย จึงตองขอใหใชเวลาใหถูกตอง สะสมความรูในทาง

หลักวิชา และความรูทั่วไปใหมากและดีที่สุด แลวจะไมตองเสียใจ เม่ือโตขึ้นก็จะสามารถทําหนาที่ของตน 

คือ ทํามาหากินเลี้ยงชีวิต และชวยสวนรวมใหอยูไดดวยความกาวหนา และดวยความรมเย็น..."

ไรตง มามะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

ฤกษมงคล ปรุงชัยภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

       พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน 

ภายนอก ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอนัตราย หรือความยุงยากเดือดรอน

 เชน น้ําทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

       ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้

สําคัญมาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่

จะอํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

      ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอัน

ดีในกันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรัก

ความหวังดี ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนิน

กาวหนาไปโดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

       ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน

 ใหปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน

..."

ฤชุวี แซม่ัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

ฤดี หยังสู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ฤดีวัลย ชมกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

ฤดีวัลย รัตนพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ฤตินันท ไชยสงคราม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวงนั้น เราบัญญัติขึ้นเพื่อใชเปนปจจัยสําหรับรักษาความยุติธรรม กลาวโดยสรุปคือ ใช

เปนแบบแผนแหงความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสวนหนึ่ง กับใชเปนแมบทในการพิจารณาตัดสินความ

ประพฤติปฏิบัตินั้น ๆ ใหเปนไปโดยถูกตองเที่ยงตรงอีกสถานหนึ่ง..."

ฤทธิ์เดช โพลงพลับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ฤทธิ์ธี วสุรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การเปนหนี้สหกรณืนี้ เคยพูดมาแลวนานหลายครั้งแลววา  แปลวารวมกันอยู รวมกันทํางานดวยกัน คือ

 สห ก็ดวยกัน กรณ  ก็ ทํางาน  ทํางานดวยกัน ทํางานดวยกันสําหรับอะไร  ก็สําหรับใหมีความสุข คือกิน มี

 อยู อันนี้เทากับชวยตัวเอง..."

ฤทธิรงค พิมพะวาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

ฤทธิรงค ลือชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองสามัคคีกัน ตองไมขัดขากันมากเกินไห แตวาไมไดหมายความวาจะตองทําไปแบบที่บางคนนึกจะ

ทํา จะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางาน ทํางานตามหนาที่ เมื่อทํางานตามหนาที่แลวก็ตองหวังดีตอผูอ่ืนนี้เปน

หลักที่สําคัญตองทํางานดวยความเห็นอกเห็นใจกันและดวยความขยันหมั่นเพียร..."

ฤทธิรงค สุทธิบาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความสมบูรณแข็งแรงของรางกายเปนปจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะ

รางกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอํานวยผลใหสุขภาพจิตใจสมบูรณดวย และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณดี 

พรอมทั้งรางกายและจิตใจแลว ยอมมีกําลังทําประโยชน สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองได

เต็มที่ ทั้งไมเปนภาระแกสังคมดวย คือ เปนแตผูสราง มิใชผูถวงความเจริญ..."

ฤทธิ์ลือชัย ปรัชญานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่งคง..."

ฤทัยรัตน ตนเอี่ยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุดไมมีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้น ไม

วาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักาความเปนไทยเสมอ..."

ลดา บุตรพิมพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

ลดาวัลย ไชยจิรญาณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทํางาน ยอมตองหวังผลประโยชน เชนเงินทองยศศักดิ์ อํานาจ ความร่ํารวย เปนสิ่งตอบแทน 

สําหรับครูที่รักการเปนครูแทจริง มีโอกาสที่จะไดรับประโยชนที่ล้ําคาย่ิงกวานั้น แตเปนประโยชนที่เปนไป

ไปในทางจิตใจยิ่งกวาทางวัตถุ กลาววาคือครูตามแบบฉบับมักจะมิไดเปนผูที่บริบูรณดวยทรัพย ดวยยศ

ศักด์ิ อํานาจ แลอิทธิพลนัก หากแตบริบูรณิดวยคุณธรรม เชน ความซื่อสัตย สุจริต ความเมตตาปราณี 

ความเสียสละ ซึ่งเปนเหตุทําใหสามารถที่จะสั่งสอนถายทอดทงวิชาความรู ทั้งจิตใจและมารยาทที่ดีใหแก

ศิษยไดพรอมมุลทําใหศิษยมีความฉลาดรอบรู มีความนอบนอม ซ่ึงมใชนอบนอมเพียงแตกับผ฿หญ หาก

รวมถึงนอบนอมนับถือในกันและกัน อันจะทําใหเขาใจกันละเอื้อเฟอสนับสนุนใหงานสวนรวมดําเนินไปได

สะดวก ทั้งรูจักสรางสรรคสังคมที่ดีตอไปได..."

ลดาวัลย ตั้งธีระสุนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา บริบูรณดวยสัจธรรมที่เปน สาระและเปนประโยชนในทุกระดับ แตจะตองศึกษา ใหมี

ความรูความเขาใจและปฏิบัติ ใหเหมาะสมแกภาวะปจจุบัน ดวยศรัทธาและปญญา ที่ถูกตองจึงจะเกิด

เปนประโยชนขึ้นได..."

ลดาวัลย ไตรรัตนารัศมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูมีหนาที่สื่อขาว ควรสํานึกอยูเสมอวางาน ที่ทําเปนงานสําคัญและมีเกียรติสูง การ แพรขาวโดยขาด

ความระมัดระวัง หรือแมแต คําพูดงาย ๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทําลาย งานที่ผูมีความปรารถนาดี

ทั้งหลาย พยายาม สรางไวดวยความยากลําบากเปนเวลาแรมป เหมือน ฟองอากาศนิดเดียวถาเขาไปอยู

ในเสนเลือดก็สามารถ ปลิดชีวิตคนได..."

ลดาวัลย หนุนอนันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นมีมากมายหลายดาน ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การ

ปกครอง และจําเปนจะตองมีผูมีความรูความสามารถในแตละสาขาวิชามาปฏิบัติบริหารใหสําเร็จลุลวง

ไปดวยดีในทุกๆ ดาน. ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นชัด ก็ขอเปรียบเหมือนวงดนตรีวงหนึ่ง ซึ่งจะตอง

ประกอบดวยเครื่องดนตรีประเภทตางๆ มีเครื่องดีด สี ตี เปา เปนตน และมีผูชํานาญในเครื่องดนตรีนั้นๆ 

เปนผูปฏิบัติใหกลมกลืนไพเราะ และถูกตองตามจังหวะจะโคน จึงจะเปนวงดนตรีที่สมบูรณได. 

เพราะฉะนั้น ผูมีปญญาความสามารถไมวาจะทํางานใดดานใด เปนงานเล็กหรืองานใหญ งายยาก 

จะตองถือวางานทุกอยางมีความสําคัญเทาเทียมกัน และตองตั้งใจกระทําใหดีที่สุด ดวยความรับผิดชอบ 

และดวยความอุตสาหะวิริยะโดยมุงถึงความสําเร็จของงานเปนจุดหมายสําคัญ..."

ลดาวัลย อโณทัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมาก แตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

ลภน สังขวาลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

ลภัส หนูทราย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

ลภาภัทร พลสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืนเปนคุณธรรมสําคัญมากสําหรับผูที่ตองการความสําเรจและความเจริญ เพราะชวย

ใหสามารถขจัดปดเปาปญหาไดมากมายโดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ 

และเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนั้นยังทําใหไดรับความเชื่อถือไววางใจ และความรวมมือสนับสนุนจาก

ทุกคนทุกฝาย ที่ถือมั่นในเหตุผลและความดี ผูมีความจริงใจจะทําการสิ่งใดก็มักสําเร็จโดยราบรื่น..."

ลมใจ พรหมพลมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ลมัย ทรงศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท ปพุทธศักราช ๒๕๓๗ 

       "ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของ

ประสานประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุง

การกระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนให

สมบูรณ ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยว

กันกับเรา. ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก

 และจะเปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง."

      ขาพเจาขอนอมรับพระบรมราโชวาทขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ซึ่งขาพเจาก็คือ

ขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงคมนาคม  ซึ่งเมื่อในวันที่  9-11 กุมภาพันธ  2550  องคกรของ

ขาพเจาไดจัดฝกอบรมตามรอยพระยุคลบาท  และศึกษาดูงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ในการทํา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันในครั้งนี้  ทําใหขาพเจามีความเขาใจตระหนักถึงคําวา  

"เศรษฐกิจพอเพียง"  ซึ่งไมไดหมายความวาจะตองมีการขุดสระเพื่อเลี้ยงปลา  30% ทํานา  30%  ปลูกไม

ยืนตน  30% และทําที่พักอาศัย 10%  หากแตคําวา  "ชีวิตพอเพียง"  นั้นทําไดทุกหนทุกแหง  หากเรา

เขาใจลึกซึ้งถึงคําวาพอเพียง  การทํางานภายในหองสี่เหลี่ยมก็สามารถปฏิบัติตามเบื้องพระยุคลบาทได  

ถาเรารูสึก ตระหนักถึงภาระ  หนาที่ของขาราชการ  พึงรับใชเบื้องพระยุคลบาท  ทําหนาที่ของเราใหดีที่สุด 

 ซึ่งทรงสอนไววา  "จะทําอะไรตองมีสติ  ระลึกไดในสิ่งที่คิด ในกิจที่ทํา ในคําที่พูด วากําลังคิดอะไร ทําอะไร

 พูดอะไร  ใหรูจักแกไขในสิ่งที่ผิด  ตองอดทน  มีความเพียรพยายาม  และมีความยืดหยุน"  เปดใจใหกวาง 

 ยอมรับถึงความแตกตางในการอยูรวมกันภายในองคกร ซึ่งในการอยูรวมกันภายในองคกรซึ่งมีความ

หลากหลายทั้งทางดานความคิด ความรู พึงใชศาสตรและศิลปในการอยูรวมกันเพื่อใหเกิดความสันติสุข

เกิดความไววางใจซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดความสามัคคีภายในหนวยงาน  ความสุขในการทํางานเปรียบ

เหมือนเปนทั้งหยินและหยางในเวลาเดียวกัน เพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการทํางานนําทฤษฎีการผอนแรง

และการเสริมแรงมาประยุกตใชในการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความสงบสุขภายในหนวยงาน  เพราะการ

ไดทําสมาธิทาํใหเกิดความรูแจงเห็นจริง รูจักตนเอง กําหนดจิตของตนเองได และรูจักปลอยวางเพื่อผอน

พักตระหนักรู รูรักสามัคคีกันเพื่อเปนแรงขับที่เปนพลวัตรนําพาองคกรเคลื่อนตัวไปสูความสําเร็จตามที่

ตั้งเปาหมายไวรวมกัน เปนการกาวไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

       และการที่เรารูจักคําวาชีวิตพอเพียงจะทําใหเรา กลาที่จะเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดี  เพื่อเปนการ

ละลายพฤติกรรมของตนเอง  งดเวนอบายมุข  เพื่อเปนตนแบบที่ดีสําหรบับุตรหลานในอนาคต  เพื่อสราง

ภูมิคุมกันที่ดีใหแกเยาวชน  ตามรอยพระยุคลบาทขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสืบไป

ลมัย รุงทรัพยรังษี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



                                                                            ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

                                                                          ขาพเจา  นางลมัย  รุงทรัพยรังษ.ี.."

ลมัย รุงทรัพยรังษี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ลมุด บุญประจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ลมุด บุญประจันทรื
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรูจักรับผิด คือ การยอมรับวาสิ่งที่ ตนทํามีขอใด สวนใดผิดพลาดเสียหายและเสียหายเพราะ เหตุใด

ขอนี้มีประโยชน ทําให รูจักพิจารณาการกระทําของคน พรอมทั้งขอ บกพรองของตนอยางจริงจัง เปนทาง

ที่จะชวยใหคิดหาวิธีปฏิบัติแกไข การกระทําและ ความผิดพลาด ตาง ๆ ใหถูกตองสมบูรณได..."

ลลิดา กวีกรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ลวภา ทองอยูเรือน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

ลออ ไพเราะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่อุปถัมภและผูกพันคนไทยใหรวมกันเปนเอกภาพ สามารถดํารงชาติบานเมืองใหม่ังคง

เปนอิสระย่ังยืนมาชานาน คุณธรรมในขอนั้นคือไมตรี ความมีเมตตา ความดีใหกันและกัน คนที่มีไมตรีตอ

กันจะคิดอะไรก็คิดแตในทางสราสรรค ทีเปนประโยชนเก้ือกูลกัน จะพูดอะไรก็ใชเหตุผลเจราตจารกันดวย

ความเขาอกเขาใจกันจะทําอะไรก็๙วยเหลือรวมมือกันดวยความมุงดีมุงเจริญกัน..."

ละคร ไชยศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

ละมอม แกวมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

ละมัย ชวยแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ละมัย ปาปะขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ละเมียด ไทยแท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

ละเมียด พักเพียรดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราดํารงม่ันคงมาชานาน เพราะคนไทยมีความพรองเพรียงกันเขมแข็ง. ถึงจะมีความ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางตามกาลสมัย ก็เปนไปตามความปรารถนาของพวกเราเองที่จะทําใหประเทศชาติ

เจริญกาวหนา การทะนุบํารุงบานเมืองนั้นเปนงานสวนรวมของคนทั้งชาติ เปนธรรมดาอยูเองที่จะตองมี

ความขัดแยงเกิดขึ้นบาง จะใหทุกคนทุกฝายมีความคิดเห็นสอดคลองตองกันตลอดทุกๆ เร่ืองไป ยอมเปน

การผิดวิสัย เพราะฉะนั้น แตละฝาย แตละคนจึงควรคํานึงถึงจุดประสงครวมกัน คือความเจริญไพบูลย

ของชาติ เปนขอใหญ ทกุฝายชอบที่จะทําใจใหเที่ยงตรงเปนกลาง ทําความคิดเห็นใหกระจางแจมใส ทํา

ความเขาใจอันดีในกันและกันใหเกิดขึ้น แลวนําความคิดเห็นของกันและกันนั้นมาพิจารณาเทียบเคียงกัน

โดยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม และความเมตตาสามัคคี ใหเห็นแจงจริง ทุกฝายจะสามารถ

ปรับเปลี่ยนความคิดและวิธีปฏิบัติ ใหสอดคลองเขารูปเขารอยกันไดทุกเรื่อง..."

ละไม วันดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

ละเวง วิชัยดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ  ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมาย  ตองเพลาคิดถึง

ประโยชน

เฉพาะตัวและความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

ละออ สัตยารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวาง ประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่ง ความสามารถในการปฎิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดหมายอีก ประการหนึ่งเปนปจจัยสําคัญของการทํางาน ผูปฎิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสามสวนนี้

โดยครบถนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

ละออ เสนารถ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ละออง สังขวรรโณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น  นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถทางราชการแลว

  แตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือ ความหนักแนน มั่นคง ในสุจริตธรรมและความมุงมั่นที่

จะปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีอันแยบแคบในการปฏิบัติงานประกอบกันดวย จึง

จะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอน และบังเกิดผลอันยั่งยืน ทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ละออง หาญประโคน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

ละอองดาว พยัฆยุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนามีความสําเร็จ สัจ 

เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือเปนการตั้งใจที่

จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น..."

ละออทิพย ไชยวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิชาการตางๆ และความเปนพลเมืองที่ดี ที่สั่งสอนอบรมในโรงเรียนนั้น เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับ

นักเรียน ถาโรงเรียนฝกหัดสั่งสอนวิชาการไดดี ฝกหัดใหรูจักหนาที่ และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริงๆ 

พรอมทั้งอบรมใหเลื่อมใสเขาใจในศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึษาแกเยาวชนอยางครบถวน ซึ่งจะไดผลดี

แกเยาวชนของเราอยางมาก ความรูวิชาการนั้นจะทําใหศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจน และกวางขวาง และ

สนับสนุนการประพฤติปฏิบัติ ตามศาสนา ใหแนนแฟนมั่นคงสามารถทําใหอนุชนเปนพลเมืองดี และ

เปนศาสนิกที่ดีไดโดยสมบูรณ..."

ละออศรี มุมศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

ละเอียด ชูมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ละเอียด ถิ่นวงษเย็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหายุงยากในสังคมทุกวันนี้เกิดจากเหตุหลายอยาง แตเหตุสําคัญที่กอปญหาไวมากคือความขาด

หรือบกพรองในความเปนระเบียบและความสะอาดมั่น   คงในความประพฤติและความคิดจิตใจของ

บุคคลองคการศาสนาทุกศาสนามีจุดมุงหมายและภารกิจในการขัดเกลาความประพฤติและจิตใจให

บุคคลถึงพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนาอยูแลว จึงนาจะทําหนาที่แกปญหาสังคมได

เปนอยางดีโดยไมลําบาก

       ในการนี้ทุกฝายควรจะไดรวมมือกันและสงเสริมกันอยางจริงจังในการสั่งสอนเผยแพรธรรมสําคัญ

ที่สุดควรจะไดพยายามปลูกฝงความเชื่อความเลื่อมใสในคุณธรรมความดีใหเกิดขึ้น  ดวยการประพฤติ

ปฏิบัติเปนตัวอยางใหคนทั้งหลายไดเห็นประโยชนและความดีจากแบบแผนการปฏิบัติและการอธิบาย

แนะนําที่ประกอบดวยความเมตตากรุณา  และควรระมัดระวังอยางที่สุดที่จะไมประกาศสั่งสอนโดย

วิธีการที่จะกอใหเกิดความคิดโตแยงหรือตอตานขึ้นในตัวผูฟง  เพราะการกระทําดังนั้นจะไมชวยใหบังเกิด

ผลดีขึ้นเลย..."

ละเอียด บูทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดํารงงานภายหนานั้น  ทานจะตองประพฤติใหดีใหเหมาะสมแกฐานะรูจักผิดและชอบ  ประกอบ

อาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไมเสเพลและไมปลอยตนใหเปนทาสแหงอบายมุขตาง ๆดังนี้แลว  ทานก็จะ

สามารถเปนที่พึ่งแกตนเองและครอบครัวทาน และจะเปนที่นับถือของบุคคลอื่น..."

ละเอียด รักกุศล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ลักขณา แกวสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการทําโครงการพัฒนาเศรษฐกิจตางๆ จะตองอาศัยใชขอมูลที่ถูกตองเปนหลัก และจะตองใชนัก

สถิติที่มีความรู ความสามารถชั้นสูงเปนผูปฏิบัต.ิ.."

ลักขณา ตันจินดาประทีป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

ลักขณา ทองคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบผนที่ดีขึ้นเปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบฉบับ

ได เพราะฉะนี้ ถาเราทั้งหลายมีสามัคคีมีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตองชัดเจน

ในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหาและ

สถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชนสวน

ใหญของชาติบานเมือง เชื่อวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศ และความผาสุขสงบที่เราไดสรางสมและ

รักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

ลักขณา สุภาพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฎิบัติงาน และปฎิบัติตัวของแตละคนที่สามารถปฎิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค และปฎิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควร พอดีแก

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ลักษณา พรหมพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน  จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะ  เพงพินิจ  

ใชความรู  ความคิด  ความเฉลียวฉลาด  และความรูผิดชอบช่ัวดี  เปนเครื่องวิจัย  วิจารณ  ปรับปรุงตัว  

ปรับปรุงงาน  ใหมีประสิทธิภาพเสมอ  งานที่จะทําจะสําเร็จผล  สมบูรณ  และกอเกิดประโยชนที่พีง

ประสงค  เปนความเจริญมั่นคง  ทั้งแกตน  แกงาน  และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ลักษณา สิริเวชประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

ลักษณา สุวรรณนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

ลักษณาวดี เย่ียมญาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ลักษณี ยอดแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองแบบคนจน เราไมเปนประเทศร่ํารวย เรามีพอสมควร พออยูได แตไมเปนประเทศที่กาวหนาอยาง

มาก เราไมอยากจะเปนประเทศกาวหนาอยางมาก เพราะถาเราเปนประเทศกาวหนาอยางมาก ก็จะมีแต

ถอยหลัง ประเทศเหลานั้น ที่เปนประเทศที่มีอุตสาหกรรมกาวหนา จะมีแตถอยหลัง และถอยหลังอยางนา

กลัว แตถาเริ่มมีการบริหารที่เรียกวา แบบคนจน แบบที่ไมติดกับตํารามากเกินไป ทําอยางมีสามัคคีนี่

แหละ คอืเมตตากัน ก็จะอยูไดตลอดไป คนที่ทํางานตามวิชาการจะตองพึ่งตํารา เมื่อพลิกไปถึงหนา

สุดทายแลว ในหนาสุดทายนั้นเขาบอก ?อนาคตยังมี? แตไมบอกวาใหทําอยางไร ก็ตองปดเลมคือปดตํารา

 ปดตําราแลวไมรูจะทําอะไร ลงทายก็ตองเปดหนาแรกใหม เปดหนาแรก ก็เร่ิมตนใหม ถอยหลังเขาคลอง 

แตถาเราใชตําราแบบคนจน ใชความอะลุมอลวยกันตํารานั้นไมจบ เราจะกาวหนา ?เร่ือยๆ..."

ลักษมี เคียรทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

ลักษมี ประกอบกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

ลักษมี ศรีประภ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระองคทรงตรัสถึงการทํางาน ตองมีการตอเตียนหรือชมกันบางเพื่อการทํางานที่ดีและมีประโยชนตอ

งานและจะไดรับผลหรือถึงจุดประสงคโดยเร็ว ขาพเจาเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

อาจมีเหตุและมีผลที่จะแนะนําผูรวมงาน บางครั้งผูรวมงานอาจไมเขาใจรับไมได แตอาจจะใชการแนะ

นํามาใชแทนหรือบอกกลาวในฐานะคนใกลชิดหรือคนสนิทกัน อีกแงหนึ่งใชการประชุมในหนวยงานก็ได

     อีกเรื่อง เปนเรื่องของการประหยัดพลังงาน ขาพเจานําไปใชในครอบครัวซึ่งประหยัดไดมาก บอก

สมาชิกในครอบครัววา ถาไมทําเพื่อตนเองก็ทําเพื่อชาติ เพื่อในหลวง..."

ลักษษิยา พรมสูตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

ลักษิกา กาญจนานุเคราะห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

ลัคนา นกแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบทเปนงานที่สําคัญเปนงานยากเปนงานที่จะตองทําใหไดดวยความสามารถดวยความ

เฉลียวฉลาดคือทั้งเฉลียวทั้งฉลาดตองทําดวยความบริสุทธ์ิใจ..."

ลัดดา กิมเซงงวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

ลัดดา โตะบก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ลัดดา ทับทิมพรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน

อุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเอง

ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา

ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว

จะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว

อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอ

จะตองมีความพอเพียงพอสมควร

บางสิ่งบางอยางที่ผิลตไดมากกวาความตองการ

ก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไร

ไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

ลัดดา นามโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รับผิดชอบกับหนาที่ไดรับมอบหมาย

ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียง

รักประเทศชาติที่ตนอาศัยอยู..."

ลัดดา พราหมณนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการ เพราะการยึดมั่นดังกลาว จะทําใหมีจิตใจม่ันคง เด็ดเด่ียว ในอันที่จะพากเพียร ปฏิบัติ

หนาที่ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหาย อันจะเกิดแกตนแกงาน ไดอยาง

แทจริง..."

ลัดดา พุทธชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ลัดดา พุทธา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีชีวิตมนุษยนั้น จะใหมีแตความปรกติสุขอยางเดียวไมได จะตองมีทุกข มีภัย มีอุปสรรคผานเขามา

ดวยเสมอ ยากที่จะหลีกเลี่ยงพน ขอสําคัญอยูที่ทกๆคนจะตองเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมการไวให

พรอมทุกเวลา เพื่อเผชิญและแกไขความไมปรกติเดือดรอน ทั้งนั้นดวยความไมประมาท ดวยเหตุผล ดวย

หลักวิชา และดวยความสามัคคีธรรม จึงจะผอนหนักใหเปนเบา และกลบัภัยใหกลายเปนดีได..."

ลัดดา เยี่ยมสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

ลัดดา สมุหเสนีโต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ลัดดาพร เทพสวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ลัดดาวรรณ นวลสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี  คือ  ตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผ

และเสียสละ  ตองหนักแนน อดทนและอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบแบบ

แผนที่ดีงาม  รวมทั้งตองซื่อสัตย  รักษาความขริงใจ  วางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

                     พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พระราชทานแกครูอาวุโส

                                                                     วันที่  28  ตุลาคม  2523..."

ลัดดาวรรณ สุขสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู 2 อยางคือ ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับแตตองวิถีทางที่

สุจริต และเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู การทํางาน

ทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและมั่นคงถาวรเปน

ผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

ลัดดาวัลย กาศสนุก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ลัดดาวัลย เนื่องนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

ลัดดาวัลย พงศศรีรัตนั
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการที่ทุกคนจะออกปฏิบัติงานใหไดผลสมบูรณ และใหเปนประโยชนแกชาติบานเมืองโดยสวนรวมนั้น

 มีสิ่งสําคัญที่ควรจะตองศึกษาใหทราบแจงชัดตั้งแตตนวา บานเมืองของเรามีโครงสรางอันกอตั้งขึ้นดวย

สวนประกอบที่สําคัญมากมายหลายสวน เปนตน เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม วนกรรม ชลประทาน 

รวมตลอดถึงเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมดวย ดังนั้น การใชเทคโนโลยีสรางสรรคความเจริญตาง ๆ ใน

บานเมือง จึงจําเปนจะตองใชใหพอดีและสอดคลองกับโครงสรางของประเทศทุก ๆ ดาน เพื่อใหผลหรือ

ประโยชนอันจะเกิดขึ้นนั้น บังเกิดขึ้น พรอมทุกดานโดยสมบูรณ และไดสมดุลยทั่วถึงกันอันจะเปนเหตุ

สําคัญที่สุด ซ่ึงจะบันดาลใหบานเมืองของเราเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วและมั่นคง..."

ลัดดาวัลย วณิชชานัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนจะเปนนักเรียน จะเปนนักศึกษา จะเปนครูในสถาบัน ใดก็ตาม ตลอดจนประชาชนทั่วไปก็

จะตองสํานึกถึงขอนี้ ซึ่งสําคัญคือคนไทยทุกคน ไมวา จะอยูในวัยใด มีศาสนาใด มีอาชีพใด ยอมตอง

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ชวยกัน อุมชูชาติบานเมือง คือสวนรวมใหอยูได..."

ลัดดาวัลย วรชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การตั้งตนงานนี้สําคัญสุด คําวา "ตั้ง" นั้นก็มีไว เพราะวาสําหรับทํางานใดๆก็จะตองมีความต้ังใจ  ตั้งใจ

นั้นก็ตือเอาใจตั้งในงาน  หรืออีกกกยางเอางานมาตั้งไวขางหนาใจ  เมื่อเอางานมาตั้งไวขงหนาใจในงาน

นั้น  เช่ือวางานก็คงจะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ต้ังใจนั้นก็ประกอบดวยการตั้งทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูในใจ คือ

 ความสามารถ ความรู และความดีของตัว  ใหใสลงไปในงานและงานนั้นก็จะมีความสําเร็จ มีคุณ และเปน

เกียรติสําหรับตนเอง เปนเกยีรติสําหรับหมูคณะสําหรับประเทศชาต.ิ.."

ลัดดาวัลย สวนสุภาพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆ ทุกอยางตองการเวลามากกวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจทําไมสําเร็จโดย

ตลอดดวยตนเองกไดตองมีผูอ่ืนมารับทําตอไป ดังนี้ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับชวง

งานขึ้นเปนขอสําคัญ จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

ลัดดาวัลย สุขสมัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

ลัทธิกานต สุดสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่

จะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

ลาตีปะ กาซา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

ลาตีฝะ หวังหนิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

ลาตีพะห นิยากะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองสามัคคีกัน ตองไมขัดขากันมากเกินไป แตวาไมไดหมายความวา จะตองทําแบบที่บางคนนึกจะทํา

จะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางาน ทํางานตามหนาที่ เมื่อทํางานตามหนาที่แลวก็ตองหวังดีตอผูอ่ืนนี้เปน

หลักที่สําคัญ ตองทํางานดวยการเห็นอกเห็นใจกันและทําดวยความขยันหมั่นเพียร..."

ลาวัณย แดงปรก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถามีความคิดอยางนี้วา คนอื่นเคาก็สรางเหมือนกัน คนอื่นเคาก็ทําเหมือนกัน แลวก็เมตตาซ่ึงกันและกัน

 รูจักรักกัน รูจักวาตรงไหนเปนความดี และนึกถึงวาประเทศไทยของเราเต็มไปดวยความดี ประเทศไทย

ของเราจะมีความมั่นคง และพวกเราในที่สุดก็จะมีความสุขความสบายมีเกียรติ สามารถมีชีวิตรุงเรือง..."

ลาวัลย เกตุแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ  เม่ือปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกยากขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข  ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิด  

ชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน            (พระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว)  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ  13 

กรกฎาคม 2533..."

ลาวัลย เรืองหวาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ลาวัลย ลอยละลิ่ว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในฐานะที่จะเปนครุบาอาจารย หรือหัวหนางานในวันขางหนา จําเปนตองมีความสุจริต ยุติธรรม ทําตัว

ใหเปนตัวอยางที่พึงของผูอยูใตบังคับบัญชา ไมยอมพายแพแกความโลภ ความลืมตัว ความริษยา 

แตกราวกัน ตองมุงมั่นในประโยชนอันยั่งยืนไพศาลของสวรรวม เปนเปาหมาย จึงจะไดเชื่อวาจะประสบ

ความสําเร็จ และชื่อเสียงเกียติคุณทุกประพการดังปรารถนา..."

ลําดวน เชียงพุมพวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ดิฉันไดยินเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรพอเพียงซึ่งเปนพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงนี้เราทุกคนสามารถทําไดแมวาเราจะมีนาผืนนอยถาเราเห็นความสําคัญ

ของที่ทํากินและภูมิปญญาที่เรามีก็จะทไหเราพลิกแผนดินผืนนอยใหมีคุณคามกกวาเดิมทําหใรมีพออยู

พอกินพอเพียงกับความตองการและเศรษฐกิจพอเพียงนี้เปนพื้นฐานการดําเนินชีวิตและเปนพื้นฐานการ

พัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป ถาเราหันมาทําตามพระราชาดํารัสกัน เศรษฐกิจก็จะดีขึคน

และประชาชนทุกคนจะเปนบุคคลที่มีแระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและความสงบรมเย็นก็จบังเกิดขึ้น

  นอกจากนี้ยังมีการปลุกผักสวนครัวอีก เชน ตําลึง ตะไคร ขิง ขา เปนตน ดิฉันคิดวาเพมื่อเราปฏิบัติตาม

พระราชดําริเกี่ยวกับการเกษตรพอเพียงแลวเราจะไมอดอยากและสามารถลอปญหาสิ่งแวดลอมลงดวย 

เพราะถาเราไมมีเงินบางคนกอาจตัดไมทําลายปาเพือนํามาเผาถานขายแตในทางกชับกานเมือเราหันาทํา

การเกษตรโดยปลูกไมผล พึชผัก ก็จะทําใหเราพออยุ พอกิน มีรายได และไดปลูกตนไมที่ใหประโยชนกับสิ้

งแวดลอมดวย แมน้ําลําคลองที่เคยทิ้งขยะลงไป เรากบํารุงรักษาสามารถนําปลามาเลี้ยงได..."

ลําดวน ราชไชยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ลําดับ เพชรรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ลําเนา เฉียบแหลม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกูเงินที่นํามาใชในสิ่งที่ไมทํารายไดนั้นไมดี อันนี้เปนขอสําคัญเพราะวาการกูเงินและทําใหมีรายได ก็

เทากับจะใชหนี้ไดไมตองเดือดรอน  ไมตองเสียเกียรติ..."

ลําปาง พันธเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ลําพวน พูนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยเปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึงตอง

ชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเปนสุขตอไป แมจะมีสภาพสถานการณตาง ๆ  แวดลอมซ่ึงอันตรายและทั้งโลกก็

ประสบปญหาตาง ๆ  นานา  ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

ลําพึง เชื้อดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัส  พระบาทสเด็จพระเจาอยูหัว

                                        เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

     "...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอ

สําหรับใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..." 

 

พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 

ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐..."

ลําไพร กวีกรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝายนี้ทําให

ขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซึ่งเปนที่ต้ังของความรักความสามัคคีทําใหคนไทยเรา

สามารถรวมมือรวมใจกันรักษษ และพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองลืมตอกันมาไดตลอดรอดฝง..."

ลําใย จันทรเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหการศึกษานั้น กลาวสั้น ๆ โดยความหมายรวบยอด คือการชวยใหบุคคลคนพบวิธีดําเนินชีวิตที่

ถูกตองเหมาะสม  ไปสูความเจริญและความสุขตามอัตภาพ  ตามนัยนี้ผูสอนมีหนาที่ตองหาความรูและ

วิธีการดําเนินชิวิตมาใหศิษยไดรูไดทราบ  เพื่อใหสามารถเรียนรูตอไปและดําเนินชีวิตตอไปไดดวยจน

บรรลุจุดหมาย   ความรูกับทั้งวิธีการที่ตองการนั้นมีอยูแลวครบถวนพรอมมูล  ผูใดมีอุบาย หรือมี

กระบวนการคิดการปฏิบัติอันแยบคาย  ยอมแสวงหาและหยิบยกมาใชไดโดยถูกตองพอเหมาะพอดีตาม

ตองการ   อุบายอันแยบคายซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สุด  ทั้งในแสวงหาความรู  ทั้งในการถายทอดความรูนี้

เกิดจากความระลึกไดถึงความรูที่ไดผานพบมาแลว  ประกอบกับความรูตัว  ตื่นตัว  และความคิดอานที่

วองไวเฉลียวฉลาด  ซึ่งปกติชนทุกคนจะฝกฝนใหเกิดขึ้นไดไมเกินวิสัย  แลวนํามาใชควบเขากับความรู  

ความถนัดของตนใหเปนประโยชนไดทุกโอกาส..."

ลําใย ชูประดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความชั่วซ่ึงทําไดงาย จะเขามาแทนที่

แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

ลิขิต กุบแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทุกคนมีหนาที่ตองทํา แมเปนเด็กก็มีหนาที่อยางเด็ก..."

ลิขิต กุลสันเทียะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี

ประการแรก   คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญ ตอกัน

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกิ้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่

ทําสําเร็จผล ทั้งแกตนแกผูอ่ืน และกับประเทศชาติ

ประการที่สาม  คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความสุจริต ในกฏกติกา และระเบียบแบบแผนโดย

เทาเทียมเสมอกัน

ประการที่สี่  คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และมั่นคงอยู

ในเหตในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยัง

มีพรอมมูลอยูในกาย ในใจ ของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทย จะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได..."

ลิขิต ขาวเขียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษานอกระบบภายหลังที่สําเร็จการศึกษาหรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิตจึงมีความสําเร็จมาก

ในการที่จะสรางเสริมใหผูผานการศึกษาในระบบมาแลวเกิดความรูความเฉลียวฉลาดสามารถปรับตนให

เขากับสิ่งแวดลอมและสามารถดํารงตนใหอยูในสังคมอยางมั่นคงเปนสุข..."

ลิขิต จารุนัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท ความวา 

งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได 

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐..."

ลิขิต สากระแสร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

ลิขิต หวานชะเอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

ลิ้นจี่ ศุภสุรกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

ลิม ศรีมาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ได อบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาด

สาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยตราบตระหนักวาหมู คณะที่มีสามัคคีแนนแฟนสมบูรณยอมมีกําลังกลา แข็งทั้งใน

การคิดและการปฏิบัต.ิ.."

ลิ่วละลอง บุญจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ของเด็ก 

        วัยเด็กเปนวัยเริ่มตน เปนวัยเตรียมตัวเพิ่อสรางความมั่นคงในชีวิตเด็กๆงควรรีบขวนขวายศึกษา จัก

ไดมีความฉลาด รอบรู  วาอะไรคือความดี และอะไรคือความเสื่อมเสีย เพื่อสามารถเลือกเนนหยิบยกเอา

แตสิ่งดีงามขึ้นมาประพฤติปฏิบัติ ที่เปนทางนําชีวิตของตนไปสูความสุขความเจริญได โดยถูกตองและ

สมบูรณ..."

ลีลา จันทรดาบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่ทําเพื่อประโยชนอันยั่งยืนของแผนดินอยางแทจริง แมจะไมมีผูใดรูเห็นหรือยกยองสรรเสริญก็ตาม

 แผตผลงานที่ปรากฎเปนความเจริญม่ันคงของประเทศชาตินั้น เปนสิ่งที่ผูกระทําจะชื่นชมยินดีไดทุกเม่ือ 

เจาหนาที่กรมทางหลวงทุกฝายทุกคนจึงควรไดทราบตะหนักในประโยชนของงานที่ทํา และภาคภูมิใจได

เต็มที่ในผลงานที่ไดทํามาทั้งในอดีตและในปจจุบัน รวมทั้งที่จะทําตอไปในอนาคต..."

ลือชัน วิจารวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

เล็ก แกวนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย

เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย

ถาทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ

หมายความวา พอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

เล็ก เทียนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตการทํางานใดก็ตาม แตละคนควรจะศึกษางานและสภาพทั่วไปใหทั่วถึงกอน เพื่อจะไดทราบวา จะ

รวมงานนั้นๆ อยางไร เพราะโดยทั่วไป สภาพการณและอุปกรณตางๆ มักไมเหมือนที่คาดหมายไว จะตอง

 ทราบวา สภาพของผูทํางานในระยะศึกษากับผูทํางานในระยะ ปฏิบัติงานจริงๆ ยอมแตกตางกัน 

จําเปนตองใชไหวพริบดัดแปลงตัวเอง ใหเขากับสภาพในปจจุบัน..."

เล็ก โพธิ์กิ่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีทางดําเนินของบานเมืองและประชาชนโดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจากความ

วิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงใหพนได 

จึงตองระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยู โดยประหยัดเพื่อที่จะอยูให

รอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

เล็ก สุรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

เลขา มีชูวรพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอนมีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทาํงานไดดีขึ้น

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

เลขา สุวรรณชาตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น 

และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจักละ

วางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง. 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

เลอพงษ ทับหิรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

เลอพงษ ทับหิรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่  อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็ยเปนสุขและม่ันคง..."

เลอศักดิ์ สุวรรณฑล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัสพระราชทานแกโตะครู และนักเรียนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามจากภาคใตเขาเฝา 

ณ ศาลายกาภิรมย ศาลาดุสิดาลัย หอประชุมคุรุสภา มัสยิดกลาง จังหวัดปตตานี 

สนามโรงพิธีชางเผือก จังหวัดยะลา สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส มัสยิดมําบังจังหวัดสตูล วันที่ ๒๔ 

สิงหาคม ๒๕๑๙

            "ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลัก

สําคัญ ผูที่จะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะตองมีทั้งวิชาความรูทั้ง

หลักธรรมทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติการงานให

ชอบคือ ใหถูกตองและเปนธรรม วิชาการกับหลักธรรมนี่ มีประกอบกันพรอมในผูใด ผูนั้นจะไดประสบ

ความสุข และความสําเร็จในชีวิตโดยสมบูรณ..."

เลิศเกียรติ สุขคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาขอฝากคติไวเปนเครื่องกํากับใจ มีคุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญ ซึ่งทานตองปฏิบัติอยางเครงครัดอยู

เสมอ คือ ความสัตยสุจริต ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูได ก็ยอมอาศัยความสัตยสุจริตเปนพื้นฐาน

 ทานทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี ขอใหมั่นอยูในคุณธรรมทั้ง ๓ 

ประการคือ สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาที่ ทานจึงจะเปนผูที่ควรแกการ

สรรเสริญของมวลชนทั่วไป..."

เลิศชาย กาเหวาลาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหาไดดวยความเปนธรรม

ทั้งในเจตนา และการกระทําไมใชไดมาดวยความบังเอิญหรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน..."

เลิศชาย ชมภูลํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเก้ือกูลกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวย

ไมตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู..."

เลิศรัตน รุงเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

เลิศลักษณ พิมพบุญมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

เลิศลักษณ แสงศรีคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตามประวัติศาสตรของเราจะเห็นไดวา คราวใด ที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ชาติก็

รอดพนจากภัยพิบัติสูความเจริญรุงเรือง แต คราวใดที่ขาด ความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตองประสบ

เคราะหกรรมทั้ง ชาต.ิ.."

เลิศศักดิ์ หมีนหวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเครงครัดหมายถึงความระมัดระวังมั่นคงที่จะปฏิบัติการใหเที่ยงตรงครบถวนตามแบบแผนและ

หลักเกณฑที่ไดวางไว แบบแผนและหลักเกณฑนั้นยอมตองมีเหตุผลเปนพื้นฐาน และเหตุผลที่จําทําให

พื้นฐานมั่นคงไมสั่นสะเทือนได ก็ตองเปนเหตุผลตามความจริงแทที่ไดพิสูจนเห็นจริงแลวดวยความ

ละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลําเอียง และความหลงผิดตามอารมณ..."

เลิศศักดิ์ อินริสพงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาถึงขอชักชวนพี่นองชาวไทยทั้งหลายใหระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซ่ึงไดกอบกูรักษาบาน

เกิดเมืองนอนของเรามานั้นใหจงหนัก  แลวถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละสวนตัวเพื่อ

ประโยชนยิ่งใหญของประเทศชาติ เปนคุณธรรมประจําใจอยูเนืองนิตย  จึงขอใหพี่นองชาวไทยทั้งหลาย  

จงบําเพ็ญกรณียกิจของแตละคนดวยความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทน และกลาหาญแลวอุทิศ

ความเสียสละสวนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลําบากยากแคน  เปนพลีบูชาบรรพบุรุษ  ผูซ่ึงไดกอสรางชาติเปน

มรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี.้.."

โลมไสล วงศลัตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสําคัญ 

ผูที่จะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะตองมีทั้งวิชาความรูทั้งหลักธรรมทาง

ศาสนา เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติการงานใหชอบคือ ให

ถูกตองและเปนธรรม วิชาการกับหลักธรรมนี่ มีประกอบกันพรอมในผูใด ผูนั้นจะไดประสบความสุข และ

ความสําเร็จในชีวิตโดยสมบูรณ..."

วงกต ทองอําไพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางงานซิลปะทุกประเภท นอกจากจะตองใช ความฝกหัดชัดเจนในทางปฎิบัติ ประกอบกับวิธีการ

ที่ดีอยางเหมาะสมแลว ศิลปนแหงชาติจําตองมีความจรองใจ และบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวย จึงจะได

ผลงานทมีคุณคาควรแกการนับถือ..."

วงคทิพย จันทภาโส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองเหมือนกันหมด ลง

ทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็ตอง

สอดคลองกัน

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (พระราชทานแกบุคคลตางๆในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2536)..."

วงเดือน จันทะมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนฐานแหงความสุจริต และความมุงมั่น และดวยวิธีการอันแยบยล

 พรอมดวยความพึงพอใจ ความอุตสาหะ ขะมักเขมนเอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง บรรลุที่

ปราศจากโทษและเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

วงเดือน นัยภัทรอมร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของาน งานจึงจะเสร็จสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชน

ของงานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผล

มากมายเพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานทั้งคน..."

วงรัตน สงชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด  ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่น นอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะรู ณ ที่ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยไดเสมอ..."

วงศกร ประเทียบจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารทั้งหลายจําเปนตองปฏิบัติงานดวยความมีสติต้ังม่ัน ดวยวิจารณญาณที่สุขุมรอบคอบ ดวยความ

เปนไทย ทั้งในความคิดจิตใจและการกระทํา โดยยึดถือความมั่นคงของชาติ ความเจริญกาวหนาของ

บานเมือง และความผาสุกของประชาชนเปนเปาหมาย นอกจากนั้นยังจะตองถือวินัยสําคัญโดยเครงครัด

สามขอ ขอหนึ่งตองปฏิบัติงานทุกอยางดวยความรูจริงและรูชัดในจุดหมาย ขอสองตองทํางานของตนให

ประสานกับงานของผูอ่ืน แตมิใหเปนการกาวกายแทรกแซง ขอสามซึ่งสําคัญที่สุดตองถือหลักพึ่ตนเองยิ่ง

กวาการพึ่งบุคคลใดชาติใด..."

วงศทอง วงคภาคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกระทําที่สรางสรรคนั้น  คือ  การกระทําที่ไดเปนประโยชนแกทุก ๆ  ฝายไดเต็มเปยมตรงตาม

จุดประสงค  ไมมีการสูญเปลาหรือหากจะเสีย  ก็เสียนอยที่สุด  การที่กระทําเปนนั้น  บุคคลจําเปนตอง

อาศัยความมีสติพิจารณาใหเห็นถึงเหตุผลที่แท  คือ  แกนแทหรือหลักการของเรื่องตาง ๆ..."

วงศวัฒน ปญญาวุฒิวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในการรักษาความดี รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางสิ่งที่เราเห็น  เราเห็นวาไม

นาที่จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิด ตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่เราตกทอดมา

แตโบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการ หรือวิธีการที่จะไมลาสมัย..."

วงศา เลี่ยมแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

วงษจันทรฑา นันทิวรรธน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีที่ถูกตอง ไมใชสามัคคีเฮโลกันไป สามัคคีนี้บางทีก็ใชในทางผิดก็ได ถาใชในทางผิดก็มีหวังมี

การปะทะกัน แตสามัคคีในทางที่ถูกนั้น ตองอาศัยกําลังใจของแตละคน ที่ทําอะไร หรือคิดอะไรในทางที่ถูก

 ที่ถูกหลักเหตุผล และประกอบดวยเมตตา ถาหากวาบุคคลที่มีจิตใจที่ดี และหมูคณะมีความสามัคคีที่ดี

อาศัยใจที่มีเหตุผลดังกลาว ก็ทําใหหมูคณะอยูดีไดแตวาตองระวังคําวาสามัคคีในหมูคณะ เพราะวาถาหา

กวามีกําลังที่ไปในทางที่ไมดี คือหมายความวาคิดไมรอบคอบหรือมีเหตุผลไมถูกตองก็ทําใหความสามัคคี

นั้น กลายเปนสามัคคีที่ไมถูกตอง สามัคคีที่พาใหตีกัน ถาหากวาเปนเชนนั้นก็ไมด.ี.."

วชนีย ถึงนํามา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารมีหนาที่หลักอยูดวยที่การปองกันประเทศและการธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไวดวน

แสนยานุภาพ นอกจากนั้นยังมีหนาที่ดานอื่นอีกซึ่งมีความสําคัยเทาเทียมกันคือการบําบัดทุกขยาก และ

การปฏิบัติพัฒนาใหบังเกิดความเจริญรมเย็นแกบานเมืองและประชาชน..."

วชิรพงษ ธนพรชัยวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาที่นี่สําคัญมาก ใหพยายามจัดใหดี ใหพลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได แมจะพูดไดไมมากนัก

 เพียงแตพอรูเรื่องกันก็ยังดี เพราะเทาที่ผานมาคราวนี้ มีผูที่ไมรูภาษาไทยตองใชลามแปล ควรใหพูด

เขาใจกันได เพื่อสะดวกในการติดตอซึ่งกันและกัน..."

วชิรพงษ มะโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักาความศักดิ์สิทธิ์ถูกตองของกฎหมายรวมทั้งการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและผูกระทํา

ความผิด เปนภาระหนักและยากยิ่ง ผูที่จะทําหนาที่นี้ใหสําเร็จเรียบรอยโดยสมบูรณได จึงจําตองใช

ความรูความสามารถอยางสูงและตองตั้งใจนําความเขมแข็งเสียสละ มีความสุจริตยุติธรรม ตลอดจน

ระเบียบวินัยอันเครงครัด..."

วชิรวุท ออนสีแดน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะคณาจารยโรงเรียนตางๆ 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 18 มีนาคม 2523..."

วชิรศักดิ์ เจริญศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยนี้อยูไดดวยความสามัคคี ดวยความเขม แข็ง ดวยความเสียสละ อาศัยความเห็นอกเห็นใจ ซึ่ง

กันและกัน และถารักษาความ เห็นอกเห็นใจนี้แลว ประเทศชาติของเราก็จะ เปนที่อาศัยที่อุดมสมบูรณ

และนาสบายตอไปชั่ว กาลนาน..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจํารุนลูกเสือชาวบานจังหวัดขอนแกน

ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 19 กุมภาพันธ 2519..."

วชิระ ขํากฤษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

วชิระ ขํากฤา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีชีวิตของบุคคลนั้น ยอมมีภัยอันตราย มีอุปสรรคและเคราะหดี เคราะหราย ผานเขามาเนือง ๆ ไมมี

ผูใดจะอยูเปนปรกติสุขอยางเดียวได ทุกคนจําเปนตองเตรียมกายเตรียมใจใหพรอมทุกเวลา ที่จะเผชิญ

และตอสู แกไขความไมปรกติเดือดรอนตาง ๆ ดวยเหตุผลหลักวิชาความถูกตองรอบคอบ และสามัคคีธรรม

..."

วชิระ จันทรทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

วชิระ ศิระฉายา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

วชิระ หนอมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนเกาสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอดขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยางดวยสติถึงหนาที่ที่จะปฏิบัติเพื่อสวนรวม..."

วชิระ อําพนธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อาจมีสิ่งที่มีชีวิตอยูแลวที่ใชไปไดชั่วคราว คุณภาพอาจไมคอยดีนัก ทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรทีดีรอย

เปอรเซนตแตวาตองใชอะไรที่ใชไดไป ไมอยางนั้น ไมมีวันที่จะมีชีวิตรอดได..."

วชิรันด นึกรัก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราก็ปรารถนาจะใหทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเต็มที่ แตตองมาพิจารณาดูวา เสรีภาพนั้นนะคืออะไร ไม

ทราบวาเคยพูดในที่นี้แลวหรือเปลาวาเสรีภาพของแตละคนนะมี มีเต็มที่ทีเดียว แตละคนจะทําอะไรก็ได 

จะทําตัวใหเปนอันธพบาลก็ได อยากจะทําอะไรที่เสียหาย ๆ ก็ทําไดทั้งนั้น แตวามีหลักอยูวา กรรมเปน

ของแตละคน แตละคนทํากรรมใด หมายความกระทําอะไรจะตองเกิดผลทั้งนั้น ผลจะดีถาทํากรรมด ี

เพราะกรรมดีก็คือทําสิ่งอะไรมีความรอบคอบแลวคิดใหรอบคอบ ทีนี้ก็เร่ืองเสรีภาพ เราจะทําอะไรก็ได

ทั้งนั้น แตวาตองมีอีกอยางหนึ่ง คือคนหนึ่งมีเสรีภาพ อีกคนหนึ่งก็มีเสรีภาพเหมือนกัน ถาเสรีภาพนั้นมัน

กาวกายกันจะทําอยางไร เหมือนที่ในหอประชุมนี้นั่งกันอยางหนาแนน แตถาคนหนึ่งอยากจะนั่งหรืออยู

ในที่ที่อีกคนนั่งอยูก็ออกจะลําบาก ไมใชวาเกือบจะเกิดทะเลาะวิวาทกันแตวาเปนการที่ทําไมได เพราะวา

คนหนึ่งจะไปอยูในชองอากาศที่อีกคนหนึ่งอยูก็ไมได แมแตอากาศที่เคยอยูในที่ที่เราจะมานั่งก็ตองหนีไป 

เราก็เบียดเบียนอากาศไป ใหไปที่อ่ืน จึงมีหลักวา เสรีภาพของแตละคนก็มีการจํากัดโดยเสรีภาพของคน

อ่ืนมีอยูแคไหนเราก็จะตองเคารพ เคารพนับถือเสรีภาพของผูอ่ืน..."

วชิรา สุวรรณศร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

วชิราภรณ รุงเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

วชิราวุธ วรแกนทราย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองสามัคคีกัน ตองไมขัดขากันมากเกินไป แตวาไมไดหมายความวา จะตองทําในแบบที่บางคนนึก

จะทํา จะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางาน ทํางานตามหนาที่ เมื่อทํางานตามหนาที่แลวก็ตองหวังดีตอผูอ่ืนนี้

เปนหลักที่สําคัญ ตองทํางานดวยการเห็นอกเห็นใจกันและดวยความขยันหมั่นเพียร..."

วชิราวุธ เสนาไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชน

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

วชิราวุธ อินทรหา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดย

ครบถวนแทจริง..."

วฎาการ พิรุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชนไมแยง

ความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญย่ิงกวา

สิ่งอื่น..."

วฐา ตันธนวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

วณะรัตน เกษตรสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ดวยความเปนขาราชการ  พระบรมราโชวาทนี้จึงเปนสิ่งที่ขาราชการทุกคนใตเบื้องพระยุคลบาทควร

นอมนําไปปฏิบัติและรําลึกถึงอยูทุกขณะ  โดยที่ ?ขาราชการ? นั้น ตามที่ ดร.สุเมธ กลาวไว หมายถึง ผูที่

กระทําการเพื่อพระราชา ในที่นี่ เปนพระราชาอันเปนที่รักย่ิงของปวงชนชาวไทยทุกคน  บุคคลใดที่คิดจะ

รับราชการ จึงหาใชเพียงแคเปนอาชีพที่สรางรายไดใหแกตนและครอบครัวไดมากนัก หากแตเปนอาชีพที่

สรางเกียรติ สรางความภูมิใจใหแกบุคคลนั้นๆ ตลอดจนคนในครอบครัวอีกดวย  ขาราชการแตละคนนั้น 

ควรสํานึกอยูเสมอวาเรามารับราชการเพราะเหตุใด  หากขาราชการทุกคนตระหนักวาการเปนขาราชการ ก็

เพื่อมารับใชงานราชการ  เขามาในระบบราชการก็เพื่อสรางความดีงามใหบังเกิดแกประเทศชาติ แก

แผนดิน แกบานเกิดเมืองนอนของเรา กิจการงานตางๆ ก็ยอมลุลวงโดยสําเร็จ สมบูรณ  หากเราพึงระลึก

อยูเสมอ ก็จะทําใหเราไมยอทอตออุปสรรค จะทําใหเรามีความเพียรพยามยามในการทํางาน  ทําหนาที่

ตางๆ ที่ปจจุบันแสนเหนื่อยและลา หากเราระลึกถึง ก็จะทําใหเรามีความอดทน เพราะขาราชการ เปน

บุคคลที่ทําใหประชาชนชื่นใจ ความชื่นใจของประชาชนจะทําใหเรามีความภูมิใจ เราไมควรคิดวากิจการ

งานของเราไมยิ่งใหญ ทําไมงานของเราจึงไมเหมือนงานของคนอื่น งานของเราแมแตเพียงแคการพิมพ

เอกสาร ก็สามารถทําประโยชนใหแกบานเมืองเราอยางยิ่งแลว การพิมพเอกสาร ก็เพื่อที่จะสื่อขอมูลตางๆ

ของรัฐ บางฉบับก็เปนงานเรงดวน หากปราศจากผูบันทึกขอมูล งานตางๆที่ตองประสานกันก็จะไม

เดินหนา งานใหญที่สําคัญของบานเมืองก็จะไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ได น้ําหนักของงานตางๆอาจมีความยาก

งายแตกตางกัน แตก็ลวนมีความเชื่อมโยง และยังประโยชนแกประเทศชาติของเราทั้งสิ้น ดังนั้น เราตอง

มองภาพรวม และตองกระทําหนาที่ของตนใหสุดกําลังความสามารถ  ตองรับผิดชอบในภาระหนาที่ของ

เรา  เต็มสติปญญาทั้งหมดของเราที่มี แตทั้งนี้ทั้งนั้น การทุมเท ไมไดหมายถึงทั้งหมดของชีวิต เราควรแบง

สวนหนึ่งของเวลาใหกับตัวเองและครอบครัว เราตองจัดแบงเวลาใหแตละบทบาทในชีวิตเรา รับผิดชอบ

ตอหนาที่แตละอยางของเราใหเต็มที่ จึงจะสมกับที่ไดเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิต เมื่อใดก็ตามที่ชีวิตเริ่มเหนื่อย

ลาหรือทอแท แตเมื่อไดคิดวายังมีบุคคลที่เหน็ดเหนื่อยย่ิงกวาเราอีกหลายรอยเทา นั่นคือ พระเจาอยูหัว

ของเราชาวไทย พอสํานึกไดเชนนี้แลวก็จะทําใหมีกําลังในการทํางานตอไป แมวาบางครั้งชีวิตอาจมีทอแท

บาง แตตองไมทอถอย เพราะชาตินี้เราไดเกิดมารับใชประเทศชาติ ไดตอบแทนแผนดินเกิด  ไดใชชีวิต

คุมคาแลวที่ไดเกิดมาและมีโอกาสดําเนินตามรอยพระยุคลบาทสืบไป..."

วณิษฐา เชี่ยววณิชกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยนี่ทําไมยังอยูไดก็เพราะทุกคนสรางความดี คือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริต โดยบริสุทธิ์ใจและต้ังใจดี

 อาจมีผิดพลาดบางแตวาไมไดตั้งใตผิดพลาด ตั้งใจทําดี ก็เปนการสรางกําลังของบานเมืองใหทนทาน เปน

เหมือนการฉีดยาปองกันโรค..."

วณี จิวะรังสรรค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

วทัญู ปนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฎิบัติราชการ จําเปนตองรุวิทยาการ รูงาน และรุดีรูช่ัวอยางกระจาง จึงจะสามารถปฎิบัติบริหารงาน

ในความรับผิดชอบใหถูกตรงเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่แทจริงและยั่งยืน

ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

วนัสดา บูรณบุณย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

วนา ยมนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น  ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่  อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก  

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ  จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

วนาพร การิสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

วนิชญา นอบแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดย

ครบถวนแทจริง..."

วนิดา แกวคีรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

วนิดา แควแวว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนพยายามรักษาจิตใจใฝดีเจริญนี้ไวใหถาวรหนักแนน ถามีสิ่งใดที่เปนปญหาขัดแยงเกิดขึ้น 

ขอใหหันหนาเขาหากัน เพื่อทําความเขาใจตกลงกันใหไดดวยเหตุผล ดวยความเปนญติ เปนมิตร และเปน

ไทยดวยกัน ไมควรประมาทปลอยใหเหตุการณยืดเยื้อลุกลามจนเปนเหตุใหแตกความสามัคคี พรอมกัน

นั้นก็จะตองระมัดระวังปองกันภัยอันจะเกิดจากการแทรกแซงยุแยงจากผูไมหวังดี อยางเขมงวดดวย..."

วนิดา เจิมสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

วนิดา ชนะคุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทยที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

วนิดา ชมดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

วนิดา เซงลาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

วนิดา บุญธีระเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลแนนอนและสมบูรณ ตามเปาหมายนั้นจะตองใชความรูความสามารถ พรอมทั้ง

คุณสมบัติที่สําคัญ ๆ ในตัวบุคคลหลายประการ ทั้งความตั้งใจที่ม่ันคง ความคิดสรางสรรค ความ 

อุตสาหะพยายาม ความรับผิดชอบ ตลอดจนความสุจริต เปน ธรรมนํามาปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ..."

วนิดา ไผลอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

วนิดา พอดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

วนิดา พิรุณละออง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

วนิดา พึ่งสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนามีความสําเร็จ สัจ 

เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือเปนการตั้งใจที่

จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น..."

วนิดา โรงกลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

วนิดา ไวกิตติพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ดวยมุงถึงจุดหมายที่แทจริงของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชน

ของงานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงงหมายอื่นๆ เชน เพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผล

มากมายเพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงาน เสียทั้งคน..."

วนิดา ศรีษะโคตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

วนิดา สุวรรณชาตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาทีไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

วนิดา หาญสําเภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

วนิดา อรรฆยกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

วนิดา อุปมล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 5 ธันวาคม 2512..."

วนิดา เฮงบารู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

วนีภรณ อินชะนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนา มีความหมดจดบริสุทธิ์ และ สมบูรณบริบูรณดวยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถ

จะศึกษา และปฏิบัติดวย ปญญา ความเพงพินิจ ใหเกิดประโยชนคือความ เจริญผาสุกแกตนได อยาง

แทจริง ..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีเปดการ 

ประชุมใหญของสมาคมพุทธศาสนาทั่ว

ราชอาณาจักร 19 ธันวาคม 2524..."

วรกัญพิไล ฉิมพลีปกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรู ความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดีเปนเครื่องวิจัย วิจารณปรับปรุงตัว ปรับปรุง

งาน ใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณและกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคงแกตน แกงานและแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

วรกานต สิงอุดม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความซื่อสัตย สุจริตเปนพื้นฐานของความ ดีทุกอยาง เด็กๆจึงตองฝกฝนอบรมให เกิดมีขึ้นในตนเอง 

เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมี ประโยชน และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง..."

วรกิต หวีแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมีพอกิน พอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชาการ

เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพาควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางงคอยเสริมความเจริญและฐานะ

เศรษฐกิจขึ้นที่สูงขคนโดยลําดับตอไป..."

วรจนา ชมภูพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความ คิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวน รวม

..."

วรใจ สมีนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา  การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียร  และความอดทน

เปนที่ตั้ง  ถาคนเราไมหมั่นเพียร   ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย   เมื่อทอใจไปแลว ไมมีทางที่

จะมีชีวิตเจริญรุงเรืองแน ๆ..."

วรชย นาทองไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

วรเชษฐ ปะนัดเต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

วรเชษฐ เหลืองอรามพานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

วรณฐ ปานเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้น เปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใชดวยความระมัดระวังและความรับผิดชอบ มิใหลวง

ละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ และความเปนปกติ

สุขของสวนรวมดวย..."

วรณี วงศวานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในฐานะที่ตองออกไปทําหนาที่เปนครูของผูอ่ืน  ทานจําจะตองสรางสมธรรมะตาง ๆ ใหเพิ่มพูนมาก

ยิ่งขึ้น  และรูจักวางตัวใหกับเปนผูมีหนาที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน  ควรจะตั้งใจปฏบิติหนาที่อยางเต็ม

สามารถและชวยกันขจัดปญหาเยาวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็วและสงเสริมใหเยาวชนไดเปนคนที่มีสัมมา

อาชีพและความประพฤติดีเพื่อเปนกําลังในการที่จะสรางประเทศชาติตอไป"

   "...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแต ความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตอง 

รูจักอบรมเด็กทั้งในดาน ศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึก รับผิดชอบในหนาที่และใน

ฐานะที่เปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนาการใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้นตางกับการอบรม  

การสอนคือการใหความรูแกผูเรียน  สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย  

ขอใหทานทั้งหลายจงอยาสอนแตอยางเดียวใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย..."

วรดาวดี ธารามาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

วรธัมม เชื้อชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประวัติศาสตรไดแสดงใหปรากฎตลอดมาวา ชาติใดเสื่อมสูญยอยยับอับปางไปก็เพราะประชาชาติขาด

สามัคคีธรรมแตกแยกเปนหมูคณะ เปนพรรคเปนพวกคอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัสประหารซ่ึงกันและกัน 

บางรายบางพวกถึงกับเปนไสศึกใหศัตรูมาจูโจมทํางายชาติของตนดังนี้ ขาพเจาขาพเจาจึงขอชักชวนพี่

นองชาวไทยทั้งหลายใหระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษซ่ึงไดกอบกูรักษาบานเมืองของเรามาใหจงหนัก 

แลวถือเอาความสัคคี ความยิยยอมเสียสละสวนตนเพื่อประโยชนยิ่งใหญของประเทศชาติเปนคุณธรรม

ประจําใจอยูเนืองนิต จึงขอใหพี่นองชาวไทยทั้งหลายจงบําเพ็ญกรณียกิจของแตละคนดวยความซ่ือสัตย

สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกลาหาญ แลวอุทิศความเสียสละสวนตน ความเหน็ดเหนื่อยลําบาก

ยากแคนเปนพลีบูชาบรรพบุรุษ ผูซึ่งกอสรางชาติเปนมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี.้.."

วรนารถ ศรีคอนพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

วรนิจ อินทะนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตผูไดรับเกียรติและความสําเร็จนการศึกษา ความสําเร็จครั้งนี้ แตละคน

ควรถือวาสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนตนทางที่จะชวยใหสามารถดําเนินไปสูการงานที่กวางขวางยิ่งใหญ

ตอไปในกาลขางหนา และควรจะสํานึกดัวยวาการที่มีความสําเร็จนี้ นอกจากอาศัยสติปญญ

ความสามารถของตนเองแลว ยังไดอาศัยความอุปการะเกื้อกูลจากผูอ่ืนอีกดวย ผูที่ชวยเหลือโดยตรงก็มี

บิดามารดาผูปกครอง ถัดมาก็มีครูบาอาจารย ซ่ึงทุกคนจะไดมองเห็นแลว แตยังมีผูชวยเหลืออ่ืนอีกเปอัน

มาก ที่ไดอุปการะทานโดยทางออม ซึ่งทานอาจนึกไปไมถึงบุคคลทั้งนั้นคือประชาชนคนไทยทั้งมวล 

ประชาชนเปนผูเสียภาษีอากรใหแกรัฐ ซึ่งไดนํามาบํารุง การศึกษาทําใหทานสามารถเขาศึกษาใน

สถานศึกษาทุกระดับได และโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาที่ทานสําเร็จแลวนี้ ก็ตองใชเงินทองมิใชนอย 

ดังนั้นทานไมควรลืมวา ประชาชนทุกคนเปนผูมีอุปการคุณ เปนผูมีสวนในความสําเรจ็ของทาน

ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะ ชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะ เปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาลสมัย

 ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกยอางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

วรนิตย พิศดู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

วรนุข ดํามี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เทคโนโลยีนั้น โดยหลักการคือการทําใหสิ่งที่มีอยูใหเกิดเปนสิ่งที่นํา มาใชประโยชนได ดังนั้น 

เทคโนโลยีที่ดี ที่สมบูรณแบบ จึงควรจะ สรางสิ่งที่จะใชประโยชนไดอยางคุมคา และมีความสูญเปลาหรือ

ความเสียหายเกิดขึ้นนอยที่สุด แมแตสิ่งที่เปนของเสีย เปนของที่เหลือทิ้งแลว ก็ควรจะไดใชเทคโนโลยีแปร

สภาพใหเปนของใชได ..... โดยทาง ตรงขามเทคโนโลยีใดที่ใชการไดไมคุมคากอใหเกิดความสูญเปลา 

และความเสียหายไดมาก จัดวาเปนเทคโนโลยีที่บกพรอง ไมสมควรนํามาใชวาในกรณีใด ทานทั้งหลายจะ

เปนผูใชเทคโนโลยีในการสรางสรรคตางๆ เพื่อพัฒนาสภาพบานเมืองและฐานะความเปนอยูของ

ประชาชนตอไป ควรหัดเปนคนชางสังเกตในการปฏิบัติงานของตนเอง นอกจากเทคโนโลยีที่ใหญโต

ระดับสูงสําหรับใชในงานใหญๆ  ที่ตองการผลมากๆแลว แตละคนควรจะคํานึงถึงและคนคิดเทคโนโลยี

อยางงายๆ ควบคูกันไป เพื่อชวยใหกิจการที่ใชทุนรอนนอยมีโอกาสนํามาใชไดโดยสะดวกและไดผลดวย 

กอนที่ทานทั้งหลายจะออกไปมีหนาที่การงานชวยบานเมืองและประชาชนนี้ จึงใครจะขอใหต้ังใจให แนว

แนที่จะนําเอาวิชาความสามารถของตัวไปใชดวยความสุจริต บริสุทธิ์ใจ และดวยความฉลาดรอบคอบให

สอดคลองกับสภาพการณ ทุกอยางโดยถูกตองเหมาะสม ไมวาจะกระทํารวมกับผูอ่ืน หรือกระทําโดย

ลําพังตนเอง บานเมืองเราจักไดอยูรอดและวัฒนาสภาพตลอดไป..."

วรนุช ทัศบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

วรนุช นวลเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

วรนุช รุงเรืองเจริญกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ปองกันประเทศของทหารนั้นสวนหนึ่งคือ การใชแสนยานุภาพทําการยุทธซ่ึงเปนหนาที่โดยตรง 

อีกสวนหนึ่งคือการสนับสนุนชวยเหลือประชาชน ใหประชาชนมีกําลังเขมแข็งขึ้น ทั้งทางความเปนอยู ทั้ง

ทางจิตใจที่จะไมยอทอตอการทํามาหาเลี้ยงชีพ และไมหวั่นไหวครั่นครามตอการกอกวนคุกคามของศัตร.ู.."

วรปรัชญ วุฑฒิรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

วรพงษ มวงสีตอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ครูมีความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะเปนหนาที่ปลูกฝงความรู  ความคิดและจิตใจเยาวชน  ผูเปนครู

จึงจัดไดวาเปนผูมีบทบาทสําคัญมาก  ในการสรางสรรคบันดาลอนาคตของชาติบานเมือง ครูทุกคนตอง

ทราบตระหนักในขอนี้ และตองทําหนาที่ของตัวในทางที่ถูกตอง ใหไดผลสมบูรณที่สุด จะยอมหรือปลอย

ตัว ใหยอหยอนเพราะเหตุใด ๆ ไมได"

  "นอกจากนี้ จําเปนที่จะตองทราบแจงแกใจดวยวา  การใหการศึกษาเปนงานที่ละเอียดซับซอนและ

กวางขวางมาก จะตองกระทําโดยอาศัยความรู ความสังเกตจดจําและความฉลาดรอบคอบอยางสูง ทั้ง

ตองอาศัยความเสียสละอดทน ความเพียงพยายาม ความสุจริต และความเมตตาอันกวางขวางดวยพรอม

 จึงจะสําเร็จผลที่พึงประสงคไดทุกคนควรที่จะต้ังใจใหม่ันคงในงาน ในความเปนครูของตนทั้งในวิชาการ 

ในการปฏิบัติและในจิตใจ จักไดสามารถรวมกันสรางสรรคอนาคตอันผาสุกและเจริญมั่นคงใหแกชาติของ

เราไดตามที่เราทุกคนมุงปรารถนา..."

วรพงษ วรธงไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

วรพงษ วัชรานุรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท ความวา 

ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธี มอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง ขอแสดง

ความชื่นชมกับผูทรงกิตติคุณและบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา. 

เมื่อวันวาน ขาพเจาไดกลาวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ เปนความวา การรูจักประมาณตน ทําใหคนเรารูจัก

ใชความรูความสามารถ ที่มีอยูไดพอเหมาะพอดีกับงาน และไดประโยชนสูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้ง

ยังทําใหรูจักขวนขวายศึกษาหาความรู เพิ่มพูนประสบการณอยูเสมอ เพื่อปรับปรุงสงเสริมศักยภาพใน

ตนเองใหยิ่งสูงขึ้น ผูรูจักประมาณตน จึงสามารถทําตนทํางานไดผลดีกวาคนอื่น ผูที่แมจะมีความรู

ความสามารถมากกวา แตไมรูจักประมาณตน วันนี้ใครจะกลาวกับทานถึงเรื่อง การรูจักประมาณ

สถานการณ 

การรูจักประมาณสถานการณ ไดแกการรูจักพิจารณาสถานการณที่เกิดขึ้น ใหเห็นชัดถึงความเปนมา และ

ที่เปนอยู แลวคาดวาควรจะเปนไปอยางไรในอนาคต อยางเชน เมื่อเกิดน้ําทวม ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็จะตอง

ศึกษาสถานการณตาง ๆ ใหรูกระจางทั่วถึง เริ่มแตน้ําทวมนั้นเกิดขึ้นมาอยางไร ในพื้นที่นั้นมีสภาพเปน

อยางไร เคยมีน้ําทวมมาแลวกี่ครั้ง มีระยะถี่หางอยางไร แตละครั้งกอใหเกิดความเสียหายมากนอยเพียงใด

 และในปจจุบันมีลักษณะอยางไร เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร เม่ือรูสถานการณที่เปนมาและที่

เปนอยูแนชัด ก็ควรประมาณสถานการณไดวาในอนาคตจะเปนอยางไร และจะเกิดขึ้นอีกเมื่อใด การแกไข

ปองกัน ก็จะสามารถกําหนดวิธีการไดถูกตรงกับปญหา และสภาพพื้นที่ ทั้งสามารถกําหนดเวลาปฏิบัติได

วา การใดควรจะทํากอนหลัง และการใดเปนการดวน ที่จะตองเรงทําใหแลวเสร็จทันการณทันเวลา เพื่อ

ปองกันความเสียหายไมใหเกิดมีขึ้นอีก การรูจักประมาณสถานการณจึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง ในการ

ปฏิบัติงาน ย่ิงประมาณสถานการณไดถูกตองเพียงใด ก็จะทําใหงานที่ทําสําเร็จผลสมบูรณ และได

ประโยชนคุมคามากขึ้นเพียงนั้น 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสมประสงค ในความดีงามความรุงเรืองตามที่ปรารถนาทุกประการ 

และขอใหทุกทานที่มาประชุมพรอมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน..."

วรพงษ ศิริกาญจนพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดี คือ คนมีระเบียบวินัย ไดแก ระเบียบในการคิดและในการทํา ผูไมฝกระเบียบไว จึงจะมี

วิชามีเรียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนหวา

วุน ทําอะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอนมีแตความลังเล และขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฎับัติงาน 

ขาราชการจึงจําเปนตองฝกระเบียบฝนตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักไดชวยประคบัประครองสงเสริมใหทําตน

ทํางานไดดีขึ้น และประสบความเจริญมั่นคงในราชการ..."

วรพจน กาญจนสุภัค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

วรพจน จิรศิริมาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา เปนงานสําคัญที่สุดอยาง หนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาติ

นั้น ขึ้น อยูกับการศึกษาของ พลเมืองเปนขอใหญ จึงตองจัดการศึกษาใหเขมแข็ง ยิ่งขึ้น..."

วรพจน เชื้อชําราญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

วรพจน ลิมปมาลัยพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

วรพจน วรรณมณฑา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง. ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตาง ๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาด

แจมใสในเหตุในผล . หนาที่นี้เปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ. ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความ

ดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบ ได

เขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญ

และความเสื่อมทั้งปวง . 

      โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสาย. ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

วรพจน หอมบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไมมีในตํารา ไมเคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีอยางอื่น แตไมใชคํานี้ปที่แลว

พูดวา เศรษฐกิจพอเพียง เพราะหาคําตอบอื่นไมได และพูดอยางหนึ่งวา เศรษฐกิจพอเพียงนี้ใหปฎิบัติ

เพียงครึ่งเดียว คือไมตองทั้งหมด หรือแมจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ..ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่แต

เศษหนึ่งสวนสี่ของการกระทํา.."

".. คําวาพอเพียง มีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น แตมีความหมายวา พอมีพอกิน ..ถาแตละคนพอมีพอกินก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกิน

ก็ย่ิงดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะไมพอพอกิน จึงตองมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อที่จะใหทุกคนมีพอเพียงได.."

"..คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณไม

สุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไม

ไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฎิบัติตนก็

พอเพียง..."

วรพรรณ ใจยิ้ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

วรพล ทองเต็ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันดีวา  ทหารมีหนาที่ปองกันประเทศ  และปกปองคุมครองประชาชนใหมีชีวิตอยูดวย

ความรมเย็นเปนปรกติสุข  หนาที่ทั้งนี้ถือวาสําคัญมาก  โดยเฉพาะในระยะปจจุบันสถานการณใน

บานเมืองเราอาจกลาวไดวาไมนาไววางใจนัก  เหตุเพราะภัยอันตรายและความไมเปนปกตินานาประการ 

 ทหารจึงตองสํานึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มี  และทําหนาที่ของตนใหเขมแข็งหนักแนนย่ิงขึ้น  ซึ่ง

หากสามารถกระทําไดครบถวนแทจริง  ก็จะเปนความสําเรจ็เปนความดี  เปนเกียรติเปนศักดิ์ศรีของทหาร

และกองทัพไทย  ประชาชนก็จะอยูเย็นเปนสุข  บานเมืองไทยก็จะอยูรอดปลอดภัย  และดํารงอยูไดดวย

ความมั่นคงสวัสด.ี.."

วรพล ปนสุดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง?

พระราชทานแนวปรัชญา ?เศรฐกิจพอเพียง? 

แกสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542

 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

วรภรณ เชื่อมไพบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแตละคน

ยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับกับตองอาศัยกุศโลบาย

หรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ ประการแรก ไดแกสราง

ศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซ่ึงเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียรพยายาม

อยางสําคัญในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ ประการที่สองไดแกการไมประมาทปญญาความรู ความ

ฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืนซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนากวางไกล ประการที่สามไดแก

การตามรักษาความจริงใจทั้งตอตัวเองซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกันและทําใหงานสําเร็จไดโดย

ราบร่ืน ประการที่สี่ ไดแก การกําจัดที่ตํ่าทรามรวมทั้งสรางเสริมความคิดจิตใจที่สะอาดเขมแข็งซึ่งจะชวย

ใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดีใหเกิดความกาวหนา ประการที่หา ไดแก การรูจักสงบใจซึ่งเปนเครื่องชวย

ใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซานและสามารถพิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง 

คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลวทั้งที่เปนสวนรากฐานทั้งที่เปนสวนวิธีการตางเปนเหตุเปนผล อาศัยกัน

และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมดจะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใดหรือเพียงบางสวนบางขอมิไดเพราะจะไมชวย

ใหเกิดผลหรือไดผลนอย ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองพยายามอบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุก

ขอ เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลวจึงจะบันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณเปน

ประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

วรภัทร บุญยพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชาแตก็ จําเปนตองทําเพราะหาไมความช่ัวซ่ึง ทําไดงายจะเขามาแทนที่

และจะพอกพูนขึ้น อยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัวแตละคนจึงตองตั้งใจ และเพียรพยายามใหสุดกําลังใน

การสรางเสริมและสะสม ความด.ี.."

วรยุทธ วรยุทธการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ มันก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถา

มีความคิดอันนี้ มีความคิดวา ทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ซ่ือตรง ไมโลภอยาง

มาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

วรรณกนก หลาสุพรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสั่งสอนธรรมะโดยบริสุทธิ์ และการปฏิบัติธรรม เปน แบบอยางโดยประจักษผลนี้ จะเปนเหตุชักนํา 

และชวยใหคนทั่วไป สามารถศึกษาเขาใจหลักธรรมไดกระจางชัด และเกิดศรัทธาความเชื่อใน พุทธ

ศาสนาอยางถูกตอง..."

วรรณชุลี ศรีเสงี่ยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

วรรณดี ศิริกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกรียติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

วรรณดี เกิดวัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาแตละคนมีจิตใจที่มุงมั่นแลว แผจิตใจที่มุงมั่นและแผความเมตตาซึ่งกันและกันในภาษาทุกภาษา ก็

ตองมีคําวา เมตตา คือเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน มองคนอื่นในทางที่จะชวยเหลือเขามากกวาที่จะไปแยงชิงเขา

 ทุกภาษาทุกศาสนา ก็มีจิตใจนี้หรือวิธีการนี้ ขอใหทานทั้งหลายทําตอไปดวยความแนวแน และดวยความ

สุจริตใจจะเปนทางที่จะชวยสวนรวมใหอยูเปนสุข..."

วรรณดี จิตรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

วรรณดี เชื้อชิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

วรรณดี รัตตากร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

วรรณดี ศรีสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการจําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน รูดีรูชั่ว อยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติบริหารงาน

ในความรับผิดชอบใหถูกตองตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชนเปนความเจริญที่แทจริง และ

ยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

วรรณดี แสงอยู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

วรรณดี หุนชัยชาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดมุงหมาย ที่แทจริงของงาน งานจึงจะสําเร็จ ไดรับประโยชนครบถวน ทั้ง

ประโยชนของงาน และประโยชนของผูทํา..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องใน 

โอกาสวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2532..."

วรรณธิดา ดําปานรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

วรรณนภา นวลวิจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

วรรณนา โชคธรรมะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

วรรณพนา ศรีจันบาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

วรรณพร ปุนอุดม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆคนใหมีความสุข ความเจริญ

และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก

ไดแก ความเปนอยูและสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือกายขัดแยงมุงรายทําลายกัน

ภายในไดแก จิจใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได ในปใหมนี้ ขาพเจาอใหทานทั้งหลายพยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความ

เขาใจอันดีในกันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเกื้อกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความ

รักความหวังดีในกันและกันใหเกิดขึ้น..."

วรรณพร เรียงไรสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใดแกผูใด 

โดยสถานใดก็ตามเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญ ระหวางบุคคล

กับบุคคล และทําใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยความสามัคคีธรรม..."

วรรณเพ็ญ พันธฟก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

วรรณภา ขําพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา ศิลปและวัฒนธรรมนั้น คือ งานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซึ่ง

เปนทั้งตนเหตุ ทั้งองคประกอบ ที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่น ๆ  ทั้งหมก และเปนปจจัยที่จะชวยให

เรารักษาและดํารงความเปนไทยไดสืบไป..."

วรรณภา เฉลิมกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

วรรณภา สุนทรวุฒิศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

วรรณมาลา หลานสัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประชาชนไมมีที่พึ่ง  ไมมีผูใดเอาใจใส พอพึ่งทางราชการไมได ก็ตองหนีไปพึ่งผูกวางขวางผูมีอิทธิพล 

 จึงเปนหนาที่ของทางราชการที่จะปฏิบัติงานเพื่อใหการบริการของราชการไดเขาถึงประชาชนโดยทั่วถึง

และทําดวยความสุจริต..."

วรรณรัตน สนิทมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจํา บุคคลสองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษามา

ใชใน การปฏิบัติงาน กับความ ฉลาดที่จะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอม ทั้งทางที่จะใหพน ความ

เสื่อมเพี่อดําเนินไปใหถึงความเจริญ..."

วรรณฤดี พฤกษศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

วรรณลี ยอดรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

วรรณวิทย วรรณประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่สรางความสําเร็จในการงานและชีวิตไดแนนอนนั้น ควรมีคุณสมบัติประกอบพรอมกันอยางนอย 5 

ประการ ประการแรก ควรจะตองมีความสุจริต ความมีใจจริง ความตั้งใจจริง ความอุตสาหะอดทน และ

ความเมตตา เสียสละเปนพื้นฐานดานจิตใจ ประการที่สองควรจะตองมีวิชาความรูที่ถูกตองแมนยํา

ชํานาญ พรอมทั้งมีฝมือหรือความสามารถในเชิงปฏิบัติเปนเครื่องมือสําหรับประกอบการประการที่สาม 

ควรจะตองมีสติความยั้งคิดและวิจารณญาณ อันถ่ีถวนรอบคอบเปนเครื่องควบคุมกํากับใหดําเนินงานไป

ไดโดยถูกตองเที่ยงตรงตามทิศทางประการที่สี่จะตองมีความรอบรูมีความสามารถประสานงานและ

ประโยชนกับผูอ่ืนอยางกวางขวางเปนเครื่องสงเสริมสงเสริมใหงานไดคลองตัวและประการที่หาซึ่งสําคัญ

ที่สุดจะตองมีความฉลาดรูในเหตุในผลในความผิดถูกช่ัวดีเปนเครื่องตัดสินทั้งมวลใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ..."

วรรณวิภา คชศิลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กอนหนานี้อาจมองหนาที่ของศาลปกครองมีขอบขายไมกวางขวาง ความจริงกวางขวาง แตเวลานี้ถา

จะใหพูดศาลเองมีสิทธิ์ที่จะพูดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการเลือกต้ังที่ไดคะแนนนอยกวารอยละ 20 

เลือกตั้งอยูคนเดียว ซึ่งมีความสําคัญ เพราะในที่สุดการเลือกตั้งไมครบจํานวน ไมทราบวาเกี่ยวของกับ

ทานหรือเปลา ความจริงนาจะเกี่ยวของ เพราะถาไมมีจํานวนผูที่ไดรับการเลือกตั้งพอ การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยก็ดําเนินการไปไมได แลวที่ทานปฏิญาณวาจะทํางานเพื่อประชาธิปไตยก็ทําไมได ทานก็

อาจตองลาออกโดยไมไดแกปญหาที่มี ตองหาทางแกไขใหไดอาจไปปรึกษาศาลรัฐธรรมนูญ แตศาล

รัฐธรรมนูญก็บอกวาไมใชเร่ือง บอกวาเปนการรางรัฐธรรมนูญ รางเสร็จแลวไมเก่ียวของเลย ก็ขอรองทาน

อยาทอดทิ้งการปกครองแบบประชาธิปไตย การปกครองแบบที่จะทําใหบานเมืองดําเนินการไปได 

อีกขอหนึ่งที่บอกมีการยุบสภาแลว ตองเลือกตั้งภายใน 30 วัน ถูกตองหรือไมไมพูดถึง ไมพูดกันเลย ถาไม

พูดก็ตองแกไข วาจะใหการเลือกตั้งนี้เปนโมฆะหรืออะไร ซึ่งทานมีสิทธิ์จะบอกวาอะไรที่ควร ไมไดวา

รัฐบาลไมดี แตเทาที่ฟงดู มันเปนไปไมไดวา การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยจะมีพรรคเดียวคนเดียว มีคน

สมัครเลือกตั้งคนเดียว มันไมเปนประชาธิปไตย ทานตองดูเรื่องที่เกี่ยวของกับการปกครองใหดี ขอฝาก

อยางดีที่สุดที่จะทําได คือทานลาออก ทานเองไมใชรัฐบาลลาออก ทานเองทานลาออก ทําไมได รับหนาที่

ไมได ตะกี้ที่ปฏิญาณไปดูดี ๆ จะเปนการไมไดทําตามที่ปฏิญาณ

ฟงวิทยุเม่ือเชานี้ กรณีที่กิ่งอําเภอนบพิตํา ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรงนั้นไมใชแหงเดียว ที่อ่ืน ๆ 

อีกหลายแหง ที่จะทําใหบานเมืองลมจม บานเมืองไมสามารถที่จะรอดพนจากสถานการณที่ไมถูกตอง ก็

ขอใหทานไปศึกษาวาเกี่ยวของหรือไม ทานเกี่ยวของหรือไม แตถาทานไมเกี่ยวของทานลาออกดีกวา ทาน

ผูที่ไดรับหนาที่ ทานเปนผูที่มีความรู เปนผูที่ตองทําใหบานเมืองดําเนินไปได หรือมิฉะนั้นตองไปปรึกษา

กับผูพิพากษาที่จะเขามาคือผูพิพากษาศาลฎีกา ทานก็เก่ียวของเหมือนกัน ก็ปรึกษากัน 4 คน ปรึกษากับ

ผูพิพากษาศาลฎีกาที่จะเขามาใหม ปรึกษากับทานก็เปนจํานวนหลายคนที่มีความรู ที่มีความซื่อสัตย

สุจริต ภักดีในหนาที่ ที่จะทําใหบานเมืองมีขื่อมีแป 

ฉะนั้นก็ขอฝาก จะขอบใจมากตอนนี้ยุง เพราะวาถาไมมีสภาผูแทนราษฎร ไมมีทางที่จะปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของเรามีศาลหลายชนิดมากมาย และมีสภาหลายแบบ ทุกแบบตองเขากันปรองดองกัน

และคิดหาทางที่จะแกไขได ที่พูดอยางนี้คอนขางจะประหลาดหนอย ที่ขอรองอยางนี้ ไมงั้นเดี๋ยวก็บอกวา

ตองทําตามมาตรา 7 มาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งขอยืนยันวามาตรา 7 ไมไดหมายถึงมอบให

พระมหากษัตริย มีอํานาจที่จะทําอะไรตามชอบใจ ไมใช มาตรา 7 พูดถึงการปกครองแบบมี

วรรณวิมล แนมขุนทด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



พระมหากษัตริยเปนประมุข ไมไดบอกวาใหพระมหากษัตริยตัดสินใจทําไดทุกอยางถาทําเขาก็จะตองวา

พระมหากษัตริยทําเกินหนาที่ ซ่ึงขาพเจาไมเคยขอไมเคยทําเกินหนาที่ ถาทําเกินหนาที่ก็ไมใช

ประชาธิปไตย เขาอางถึงเมื่อครั้งกอนนี้ เมื่อรัฐบาลของ อาจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ตอนนั้นไมไดทําเกิน

อํานาจของพระมหากษัตริย ตอนนั้นมีสภา สภามีอยู ประธานสภาไมอยู แลวก็รองประธานสภาทําหนาที่ 

แลวมีนายกฯ ที่สนองพระบรมราชโองการได ตามรัฐธรรมนูญในครั้งนั้น ไมไดหมายความวาที่ทําครั้งนั้น

ผิดรัฐธรรมนูญ ไมใช ตอนนั้นก็ไมใชนายกฯ พระราชทานนายกฯ พระราชทานหมายความวา ตั้งนายกฯ 

โดยไมมีกฎเกณฑอะไรเลย ตอนนั้นมีกฎเกณฑ

เมื่อครั้งอาจารยสัญญา ไดรับแตงตั้งเปนนายกฯ เปนนายกฯ ที่มีผูรับสนองพระบรมราชโองการ คือรอง

ประธานสภานิติบัญญัติ เพราะฉะนั้นไปทบทวนประวัติศาสตรหนอย ทานก็เปนผูใหญ ทานก็ทราบวามี

กฎเกณฑที่รองรับอยางไร และก็งานอื่น ๆ ก็มี แมที่เรียกวาสภาสนามมาเขาก็หัวเราะกัน สภาสนามมา แต

ไมผิด ไมผิดกฎหมาย เพราะวานายกรัฐมนตรีเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ นายกรัฐมนตรีคือ 

อาจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ รับสนองพระบรมราชโองการก็สบายใจวาทําอะไรแบบถูกตองตามรัฐธรรมนูญ 

แตคราวนี้เขาจะใหทําอะไรผิดรัฐธรรมนูญ ใครเปนคนบอกก็ไมทราบ แตวาขาพเจาเองรูสึกวาผิด ฉะนั้น

ขอใหชวยปฏิบัติอะไร คิดอะไร ไมใหผิดกฎเกณฑของรัฐธรรมนูญ จะทําใหบานเมืองผานพนอุปสรรค และ

มีความเจริญรุงเรือง..."

วรรณวิมล แนมขุนทด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองและความมุงดีมุงเจริญตอกันนั้น ยังมีบริบูรณอยู ในจิตใจของคนไทย ถามี

เหตุการหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้น และมีผลกระทบถึง สวนรวมแลว เราจะเขาใจกัน และรวมมือกันไดแนน

แฟนเสมอ..."

วรรณวิมล อิสระลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

วรรณวิสา พรมกัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญญา แปลวา ความรู มีอยู 2 ลักษณะดวยกัน คือ ปญญาที่เกิดจากการเลาเรียนจดจํามาอยางหนึ่ง

กับปญญาที่เกิดจากการศึกษาสังเกตุแตละคนในที่นี้เชื่อวา ตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี 

แตในดานการศึกษา สังเกตุนั้น อาจนังยอหยอนอยูบางเพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก จึงควรจะ

ไดพยายามสังเกตศึกษาใหมาก ไมมองขามสิ่งเล็กนอย อยางตนหญาก็สามารถนํามาพิจารณาเทียบเคียง

ใหเปนประโยชนแกการดําเนินชีวิตได..."

วรรณศักดิ์ เนาวพลชัยรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได  ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

วรรณศิริ ซาเหลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

วรรณศิลป บุญณะแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จิตใจที่สะอาดปลอดโปรงจากสิ่งรบกวนนี้สําคัญมาก เพราะเปนจิตใจสงบ ระงับและเยือกเย็น ทําให

บุคคลมีสติและรูตัว มีความคิดเที่ยงตรงและเปนกลาง มีวิจารณญาณละเอียด กวางขวาง และถูกตองตรง

จุด ความคิดวิจารณญาณ เกิดจิตที่สงบนี้ ศักยภาพสูงอาจนําไปใชคิดอานสรางสรรคสิ่งที่อํานวย

ประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนชื่อเสี่ยง เกียรคิคุณอันเปนสิ่งปราถนาของแตละคน ใหสัมฤทธิ์

ผลได..."

วรรณษา มุกดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามกชนมีจิตสํานึกมั่นคง อยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ เห็นวา

ศาสนาทั้งปวง ยอมสั่งสอนความดีให บุคคลประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ชอบ จึง มิไดดูแคลน

เบียดเบียนผู ถือศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นไดในประเทศไทย..."

วรรณะ ขุนสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวาคนดีทําใหเกิดความดีในสัคมคนอื่นก็ดีไปดวย ความเลวนั้นจะทํา

ใหคนดีเปนคนเลวก็ยากแตเปนไปได ถาคนดีเขมแข็งในความดีจะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคนเลว

ยากสําคัญอยูที่ความเขมแข็งในความดีจะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคนเลวยากสําคัญอยูที่ความ

เขมแข็งของคนด.ี.."

วรรณะ เพ็ชรจักร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆ ทุกอยางตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทัน ทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูรับชวงงาน ขึ้นเปน

ขอสําคัญนักจะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากเปนใหญ..."

วรรณะ วีระผาสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาเล็กใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียรแลว ยากที่จะทําใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลาได การฝกฝนความเพียร ถึงหากแรกๆ จะรูสึกเหน็ดเหนื่อยลําบาก แตพอไดเพียนจนเปนนิสัยแลว

 ก็จะกลับเปนพลังอยางสําคัญที่คอยกระตุนเตือนใหทํางานอยางจริงจัง คอยใจราเริง และเมื่อใดพลังของ

ความเพียรนี้เกิดขึ้นเมื่อนั้น การงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดยงายดายและรวดเร็ว..."

วรรณา เกิดโภคา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาที่ดีเปนปจจัยสําคัญในการครองชีวิต ชวยใหสามารถอยูรวมกันได อยางราบรื่นและมั่นคง 

ขณนี้รูสึกกันทั่ไปวาปญหาเยาวชนมีมากขึ้นเนืองจากเหตุหลายกระแสความจริงเยาวชนมิไดตองการที่

จะทําตัวใหยุงยากแกตอยางใด แตโดยเหตุทีไมไดรับความเอาใจใสดูแลเทาที่ควร และขาดที่พึ่ง ขาดผูที่ให

ความรูคําแนะนํา ที่ถูกตองเหมาะสม เขาจึงตองกลายไปเปนบุคคลทีเปนปญหาแกสังคม เปนหนาที่ของ

ทานทั้งหลายที่เปนครูอาจารยเปฯผูบริหารการศึกษาที่ตองชวยเหลือเขาดวยหลักวิชาและความสามารถ

ทุกคนไดเรียนวิชาการแนะแนวมาแลว ควรจะไดนําหลักการมาปฏิบัติเพื่อใหเยาวชนไดรับประโยชนอยาง

แทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแนะแนวทางความประพฤติ และจิตใจซึ่งสําคัญมาก ขอใหเพียรพยายาม

ปลุกฝงความดีความรูที่ปราศจากโทษใหแกเขาโดยเสมอหนา แนะนําอบรมดวยเหหตุผลและดวยความ

จริงใจ ประกอบดวยความเมมตาปรานี สงเคราะห อนุเคราะห และนําพาไปสูทางที่ถูกทีเจริญ เยาวชนก็จะ

เกิดมีความมั่นใจและกําลังใจที่จะทําความดี เพื่อจักไดมอีนคตที่มั่นคงแจมใสในวันขางหนา..."

วรรณา แกวแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมีปญหาเกิดชึ้นไดเสมอเมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไขอยาทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกไมไดขอใหทุกคนระลึกถึงปญหาทุกอยางมีทางแกไขถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกัน

แกหลายๆคนหลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

วรรณา คงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเม่ืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคี และแสดงออกซึ่งสามัคคี 

ถาตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุข

ตราบนั้น..."

วรรณา คงสาคร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

วรรณา จวบกระโทก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีมีทุนรอนอยู ก็จะไมมีวันอับจนยอมหาทางสรางตัว  สรางฐานะ ให

กาวหนาไดเสมอ  ขอสําคัญในการสรางตัว สรางฐานะ จะตองถือหลักคอยเปนคอยไปดวยความรอบคอบ 

ระมัระวังและความพอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะและกําลังหรือดวยความเรงรีบ..."

วรรณา จันทรเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาลนั้น เปนสถาบันหนึ่งในสถาบันสําคัญของ ประเทศ จึง ตองปฏิบัติหนาที่โดยถือวาชาติ บานเมือง

เปน เปาหมายสําคัญ และความ อยูดีกินดีของประชาชนเปนสิ่งที่ปรารถนา ดวย การปฏิบัติหนาที่ดวย

ความ ต้ังใจจริง ดวยความซื่อสัตยสุจริต และขยันหมั่นเพียร..."

วรรณา จันทรแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

วรรณา ไทยทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

วรรณา นอยสราง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

วรรณา บุญเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

วรรณา ประเสริฐไพบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระที่จะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพร

แกทานทั้งหลายทั่วกัน และขอขอบใจทานเปนอยางยิ่ง ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนขาพเจาในภารกิจทั้งปวงดวยดี

                     ในปที่ลวงไปแลว ประเทศของเราตองประสบกับภาวะผันผวนหลายอยาง ซ่ึงเกิดจากเหตุ

ปจจัย

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทําใหกระทบกระเทือนอยางมากถึงฐานะทางเศรษฐกิจ การคลัง การเมือง

 ตลอดจนชีวิตความเปนอยูของประชาชนทั่วไป. ในปใหมนี้สถานการณตางๆ ยังมิไดมีทีทาวาจะคลี่คลาย

ลงแตประการใด. 

                     ดังนั้น ทุกคนจึงควรจะไดรับรูความจริงขอนี้ และเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเผชิญกับภาวะนี้

อยางผูมีสติ มีปญญา มีความเขมแข็ง และกลาหาญ เพื่อประคับประคองตัวใหอยูรอด และพรอมที่จะกาว

ตอไปอยางมั่นคง. แตอยางไรก็ดี ประเทศของเราก็เคยประสบกับปญหาดังนี้มาแลวหลายครั้ง และทุกครั้ง

เราก็สามารถผานพนความ

ยุงยากทั้งนั้นๆ มาไดดวยความสวัสดี โดยอาศัยความอดทน ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย ความ

สามัคคีปรองดอง และความมีสติรูเทาทันสถานการณ ของทุกคนในชาต.ิ ในครั้งนี้ก็เชนกัน หากทุกคนจะ

ไดรวมมือรวมใจกันประพฤติตนปฏิบัติงานตามแนวทางแตเกากอน ก็หวังไดวาเราจะพาตัวพาชาติใหอยู

รอดปลอดภัย และจรรโลง

สรางเสริมความเจริญทุกอยาง ใหยิ่งมั่นคงและกาวหนาไดเปนแนนอน. 

                     ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลายตั้งความหวัง ตั้งความเพียรอันมั่นคงไว ที่จะชวยตัวชวยชาติ

ใหหนักแนนยิ่งขึ้น ทั้งดวยการขะมักเขมนทํางานใหเต็มกําลังความสามารถ ทั้งดวยการดําเนินชีวิตอยาง

ระมัดระวังและเปนอยูอยางพอเหมาะสม จะประพฤติปฏิบัติการใด ก็ยึดมั่นในประโยชนสวนรวมและ

ประเทศชาติเปนเปาหมายสูงสุด 

                    ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเปนที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย 

จงปกปกรักษาทานทั้งหลายใหปราศจากภัยอันตราย และเหตุช่ัวรายทุกสิ่ง บันดาลใหแตละคนมีกําลังกาย

 กําลังใจ กําลังปญญา และกําลังสามัคคีอันแข็งแกรง พรอมเพรียง สามารถที่จะประกอบกรณียกิจ นําพา

ประเทศชาติให

ดําเนินตอไปโดยสวัสดี และสามารถที่จะธํารงอิสรภาพ อธิปไตย พรอมทั้งความเจริญรมเย็นเปนผาสุก

ของบานเมือง ใหสถาวรอยูตลอดไป..."

วรรณา พวงนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรอบรูไดจากการเรียนรูในศาสตรทุกแขนงอยางลึกซึ้งและถองแท แตที่สําคัญคือการนํามาใชให

เปนประโยชนไดจริง ตอประเทศชาติจึงจะนับไดวารอบรู จนเปนองคความรูอันเปนประโยชนอยางแทจริง..."

วรรณา เพชรรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอยชอบการปดทอง

หลังพระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระ

เลย พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

วรรณา ลีวัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือ  ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวย

วิถีทางที่สุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม  ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู  

การทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและม่ันคง

ถาวร เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

วรรณา ศรีนวลลละออ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

วรรณา ศรีออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

วรรณา สุระคําแหง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

วรรณา สุวรรณโณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

วรรณา อภิมุชสุรกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค น้ําใช น้ําเพื่อการเพาะปลูกเพราะวามีชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ําคนอยูได ถา

ไมมีน้ํา คนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟา ไมมีน้ํา คนอยูไมได..."

วรรณา อุทุมพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

วรรณิกา ธานีรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

วรรณิกา มงคลหวา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

วรรณิกา ไหมสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุกวันนี้ดวยความสามัคคีผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ

บรรเทาความเดือดรอนที่เปนหลักสําคัญของการปกครองประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."

วรรณิดา คฤทานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมายขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูความสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือ ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิงและเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

วรรณี โคกกระชาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

วรรณี เจติวัณนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

วรรณี ชัยสวสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

วรรณี ถีราวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทํา จึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควร หยุดย้ัง

การกระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

วรรณี เทียนถาวร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

วรรณี นวลแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

วรรณี มนตรีทวีทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

วรรณี รักสุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทั้งนี้ คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่สมัยใหม

 แตเราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความสงบ และ

ทํางานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยู แบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยาง

ยอด แตมีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศ อ่ืน ๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้

ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได ประเทศตาง ๆ ในโลกนี้กําลังตก กําลังแย กําลังยุง เพราะแสวงหาความยิ่งยวด 

ทั้งในอํานาจ ทั้งในความกาวหนาทางเศรษฐกิจ ทางอุตสาหกรรม ทางลัทธิ ฉะนั้นถาทุกทานซึ่งถือวาเปน

ผูที่มีความคิด และมีอิทธิพล มีพลังที่จะทําใหผูอ่ืนซ่ึงมีความคิดเหมือนกัน ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดี

กินดีพอ สมควร ขอย้ํา พอควร พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได ก็จะ

เปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล..."

วรรณี รัตนพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

วรรณี โรจนวรรณสินธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เปนหลักสําคัญ ผูที่

จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะมีทั้งวิชาความรู ทั้งหลักธรรมทางศาสนา 

เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการทํางาน สิ่งหลังเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และ

การปฏิบัติงานใหชอบ คือใหถูกตองและเปนธรรม..."

วรรณี สุภาพบุรัษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

วรรณี สุรปรีชากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยนี้ ความจริง รุรักสามัคคี ถึงอยูไดจนถึงทุกวันนี้ ถาไมรู รูรักสามัคคี อยูไมได" แตกอนนี้เมื่อ 40 

หรือ 50 ปกอน ประชากรของประเทศไทยมีประมาณ 18 ลาน เดี๋ยวนี้มีมากขึ้นสามเทา มีมากกวา 54 ลาน

 จวนจะ 60 ลาน การทีจะรุรักสามัคคี กลําบากมาก เพราะคนมากๆรุจักกันทั่วถงไมคอยกได แตรูรัก

สามัคคี ควรจะใชได เพระหมายความวาทุกคนถือวาตนเปฯคนไทยมีอะไรเกิดขึ้นกตาม ทุกคนรูวาตองมี

ความสามัคคี รูก็คือทราฐ ทราบความหมายของสามัคคี รักคือนิยม นิยมความสามัคคี เพระเหตุใดคนไทย

จึงรูรักสามัคคีก็เพราะคนไทยนี่ฉลาด ไมใชไมฉลาด รูวาถาหากเมืองไทยไมใชเความสามัคคีไมเหฯอกเห็น

ใจกัน ไมใชอะไรที่พอจะรับกันด พอที่จะใชได กคงจะไมไดทําอะไรหมายความวาทํามาหากินไมไดทํามา

หากินเพระวาไมมีอุปกรณ ไมมีความสงบ จะตองรูรักสามัคคี หมายความวา รูจักการอะลุมอลวยกัน แม

จะไมใชถูกตองเต็มที่ คือหมายความวาไมถูกหลักวิชาเต็มที่ก็จะตองใช เพราะวาถาไมใชก็ไมมีอะไรใช 

อาจมีสิ่งมีอยูแลวที่จะใชไปไดชั่วคราว คุณภาพอาจไมดีนัก ทุกสิ่งทุกอยางไมมอีะไรที่ดีรอยเปรอเซนต แต

วาตองใชอะไรที่พอใชไดไป ไมอยางนั้นไมมีวันที่จะมีชีวิตรอดได..."

วรรณี หงษสามสิบเจ็ด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม

เกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและสวนรวม..."

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  

๒๕๔๐..."

วรรณี หวันสู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

วรรณีย โพธิเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

วรรณุรักษ ไชยศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

วรรดี ประวติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

วรรทณี นุตรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูอยางพอมีพอกิน อุมชูตัวเองไดใหมีเพียงพอกับตัวเอง ความพอเพียงนี้

ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว

อยางนั้นมันเกินไปแตวาในหมูบานหรรืออําเภอจะตองมีความพอเพียงสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตได

มากกวาความตองการก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไรไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

วรรธนา เล็กแสงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

วรรเพ็ญ บัวฝาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

วรรเพ็ญ บัวรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี้ .."  

    

พระบรมราโชวาท ในพีธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค

3 ธันวาคม 2522 ณ ลานพระราชวังดุสิต..."

วรรัตน จงเทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

วรลักษณ ชยุติกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีตรวจพลสวนสนาม

เนื่องในงานพระราชพีธีรัชดาภิเษก

8 มิถุนายน 2514..."

วรลักษณ เต็มรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

วรวรรณ แกวแหวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

วรวรรณ คลายนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทยเปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียงกัน

ทุกเมื่อ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุข ความสมบูรณ ทุกอยางมา

จนกระทั่งทุกวันนี.้.."

วรวรรณ นูมหันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความวา 

อุมชูตัวเองได ใหมันพอเพียงกับตัวเอง..."

วรวรรณ เมฆทวีกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

วรวรรณ เหงาพรหมมินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหยี้ไมวาจะใหสิ่งใดแกผูใด 

โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวางบุคคล

และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

วรวิจิตร หอดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

วรวิชญ วราอัศวปติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

วรวิทย จันทรสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติ เปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทํา ของคน

ทั้งชาติ ถือไดวาทุกคน แบง หนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติตามความถนัด และความสามารถ ไมมีผู ใด

จะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติ ไดโดยลําพังตนเอง..."

วรวิทย ธนสุนทรสุทธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปองกันและทํานุบํารุงนี้ ในรายละเอียดยอมตองกระทํากันอยางจริงจัง มากมายหลายอยาง

โดยรอบทุกดาน ตามที่ผูรวมงานแตละฝายแตละทานจะประชุมศึกษาตอไป แตโดยหลักใหญไมวาการ

ปองกันหรือการทํานุบํารุง ควรจะมุงถึงวิธีการสําคัญขั้นพื้นฐานประการหนึ่งวา ทุกคนที่ถือตัววาเปน

พุทธศาสนิกชนจะตองศึกษาพุทธศาสนาตามภูมิปญญา ความสามารถและโอกาสของตนที่มีอยู เพือให

เกิความรูความเขาใจอยางถูกตองกระจางชัดขึ้นในหลักธรรม เมื่อศึกษาเขาใจแลวเห็นประโยชนแลวก็

นอมนํามาปฏิบัติทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันและการงานของตนเพื่อใหเกิความสุข ตามขีดควาใประ

พฤติปฏโบติของแตละคน ถาชาวพุทธรูธรรมะ ปฏิบัติธรรมะอยางถูกตองทั่วถึงกันมากขึ้น ปฏิบัติอยาง

บอนเบียนศาสนาใหเศราหมองก็จะลดนอลง เพราะทุกวันนี้ที่เกิดความเสื่อมความเสียหายก็มิใชผูใดใคร

อ่ืนทําใหเปนเรื่องที่ชาวพุทธผูไมรู ไมเขาใจ และไมปฏิบัติธรรมะ ทําขึ้นเกือบทั้งนั้น..."

วรวิทย นพเกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีวินัย มีความสามัคคี และรูจักหนาที่ ถือกันวาเปนคุณสมบัติสําคัญประจําตัวของคนทุกคน แตใน

การสรางเสริมคุณสมบัติสามขอนี้จะตองไมลืมวา วินัย สามัคคี และหนาที่นั้น เปนไดทั้งในทางบวกและ

ทางลบ ซึ่งยอมใหคุณหรือใหโทษไดมากทาๆกันทั้งสองทางเพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรมจําเปนตองพิจารณา

ใหถองแท แนชัดกอนวาเปนวินัย สามัคคี และหนาที่ที่ด ีคือปราศจากโทษ เปนประโยชนเปนธรรม ไม

เคลือบแฝงไวดวยสิ่งชั่วราย เชน วินัย กตองไมใชวินัยเพื่อตน เพื่อหมูคณะของตนเทานั้น ตองเปนวินัยเพื่อ

คนทุกคน เพื่อคนสวนใหญ เปนวินัยเพื่อคนสวนใหญ เปนวินัยที่ถูกตอง ที่เปนการสรางสรรค ทํานอง

เดียวกัน การสามัคคีกันทําการหรือทําหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง ก็จะตองเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล มิใช

เพื่อการเพิ่มพูนประโยชนเฉพาะพวกตน แลวเบียดเบียนผูอ่ืนใหเดือดรอนเสียหาย จึงเห็นไดวาการสราง

วินัย สามัคคี และความร฿จักหนาที่ใหแกเยาวชน ตองกระทําดวยความเพงพินิจอยางละเอียดถี่ถวนเปน

พิเศษ มิฉะนั้นจะไมบังเกิดผลที่พึงประสงค หรือ ซ้ําราย อาจกลับกลายเปนการทําลายอนาคตและความ

เจริญม่ันคงของชาติไปก็ได..."

วรวิทย สมบัติยานุชิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วัยเด็ก เปนวัยเริ่มตน เปนวัยเตรียมตัวเพื่อสรางความเจริญมั่นคงในชีวิต เด็ก ๆจึงควรรีบขวนขวาย

ศึกษา จักไดมีความฉลาดรอบรู วาอะไรคือความดี และอะไรคือความเสื่อมเสีย เพื่อสามารถเลือกเฟน

หยิบยกเอาแตสิ่งที่ดีงามขึ้นมาประพฤติปฏิบัติ ใหเปนทางนําชีวิตของตนไปสูความสุขความเจริญไดโดย

ถูกตองและสมบูรณ..."

วรวิทย สุนทรวิทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

วรวุฒิ คงดาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประชาชนไมมีที่พึ่ง ไมมีผูใดเอาใจใส พอ พึ่งทางราชการ ไมได ก็ตองหันไปพึ่งผูกวางขวาง ผูมี

อิทธิพลจึงเปนหนาที่ของทาง ราชการที่จะปฏิบัติงาน เพื่อใหการบริการของ ราชการไดเขาถึงประชาชน 

โดยทั่วถึงและทําดวยความสุจริต..."

วรวุฒิ ปาละสัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบันแมจะถือกันวาสงครามเย็นไดสิ้นสุดยุติไปแลวก็ตาม แตหนาที่ของทหารหาไดลดนอยหรือ

หมดสิ้นความสําคัญลงไปไม เหตุเพราะภัยอันตรายและความไมเปนปกตินานาประการยังคงคุกคามแผ

ขยายทั่วไปในโลกทุกหนทุกแหง ทหารทุกระดับทุกคนจึงตองระมัดระวังปฏิบัติหนาที่ใหเขมแข็ง และ

รอบคอบยิ่งขึ้น ทั้งในดานการยุทธ และการรวมมือประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในการสนับสนุนและพัฒนา

ความเปนอยูของประชาชน ถาทหารตั้งใจพยายามพัฒนาขีดความรูความสามารถของตนใหแนนหนา

สมบูรณ จนสามารถปฏิบัติหนาที่ไดครบถวน ก็จะไดรับความสําเร็จความดีความเจริญ ซึ่งถือเปนเกียรติ

อยางสูงทั้งแกตัวเองและกองทัพไทย..."

วรวุฒิ พิมพา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงกันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญๆ เชนงานของแผนดิน

 และความสามัคคีนี้ จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได ก็ดวยบุคคลในหมูคณะ มีคุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพัน

จิตใจของกันและกัน คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น ประการหนึ่งไดแกการใหคือการสงเคราะห

ชวยเหลือกัน ใหอภัยไมถือโทษกัน ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน ประการที่สอง ไดแกการมีวาจาดี คอื

พูดแตคําสัจ คําจริงตอกัน พูดใหกําลังใจกัน พูดแนะนําผลประโยชนกัน และพูดใหรักใครปองดองกัน 

ประการที่สาม ไดแกการทําประโยชใหแกกัน คือปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนเก้ือกูลกัน ทั้งแกกันและกันและ

แกหมูคณะโดยสวนรวม ประการที่สี่ ไดแกการวางตนไดสมําเสมออยางเหมาะสม คือไมทําตัวใหดีเดนเกิน

กวาผูอ่ืน และไมดอยใหต่ําทรามไปจากหมูคณะ หมูคณะใดมคีุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาว หมู

คณะนั้นยอมจะมีความเจริญมั่นคงขึ้นดวยความสาคคีธรรม..."

วรวุฒิ เมฆนิติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

วรวุฒิ วิเศษโล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

วรวุมิ วาจามั่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหนาที่ในฐานะของแตละคนที่จะตองทํา ใหทําอยางดีๆ ทําเรื่อยไป ไมใชทําอยางที่

อยากดีเดน ทําดีเดนไมใชอยากดีเดน ทําใหแลวก็จะดีเดนเอง ทําใหดีแลวก็จะดีเอง ไมใชวาจุดประสงคที่

จะทําเพื่อใหดีเดน ก็อยางที่วาไมใชทําเพื่อดัง แตวาถาตองการจะดังเมื่อไรจะดังเอง แลวดังดีดวยดัง

ไพเราะ ไมใชดงัอยางนารําคาญหรือนาเกลียด..."

วรสิทธ์ิ จาตุรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวง ดวยความอุตสาหะเพงพินิจ 

ใชความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.

งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชน ที่พึงประสงค เปนความเจริญม่ันคง ทั้งแกตน แก

งาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

วรสิทธ์ิ พิมพบุญมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

วรสิทธิ ศรีหิรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเก้ือกูลกันดวยมุงดี มุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวยไมตรีจิต 

มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู..."

วรัชนี ศรีแสวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

วรัญชัย สังขวรรโณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี  เด็กก็ไดรับการสงเสริม

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ  การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง  แตจําเปนตองใชดวยความ

ระมัดระวัง  และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผุอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน  ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความปกติสุขของสวนรวมดวย  มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก  จะทํา

ใหสังคมและชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

วรัญญา เจริญสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและไมดี ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมดการทําใหบานเมืองมี

ความปรกติสุขเรียบรอยจึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหคนดีไดปกครอง

บานเมืองและคบวคุมคนไมดีใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

วรัญญา เทียนสัมฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การเขียนเรื่องใด ๆ จะเปนแนวใดก็ตาม จะเปนคุณเปนประโยชนไดและจะเปนโทษ ไดทั้งนั้น แลวแต

วิธีการเขียนที่ ประพันธหรือที่เรียบเรียง ถามีความคิดที่ดี ที่ชอบธรรมอยูแลวเขียนลงไปดวยความ 

สามารถก็เปนคุณได..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการจัดรายการโดยเสด็จพระราชกุศล 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 10 มีนาคม 2513..."

วรัญยา อรรถานุรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกนิสิตที่สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 

2499..."

วรัตถ ศิริชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราคิดดี ทําดี ไมใชแตปากนะทําอยางดีจริงๆ คือสรางสมสิ่งที่ดีดวยการปฏิบัติในสิ่งที่เรียกวาดี 

หมายความวาไมเบียดเบียน ผูอ่ืนสรางสรรคทําใหมีความเจริญทั้งวัตถุ ทั้งจิตใจแลวไมตองกลัว..."

วรัทยา พรหมสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

วรากร กรุณา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

วรากร ชยุติกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหพอเพียง ก็หมายความวา มีกิน มีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยางอาจจะดู

ฟุมเฟอย แตก็ทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

วรากร ไชยเวช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

วรากร สุขเกษฒ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและให ดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่ง จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูงไม บิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบือนจุดประสงคที่ แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมาย ของคําวา ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะ

หลีกเลี่ยงละเลยไมได..."

วรากร อยูคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

วรากรณ ศรีเจา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีย่ิง แตเมื่อจะใชจําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ 

มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผุอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความ

เปนปรกติสุขของสวนรวมดวยมิฉะนั้น จะทําใหมีแตความยุงยาก จะทําใหสังคมและประเทสชาติตองแตก

สลายจนสิ้นเชิง..."

วราคณา อุนบาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นโดยเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกัน

แกหลาย ๆคน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

วรางคณา แกวมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

วรางคณา ปุยเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

วรางคนา ประหยัดวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

วรางครัตน หลําวรรณะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

วราพร ทองดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

วราภรณ กิติสุภรณพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปดวย ความเลวนั้นจะ

ทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปไดถาคนดีเข็มแข็งในความดี จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคน

เลวยาก สําคัญอยูที่ความเข็มแข็งของคนด.ี.."

วราภรณ แกวศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

วราภรณ ขวัญหมัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

วราภรณ เขียดนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

วราภรณ โคตะลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผล ตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจและบริสุทธิ์ในในงาน ในผูรวมงาน ในการรักษา

ระเบียบแบบแผนความดีงาม ความถูกตอง ทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งในกาย 

ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอ แลวปฎิบัติแกไขเสียโดยเร็วไมปลอยให

เจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

วราภรณ งามศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อดทน เปนพื้นฐานของความสําเร็จมากมาย ในการดําเนินกิจการใดๆ ก็ตาม จอตองมีการปรับตัวอยู

ตลอดเวลา เพื่อใหเหมาะแกเหตุ แกกาลสมัย ในการปรับปรุงตัวนั้นจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง เพราะหากขาดเสียจากความเพียรและความอดทนเปนที่ตั้ง เพราะหากขาดเสียจากความเพียร

และความอดทนแลวอยูไมประสบความสําเร็จได..."

วราภรณ งามศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน 

ไทยตราบนานเทานาน..."

วราภรณ จินตสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมืองประกอบดวยนานาสถาบันอันเปรียบไดกับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเปนชีวิต

รางกาย ชีวิตรางกายดํารงอยูได เพราะอวัยวะใหญนอยทํางานเปนปกติพรอมกันอยางไรชาติบานเมืองก็

ดํารงอยูไดเพราะสถาบันตางๆตั้งมั่น และปฏิบัติหนาที่ของตนๆโดยพรอมมูลอยางนั้น..."

วราภรณ ดอกไมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

วราภรณ นวลสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประการแรก คือ การใหทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกันใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตนแกผูอ่ืนและประเทศชาติ

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดย

เทาเทียมเสมอกัน

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทํานําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรงอยูในเหตใุน

ผล

หากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได..."

วราภรณ ปสัมราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือ คนมีระเบียบไดแก ระเบียบ ในการติดและ ในการทํา ขาราชการจึงจําเปนตองฝก 

ระเบียบในตนเองขึ้นเพื่อที่ระเบียบ นั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทํางาน ดีขึ้นและประสบความ

เจริญม่ันคงในราชการ..."

วราภรณ ปากเมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวรรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

วราภรณ พรหมรส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําการงานสรางเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว  

แตละคนยังตองมีจิตที่มั่นคงในความสุจริต  และมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศ

โลบาย  หรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ..."

วราภรณ ภูวิภิรมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูด ทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควรหยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

วราภรณ รักษาสุรสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

วราภรณ รัตนฉวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานใหบรรลุผลเลิศนั้น นอกจากจะตองมีความรูความสามารถ ทางวิชาการเปนอยางดีแลว 

ทุกคนจะตอง มีความสํานึกตระหนักในหนาที่ของตนแลว ตั้งใจปฏิบัติงานรับใชชาติบานเมือง ดวย ความ

พากเพียรและอดทน..."

วราภรณ ศรีสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใดแกผูใด 

โดยสถานใดก็ตามเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญ ระหวางบุคคล

กับบุคคล และทําใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

วราภรณ สวุรรณศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

วราภรณ สองศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541..."

วราภรณ ออนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

วรายุทธ สุขประเสริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

วรารัตน บิลยะแม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อนาคตของชาติทุกชาติขึ้นอยูแกเด็ก เพราะเด็กคือผูใหญในเวลาขางหนา ถาบุคคลไดรับการอบรมบม

นิสัยใหเปนพลเมืองอยูในศีลในธรรม เคารพตอบทกฎหมายของบานเมืองเสียตั้งแตยังเยาว เมื่อเติบโตขึ้น

 พลเมืองของประเทศก็จะมีแตคนดีและประเทศก็จะกาวหนาตอไปได ก็โดยตองมีพลเมืองดีดังวานี้ 

ขาพเจาจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของขาพเจา ไดมีความสนในในปญหาเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชนกระทํา

ความผิด และพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหลานี้ใหกลับเปนพลเมืองด.ี.."

วรารัตน มะซง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูนั้นจะตองใหความรูแกเด็ก ๆ ดวยความเมตตา ดวย ความหวังดี คือ ดวยความเมตตาตอผูที่เปน ลูก

ศิษย และดวยความหวังดี ตอสวนรวม เพราะถาสวนรวมประกอบดวยบุคคล ที่มีความรูดี สวนรวมก็ไป

รอด..."

วรารัตน แสงพรหมเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดีไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมือง

มีความสุขปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีได

ปกครองบานเมืองและควบคุมคนดีไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

วรารัตน แสงสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

วราวุธ มิ่งขวัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองสามัคคีกัน ตองไมขัดขากันมากเกินไป แตวาไมไดหมายความวา จะตองทําในแบบที่มาบางคนนึก

จะทํา จะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางาน ทํางานตามหนาที่ เมื่อทํางานตามหนาที่แลวก็ตองหวังดี ตอผูอ่ืนนี้

เปนหลักที่สําคัญตองทํางานดวยการเห็นอกเห็นใจกันและดวยความขยันหมั่นเพียร..."

วราสี กรานพิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจขัดแยงซึ่งกันและกันบางก็ปรองดองกันเสีย และหาทางออก

โดยที่ไมทะเลาะเบาะแวงกัน ความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงที่สุดของหมูชน..."

วราห รักใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

วราห อภินันทสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมายและสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน     เปนความเจริญที่

แทจริง และยั่งยืนทั้งแกตนเองและสวนรวม?

 พระบรมราโชวาทดังกลาวขางตน ถือเปนหลักในการบริหารราชการของผูบังคับบัญชา และเปนหลักใน

การปฏิบัติงานของขาราชการทุกระดับชั้นและยังสามารถนําไปใชกับผูที่มิไดปฏิบัติราชการไดอีกดวย 

กลาวคือ

 ในเรื่องของวิทยาการนั้นในปจจุบันนี้ วิทยาการใหม ๆ เกิดขึ้นอยางมากมายและรวดเร็ว และลวนแลวแต

จะเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติประจํามากบางนอยบาง หรือบางครั้งเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของแตละ

บุคคล อยางเชน ในโลกของยุคโลกาภิวัฒน ในดานการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหขอมูลขาวสารไร

พรมแดน ดังนั้น จึงจําเปนตองรูวิทยาการเพื่อนํามาปรับใชกับการปฏิบัติงาน

 รูงาน ผูที่จะปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานใด ๆ จําเปนตองรูขอบเขตของงานที่จะทํา ตองรูวางานนั้นจะ

กอใหเกิดผลอะไร อยางไร กับใคร เพื่อจะตองปฏิบัติงานนั้นใหแลวเสร็จทันตามกําหนดระยะเวลา

 รูดี รูชั่ว  การปฏิบัติงานราชการนั้นกอใหเกิดผลตอสวนรวม ดังนั้นผูที่ปฏิบัติงานราชการตองรูวาสิ่งใดเปน

สิ่งที่ดีมีคุณประโยชนตอชาติบานเมืองและประชาชน ก็ใหเรงกระทํา และถาสิ่งใดที่กระทําแลวกอใหเกิด

ความเสียหายแกชาติบานเมืองและประชาชนก็ตองละเวนการกระทํานั้นเสีย

 การรูวิทยาการ รูงาน  และรูดีรูชั่วนั้นจะตองรูใหกระจางชัด นั่นหมายถึงวา จะตองรูใหถองแท รูแจงเห็น

จริงมิใชรูแบบงู ๆ ปลา ๆ  เพราะหากเรารูจริงแลวเราจะสามารถวิเคราะหไดถึงงานที่จะปฏิบัติวาจะ

กอใหเกิดผลในดานใด หรือหากไดปฏิบัติงานไปแลว หากเกิดปญหาเราก็จะสามารถแกไขปญหาไดอยาง

เปนระบบ เพราะเราจะมีการวางแผนการปฏิบัติงานไวอยางเปนขั้นเปนตอน เพื่อสะดวกและงายตอการ

บริหารงานและตรวจสอบ ตลอดจนสามารถบริหารบุคคลในถูกตองตรงตามความถนัดและความสามารถ

ของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงเมื่อเปนเชนนี้ จะทําใหการปฏิบัติงานนั้นเปนไปตามเปาหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์เปน

ประโยชนแกประเทศชาติและเปนความเจริญที่แทจริง และยั่งยืน   เปนผลงานที่ประจักษแกคนทั่วไป   

ตนเองก็ยอมไดรับการยกยองสรรเสริญ และมีความเจริญในหนาที่การงานและผลงานที่กระทํานั้นก็ยอม

เปนประโยชนตอสวนรวมอีกดวย  ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 ขาพเจาไดนอมนําอัญเชิญพระบรมราโชวาทดังกลาวขางตน ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมายึดถือ

ปฏิบัติในการทํางาน การบริหารงานบุคคล ตลอดจนการดําเนินชีวิตทั้งของตนเองกับครอบครัว จนประสบ

ความสําเร็จ   และยังไดแนะนําใหผูใตบังคับบัญชานําพระบรมราโชวาทไปยึดถือและปฏิบัติเพื่อใหเกิด

ผลดีตอหนวยงานและครอบครัวของผูปฏิบัติจวบจนถึงปจจุบัน..."

วรินทร ประสิทธิแพทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

วรินพร เจริญแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่งที่จะตอง ประพฤติปฏิบัติตัวตอบุคคลทั้งปวงดวยความ สุจริตจริงใจ

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับ ฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยน ไวใหเหนี่ยวแนน

สม่ําเสมอ..."

วรุณี ธงภักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

วรุต พลจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ  ประการใหบริสุทธิ์ 

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จ อยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

วรุทัย นครจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...1. ในการปฎิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนมาก 

ขอใหความสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนือยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยูเย็นเปน

สุขมั่นคง

2. การดําเนินชีวิตโยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวยหากขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัยแกสังคมมนุษย

3. คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชองแตมักงายไมมีวันจะวรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดไดความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริงไดสําเร็จ

4. ในการปฎิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เม่ือปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูล

ลุกลามจนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันก็ชวยกันแกหลายๆ คนหลาย ๆ

 ทางดวความรวมมือ

5.การจะทํางานใหมีประสิทะผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจความหมายคําวา 

ความรับผิดชอบใหถูกตอง

6.การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแบงประโยชน ไม

แบงความชอบ ละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญย่ิงกวาสิ่งอื่น..."

วรุรณา วารนิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"... การรูจักประมาณตน ทําใหคนเรารูจักใชความรูความสามารถ ที่มีอยูไดพอเหมาะพอดีกับงาน และได

ประโยชนสูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้งยังทําใหรูจักขวนขวายศึกษาหาความรู เพิ่มพูนประสบการณอยู

เสมอ เพื่อปรับปรุงสงเสริมศักยภาพในตนเองใหยิ่งสูงขึ้น ผูรูจักประมาณตน จึงสามารถทําตนทํางาน

ไดผลดีกวาคนอื่น ผูที่แมจะมีความรูความสามารถมากกวา แตไมรูจักประมาณตน 

  การรูจักประมาณสถานการณ ไดแกการรูจักพิจารณาสถานการณที่เกิดขึ้น ใหเห็นชัดถึงความเปนมา 

และที่เปนอยู แลวคาดวาควรจะเปนไปอยางไรในอนาคต อยางเชน เมื่อเกิดน้ําทวม ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็

จะตองศึกษาสถานการณตาง ๆ ใหรูกระจางทั่วถึง เร่ิมแตน้ําทวมนั้นเกิดขึ้นมาอยางไร ในพื้นที่นั้นมีสภาพ

เปนอยางไร เคยมีน้ําทวมมาแลวก่ีครั้ง มีระยะถี่หางอยางไร แตละครั้งกอใหเกิดความเสียหายมากนอย

เพียงใด และในปจจุบันมีลักษณะอยางไร เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร เมื่อรูสถานการณที่เปนมา

และที่เปนอยูแนชัด ก็ควรประมาณสถานการณไดวาในอนาคตจะเปนอยางไร และจะเกิดขึ้นอีกเมื่อใด 

การแกไขปองกัน ก็จะสามารถกําหนดวิธีการไดถูกตรงกับปญหา และสภาพพื้นที่ ทั้งสามารถกําหนดเวลา

ปฏิบัติไดวา การใดควรจะทํากอนหลัง และการใดเปนการดวน ที่จะตองเรงทําใหแลวเสร็จทันการณ

ทันเวลา เพื่อปองกันความเสียหายไมใหเกิดมีขึ้นอีก การรูจักประมาณสถานการณจึงเปนสิ่งที่สําคัญย่ิง 

ในการปฏิบัติงาน ย่ิงประมาณสถานการณไดถูกตองเพียงใด ก็จะทําใหงานที่ทําสําเร็จผลสมบูรณ และได

ประโยชนคุมคามากขึ้นเพียงนั้น..."

วรุฬลักษณ เลียงมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

วโรจน สมพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานวมกับผูอ่ืนนั้น ที่จะใหเปนไปโดยราบรื่นปราศจากปญหาขัดแยงยอมเปนไปไดยาก เพราะ

คนจํานวนมากยอมมีความคิดความตงการแตกตางกันไปมากบางนอยบาง ทานจะตองรูจักอดทนอดกลั้น 

ใชปญญา ไมใชอารมณ มิใชเหตุที่จะทําใหเปนขอขัดแยง โตเถียง เพื่อเอาแพเอาชนะกัน แตเปนเหตุ

สําคัญที่จะชวยใหเกิดความกระจางแจง ทั้งในวิ๔ทางและวิธีการปฎิบัติงาน..."

วลัยพร จันทรเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่สามารถจะทํางานใหชาตินั้น  จําเปนจะตองมีใจตั้งมั่นในการทํางาน  มีความอดทนเสียสละ  

ซื่อสัตยสุจริตและสําคัญกวาอื่นจะตองมีความคิด  ความเขาใจที่กระจาง  แนนอนและเที่ยงตรงตาม

เหตุผลและความเปนจริง..."

วลัยพร วงศวณิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

วลัยพร อรุณโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตลอดระยะเวลา 60 ป ขาเจาใครจะกลาวแกทุกทานวา การทํานุบํารุงประเทศชาตินั้น มิใชเปนหนาที่

ของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ หากเปนภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะตองขวนขวายกระทํา

หนาที่ของตนใหดีที่สุด เพื่อบํารุงรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญและผาสุกรมเย็น ขาพเจาใน

ฐานะที่เปนคนไทนคนหนึ่ง จึงมีภาระหนาที่เชนเดียวกันกับคนไทยทั้งมวล..."

วลัยเพ็ญ ไฝเสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนมีประสบการณ นั้น  ชวยคนอื่นไดมาก แลวก็คนที่ อยาเอาไมมีประสบการณทําใหบานเมืองลมจมได

 เพราะวาคนที่เชื่อวา คนที่อายุมากนั้นนะ เปนคนหงําเหงอะ เปนคนไมมีประสบการณ ก็วาคนที่อายุมาก 

มีประสบการณ จะมีประสบการณมากนอยแคไหน แตก็มีประสบการณได ไดเลาเรียนมามากหรือนอย แต

ก็มีประสบการณ ประสบการณนี้ ชวยใหสวนรวมกาวหนาได ในระยะหลังนี้ดูวา คนที่ไมมีประสบการณ 

แตก็แก ไดทําใหบานเมืองลมจมไปเยอะเหมือนกัน

  

   ฉะนั้น  ก็ขอใหคนที่ คนที่เขา เขาวาวาแกแตวามีประสบการณ แลวมีประสบการณที่ดี ทําใหบานเมือง

ดําเนินงานไปได ขอใหพวกที่แกนี่ ไดมีความสําเร็จ ไดมีความสําเร็จในงานการ ก็เช่ือวาเปนสิ่งที่สําคัญ 

เมื่อพูดถึงแก หรือถึงอายุมากอายุนอยนี่ พูด คน มีคนที่รูสึกวากระทบกระเทือนอยูบาง เพราะวาเขาบอก

วาแก ตอนที่รัฐบาล ไดมีการตั้งรัฐบาลก็ตั้งมาดวยดี  โดยที่คนต้ังใจที่จะทํางาน ที่จะพยายาม ก็ไมทราบ

วาไดตั้งใจจริง ๆ หรือไม

   แตวาคนแกนี่ ขึ้นมาเปน เปน ขึ้นมาเปนผูใหญ หรือเปนตําแหนงใหญ เขาไมมีตองการอะไร ของตัว ไมมี

ความโลภวาจะ จะตองการตําแหนง แตวาเห็นวาตองมีคนที่อยูในตําแหนงสูง ผูที่อายุมากก็ยอมรับ เขาจะ

วาวาแกนํา ก็ไมมีใครวา ผูที่ไดมารับตําแหนงรัฐบาล หรือตําแหนงที่สําคัญ ๆ เพราะวาไดทํามามากแลว ที่

เขาวา วาแก ตรงขามก็ตองถือวา เปนคําชมเชยวา อุตสาห แกแลวควรจหะพักผอนได  ไมเอา เขาขอให

เปนก็เปน นี่เปนสิ่งที่นาชมเชย

    แตคนที่ ที่วาอาจจะเปน มาจากความอิจฉาก็ได อิจฉาก็ชางเขา เพราะวา หมายความวาทําไมได คน

ที่วา ยังไงก็คนที่ คนที่รับเปน เขาใข เดาใจวา ถาสมมุติวาทําขึ้นมา แลวก็ทําไมไดก็บอกวาทําไมได 

เพราะวาไมไดเคยทํา ไมเคยทําหนาที่อยางนี้ ก็ทําเทาที่ทําได แตเชื่อวาทําได เพราะวาเปนคนที่มี

ประสบการณ..."

วลัยรัตน ทองนพคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูนั้นสําคัญยิ่งใหญ เพราะเปนปจจัยใหเกิดความฉลาดสามารถและความเจริญกาวหนา มนุษยจึง

ใฝศึกษากันอยางไมรูจักจบจักสิ้น แตเมื่อพิเคราะหดูแลว การเรียนความรู แมมากมายเพียงใด บางที่ก็ไม

ชวยใหฉลาดหรือเจริญไดเทาไหรนัก ถาหากเรียนไมถูกถวน ไมรูจริงแท การศึกษาหาความรูจึงสําคัญ

ตรงที่วา ตองศึกษาเพื่อใหเกิด ความฉลาดรู คือรูแลว สามารถนํามาใชประโยชนไดจริงโดยไมเปนพิษเปน

โทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรู มีขอปฏิบัติที่นายึดเปนหลักอยางนอยสองประการ ประการแรก เมื่อจะ

ศึกษาส่ิงใดเรื่องใดใหรูจริง ควรจะศึกษาใหตลอด ครบถวนทุกแงมุม ไมใชเรียนรูเพียงบางสวนบางตอน 

หรือเพงเล็งเฉพาะเพียงบางแงบางมุม อีกประการหนึ่ง ซ่ึงจะตองปฏิบัติ ประกอบพรอมกันไปดวยเสมอ 

คือตองพิจารณาถึงเรื่องนั้น ๆ ดวยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่น เปนปกต ิและเที่ยงตรงเปนกลาง ไมยอมใหรูเห็น

และเขาใจตามอํานาจความเหนี่ยวนําของอคติ ไมวาจะเปนอคติฝายชอบหรือฝายชัง มิฉะนั้น ความรูที่

เกิดขึ้น จะไมเปนความรูแท หากแตเปนความรูที่ถูกอําพรางไว หรือที่คลาดเคลื่อนวิปริตไปตาง จะนําไปใช

ใหเปนประโยชนจริงๆโดยปราศจากโทษไมได..."

วลัยรัตน สังขกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมใดกตามถามีความเออเฟอเก้ือกูลกันดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน สังคมนนยอมเต็มไปดวย

ไมตรีจิตมิตรภาพมีความรมเย็นเปนสุข นาอยู..."

วลัยลักษณ ทองสุขใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติ เปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกรกะทําของคนทั้งชาติ ถือ

ไดวาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน 

ไมมีผูใดจะอยูได และทํางานใหแกประเทศชาติไดลําพังตนเอง..."

วลีพร ภาคภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดี แตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมของมนุษย..."

วลีพร สอนขาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

วไลพร หนูทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

วไลภรณ สุขทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

วศิน ศิริธีรพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

วศิน ศิลสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน.

วังไกลกังวล วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙..."

วสรรค ดินิสสัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

วสันต ทิพทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

วสันต ธรรมนู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมากวา 700ป นักเรียนไทย

ทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเองปนผูแทนที่ดีของ

ประเทศ..."

วสันต นาคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะปกครองประเทศตองสงเสริมใหคนดีไดเปนผูบริหารและปองกันคนไมดีอยาใหมีอํานาจ เพราะ

เราไมสามารถทําใหทุกคนเปนคนดีได..."

วสันต บวรลือทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น  สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเรา  ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย  เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว  ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม  ผลดีที่ทํา

จะตองเกิดขึ้นแนนอน  และย่ิงทํามากเขานานเขา  ยั่งยืนเขา  ผลดีก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น  และแผขยายกวาง

ออกไปทุกที  คนที่ไมเคยทําดี เพราะเขาไมเคยเห็นผล  ก็จะไดเห็นและหนัเขามาตามอยาง..."

วสันต ปานโพธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญนั้นจะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น ถา

พื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลนบกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทําได จึง

ควรจะเขาใจใหแจงชัดวา นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว ยังตองพยายามรักษาพื้นฐานใหม่ันคง ไม

บกพรอง พรอมๆกันไปดวย..."

วสันต ปาลาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความยุติธรรมในแผนดิน ไมควร จะถือเพียงแค ขอบเขตของกฎหมาย จําเปนตองขยาย

ออกไป ใหถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเปนจริงดวย..."

วสันต ปยะทัตนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

วสันต สัสดีแพง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตองรวมมือกัน ทุกคนตองทําหนาที่ ของตนดวยความตั้งใจสุดกําลังเพื่อที่จะ ใหบานเมือง อยูได 

การที่ทุกคนทํางานในหนาที่ ของตน และระลึกวางานของตนเปนสวนหนึ่ง ของสวนรวม จะเปนสิ่งที่ทําให

บานเมือง เจริญรุงเรืองได..."

วสันต สาแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

วสันต สิทธิจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูกลาหาญ ซ่ึงยอมสละชีวิตเปนชาติพลี ไดชื่อวามีเกียรติและมีคุณคาสูงแกชาติไทย ไทยทุกคนจะตอง

รักษาเกียรติและทดแทนคุณผูกลาหาญเหลานั้นดวยการสามัคคีกันใหมั่นคง เพื่อปองกันชาติและผืน

แผนดินนี้ไวเหมือนดังที่บรรพบุรุษไทยเคยกระทํามา..."

วสันต สุทธิบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทั้งนี้ คนอื่นจะวาอยางก็ขางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งทีสมัยใหม 

แตเขาอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปราถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบ และ

ทํางานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยาง 

แตวามีความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได ประเทศตางๆ ใหโลกนี้กําลังตก กําลังแย กําลังยุง 

เพราะแสวงหาความยิ่งยวด ทั้งในอํานาจ ทั้งในควสามกาวหนาทางเศรษฐกิจ ทางอุตสาหกรรม ทางลัทธิ 

ฉนั้น ถาทุกทานซ่ึงถือวา เปนผูที่มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลัง ที่จะทําใหผูอ่ืนซ่ึงมีความคิดเหมือนกัน 

ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดี พอสมควร ขอย้ํา พอควร พออยู พอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยง

คุณสมบัตินี้จากเราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณอยูตลอดเวลา..."

วสันต แสงใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้น เพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้นแตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

วสันต อินตะเทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตละคนนั้นเปนองคประกอบสวนหนึ่งๆ ที่จะรวมกันขึ้นเปนบานเมือง ทุกคนตองรักษาสุขภาพ

พลานามัยใหดี และทํางานใหดี ชาติบานเมืองจึงจะแข็งแรง และเจริญมั่น สมดุลยทุกสวน ถาบุคคลทําดัง

ใหบกพรองออนแอ บานเมืองก็มีจุดบกพรองออนแอไปดวย ทุกคนจึงตองบํารุงรักษาบานเมือง ให

เหมือนบํารุงรักษารางกายและจิตใจตนเอง และผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็ตองขวนขวายปฏิบัติ ให

สําเร็จลุลวง ไปโดย พลัน ดวยความรูและความสามารถ ดวยความสะอาด กายสะอาดใจ ดวยไมตรีจิต

มิตรภาพ และดวยความเมตตาปรารถนาดีตอกัน ผลการปฏิบัติตนปฏิบัติงานของแตละคนแตละฝาย จัก

ไดประกอบสงเสริมใหประเทศชาติ มีความสมบูรณมั่นคงขึ้นตามที่มุงหมาย..."

วสุ ทองเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคน หนึ่งพูดอยางหนึ่งคนอื่นตองพูดเหมือนกันหมด 

ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอด คลองกัน แมจะขัดกันบางแต

ตองสอดคลองกัน..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิตดาลัย 4 ธันวาคม 2536..."

วอน คําเย็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยนี้อยูไดดวยความสามัคคี ดวยความเขม แข็ง ดวยความเสียสละ อาศัยความเห็นอกเห็นใจ ซึ่ง

กันและกัน และถารักษาความ เห็นอกเห็นใจนี้แลว ประเทศชาติของเราก็จะ เปนที่อาศัยที่อุดมสมบูรณ

และนาสบายตอไปชั่ว กาลนาน..."

วัชชรพล เหมเปา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซ่ึง

เปนตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษา

 และดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป..."

วัชพร เสวกทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานรวมกัน และสงเสริมกันอยางมีเอกภาพของผูมีความรูความสามารถระดับนี้ ยอมมี

ศักยภาพสูง อาจบันดาลใหมีประสิทธิผล ใหบังเกิดไดตามตองการทุกกรณี ทานทั้งหลายจึงควรอยางยิ่งที่

จะต้ังตัวตั้งใจใหเที่ยงตรง และเหนียวแนนอยูในความถูกตองและสุจริต ในการที่จะนําความรูความคิด

วิทยาการทั้งปวงไปใชแตในทางสรางสรรคและเปนประโยชน ถาทุกฝายเขาใจและปฏิบัติไดดังนี้ สิ่งที่แต

ละคนกระทําจะประกอบเกื้อกูลกันขึ้นเปนความมั่นคงปลอดภยั และความวัฒนาผาสุกของชาติบานเมือง

ไดแทจริง..."

วัชรกุล ศิอินธิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

วัชรชัย แสงสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาและพระราชินีมีความชื่นชมยิ่งนักที่ไดมายืนทามกลางเหลาทหารรักษาพระองค ในพิธี

ปฏิญาณตนสวนสนามครั้งนี้ ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกคนและขอสนองพรกับทั้งน้ําใจไมตรีนั้นดวยใจ

จริง เชนกัน ประเทศชาติของเรารักษาอิสรภาพ และผืนแผนใหม่ันคง เปนปกแผนตลอดมาไดจนถึงทุกวันนี้

 เพราะคนไทยทุกหมูเหลามีความสามัคคีและรูจักหนาที่ของคนใหประสานสงเสริมกัน ทหารนั้นในฐานะ

เปนทหารของชาติ จึงมีหนาที่อยางสําคัญในดานการตอสูคุมกันดวยแสนยานุภาพ และฐานะที)่นคนไทย

จึงมีหนาที่จะตองคุมกันภัยทุกคนทุกฝาย พัมนาสรางสรรค ใหเกิดความเจริญรมเย็น แกแผนดิน การนั้น

ไมวาจะประพฤติปฏิบัติการใด ทหารจะตองระมัดระวังกายใจใหมั่นคง ซื่อตรงในความสัตยสุจริตและ

ความสามัคคี มีความกลาหาญ เขมแข็งและอดทน และอดกลั้นมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนใหสมบูรณื

ครบถวน ทั้งในฐานะที่เปนทหารทั้งในฐานะที่เปนคนไทย โดยปรารภนาประโยชนอันย่ิงใหญ ของชาติของ

แผนดินเปนเปาหมายสูงสดุ ขออนุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งอํานาจแหงความ

ภักดีโดยบริสุทธิ์ใจ ตอชาติบานมือง จงดลบันดาลใหทหารทุกคนประสบแตความสุขความเจริญและความ

สวัสดีมีชัยทุกเมื่อไป..."

วัชรนันท มูลแกน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

วัชรพงษ คําศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่ง ที่ จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและ เจริญกาวหนาไดแทจริง คือ การไม

 ทําตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตาและไมตรี ยินดี ประสานสัมพันธกับผูอ่ืน โดยเฉพาะผูรวม 

งานอยางจริงใจ..."

วัชรพงษ สุดดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

วัชรพล บุญนอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

วัชรศักดิ์ สันตธีระกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

วัชระ ขุนชิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาระการบริหารงานนั้นจะประสบผลดี ยอมตงออาศัยความรักชาติ ความซื่อสัตยสุจริต ความสมัคร

สมานกลมเกลียวกัน ประกอบกับความรวมมือของประชาชนพลเมืองทั่วไป ขาพเจาจงหวังวา  ทาน

ทั้งหลาย คงจะพยายามปฏิบัติกรณียกิจในสวนของแตละทาน ดวยใจบริสุทธิ์ โดยคํานึงถึงประโยชน

สวนรวม ทั้งนี้เพื่อไดมาซ่ึงความรมเย็นเปนสุข ของประชาทั่วไป อันเปนยอดที่ปราถนาดวยกันทั้งสิ้น..."

วัชระ ไทยจันทรารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

วัชระ รุงสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติราชการงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระกิจทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ

 ใชความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัว 

ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอใหเกิดประโยชนที่พึงประสงค 

เปนความเจริญมั่นคง ทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

วัชระ ลครศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

วัชระ วัฒนวงศสุโข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือกระทํา ดังนั้น ไมวาจะทําการใด ๆ จึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวยศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออน ปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียร ขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสรมิใหการปฏิบัติงาน

ดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล..."

วัชระ ศรีคําตัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

วัชรา ภาคบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือ สามารถในการใชวิชาความรู

อยางหนึ่ง

สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และจําเปนตอง

กระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติและดวยความ

ถูกตองตามเหตุตามผลดวย

จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบถวนแทจริง..."

วัชรากร นนทพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน

อุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเอง

ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา

ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว

จะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว

อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอ

จะตองมีความพอเพียงพอสมควร

บางสิ่งบางอยางที่ผิลตไดมากกวาความตองการ

ก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไร

ไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

วัชราพร วองภาณุสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอใชสําหรับใชของตัวเอง มี

ความหมายวาพอมีพอกิน...พอมีพอกินนี้ ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง...?

?...ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยูไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยางอาจจะดู

ฟุมเฟอย แตก็ทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทําสมควรที่จะปฏิบัต.ิ..?

?...Self-sufficiency นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอยืมคนอื่น อยูไดดวยตนเอง...?

?...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถา

ประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ซ่ือตรง ไมโลภ

อยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

วัชราภรณ ยอดน้ําคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

วัชริน คชราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

วัชรินทร จันทมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

วัชรินทร จิตอารี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

วัชรินทร ทรัพยสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวรรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

วัชรินทร รังรส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น  ยอมมีปญหาตาง ๆ  เกิดขึ้นไดเสมอ  เม่ือปญหาเกิดขึ้นตองแกไข  อยาทิ้งไวพอก

พูนลุกลามจนแกยาก  ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไขได  ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิด

ชวยกันแกหลาย ๆ ทาง  ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

วัชรินทร โรจนพาณิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีปญหาใด ๆ เกิดขึ้น ทุกคน ชอบที่จะทําความคิดความเห็นใหสอดคลอง กัน รวมกันพิจารณา

หาทางแกไขดวย เหตุและผล ตามความเปนจริง บนพื้นฐานอันเดียวกัน ก็จะเห็นแนวทาง ปฏิบัติแกไขได

อยางเที่ยงตรงถูกตอง และเหมาะสม..."

วัชรินทร วากะมะนนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

วัชรินทร ศรีจันทรฉาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนเขาใจใหชัด วาการทําหนาที่ของทหารใหบรรลุประสิทธิผลทั้งดานยุทธการ ทั้งดานการ

ปฏิบัติพัฒนาใหเกิดความเจริญมั่นคงในชาตินั้น ขอแรก จะตองมีความจงรัก และยึดมั่นในชาติบานเมือง 

ตองมุงมั่นที่จะปกปองรักษาและธํารงอิสระภาพอธิปไตยไวทุกเมื่อดวยสติปญญา ความสามารถ และชีวิต

 ความยึดมั่นดังนี้จะเปนเครื่องปองกันตนใหพนอันตราย จากความชั่ว ทุจริตทั้งหมด และจะเปนพลังแรง

สงเสริมใหกาวหนาไปในหนาที่ราชการ ขอสอง เม่ือจะทําการใด ตองตั้งใจทําใหจริงดวยความรับผิดชอบ 

และความบริสุทธิ์ใจมุงถึงผลอันเปนประโยชนพึงประสงคของการนั้นเปนสําคัญ ขอสาม ตองใชหลักวิชาใช

เหตุผล ความถูกตอง และความคิดไตรตรองที่บริบูรณดวยสติ และปญญาเปนเครื่องวินิจฉัยตัดสินปญหา 

ขอสี่ ตองถือวางานทุกดาน ทุกสิ่งสัมพันธพึ่งพิงกันและกันอยู จึงจําเปนตองรวมมือประสานประโยชนกับ

ทุกฝาย ทุกคนดวยความเฉลียวฉลาดและเมตตาปรองดองกัน ทั้งสี่ขอนี้เปนสิ่งที่จะขอใหนําไปพิจารณา

ใหประจักษแกใจ แลวถือเปนวินัยประจําตัวควบคูกับวินัยทหาร..."

วัชรินทร ศรีรุงเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขมหาชนชาวสยาม..."

วัชรินทร สุขสําราญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมบานเมือง และประชาชนทุก

คน เฉพาะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์ บริบูรณ โดยเต็ม

กําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฎิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จอยางสูง

 และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

วัชรินทร เสงเสวตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่มีการศึกษาที่สมบูรณแลวนี้ทําใหแตละคนหลีกเลี่ยงไมไดจากความรับผิดชอบที่จะตองใหความรู

สติปญญาของตนใหมีประโยชนและเปนความเจริญวัฒนาแกบานเมืองและสวนรวม..."

วัชรินทร หลวงพิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหนาที่ในฐานะของแตละคนที่จะตองทําใหทําอยางดี ๆ ทําเรื่อยไปไมใชทําอยางที่จะ

อยากดีเดน ทําดีเดนไมใชอยากดีเดน ทําใหดี แลวก็จะดีเดนเอง ไมใชวาจุดประสงคที่จะทําเพื่อใหดีเดน 

ทําเพื่อใหดีเร่ือย ๆ ทําใหหนาที่ที่มีใหสําเร็จ แตไมใชจุดประสงคที่จะดีเดน ก็อยางที่วาไมใชทําเพื่อดงั แต

วาถาตองการจะดังเมื่อไรก็จะดังเอง แลวดังดีดวย ดังไพเราะไมใชดังอยางนารําคาญ หรือนาเกลียด..."

วัชรินทร ออนนุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

วัชรินทรื ชิตณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

วัชรี ชิตมณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

วัชรี นอยผา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการสรางตัวสรางฐานะนั้นจะตองถือหลักคอยเปนคอยไป ดวยความรอบคอบ ระมัดระวังและความ

พอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะและกําลัง หรือทําดวยความเรงรีบ เมื่อมีพื้นฐานแนนหนารองรับพรอมแลว 

จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญกาวหนาในระดับสูงขึ้น ตามตอกันไปเปนลําดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแนนอน

 มีหลักเกณฑ เปนประโยชนแทและยั่งยืน..."

วัชรี วิทยวรรณกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิต  ใหรูจักคิด ใหมีคุณธรรมรูจักเดินสายกลาง  มีวิสัยทัศนที่ดี  ตังแตครอบครัว ชุมชน ทุก

สังคม และพัฒนาจิตใจ เพื่อใหทันตอยุคโลกาภิวัฒน คือมีความพอเพียง ใชเงินพอประมาณ  ความมี

เหตุผลและมีระบบภูมิคุมกันที่ดี  ตอผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้

ตองอาศัยความรอบคอบ รอบรูความระมัดระวังมาใชในการวางแผนดําเนินงานทุกขึ้นตอน  และ

เสริมสรางพิ้นฐานจิตใจของคน  ใหมีสํานึกในคุณธรรม  ซื่อสัตยสุจริต  ไมคดโกง  และมีความรูดําเนินชีวิ

ดวยความอดทน  มีสติปญญาความรอบคอบ  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดลอม  

วัฒนธรรมตาง ๆ จากโลกภายนอก..."

วัชรี สวางวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

วัชรี โหวธีระกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

วัชรี อาจหาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย

ขอบเขต และหลักการไวแนนอน

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง

และถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกันและขจัดความลาชา

ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง..."

วัชลี สุพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

วัฒนชรินทร สุรพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

วัฒนชัย จิ๋วเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

วัฒนชัย ชัยชิตาทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนิน ชีวิตของแตละคนเรามีประเพณี ของชาติไทยเปนสมบัติ

 เราควรจะยินดี อยางยิ่งและชวยกันสงเสริม รักษาไว เพื่อความเจริญกาว หนาของประเทศ..."

วัฒนชัย สีน้ําเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

วัฒนพล แตงตั้ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อเวลาศึกษาอยูนั้น วิชาการยอมมีความสําคัญเปนเอก เพราะเปนทั้งตัวทั้งจุดมุงหมายของทุกคน แต

เมื่ออกไปประกอบอาชีพการงานแลวจุดหมายสําคัญจะไปอยูที่งานกับผลสําเร็จของงาน วิชาการนั้นตอง

ถือเปนปจจัยหรืออุปกรณสําหรับจะใชปฎิบัติ แตละคนจึงควรจะเขาใจใหชัดเจน วาการที่ไดอุตสาหะ

ศึกษาวิชาความรูตาง ๆ มาเปนอันมาก ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร แทจริงคือการสะสมรวบรวม

อุปกรณ และความชํานิชํานาญในการใหอุปกรณนานาชนิดนั้นๆ..."

วัฒนวัลย วิจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนต้ังม่ันอยูในความสามัคคี  หมั่นประกอบสัมมาอาชีพโดยความสัตยสุจริต  คิดถึงประโยชน

สุขสวนรวมของบานเมืองเสมอเปนสําคัญ..."

วัฒนวิทย คชเสนี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

วัฒนา ชูสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

วัฒนา บุญประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

วัฒนา บุตรเวส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครั้งหนึ่ง  ผูเขียนรูสึกนอยเนื้อต่ําใจในการทํางานที่ต่ํากวาคุณวุฒิและไมไดทํางานในวิชาที่ตนเองมีใจ

รักและไดรํ่าเรียนมา  ในขณะเดียวกันก็เกิดความคิดขึ้นมาวา  คนเราไมสามารถไดในสิ่งที่ตนเองพึงพอใจ

ไปเสียทั้งหมด  ความรูสึกดังกลาววนเวียนไปมา  ยากที่จะหาขอสรุปใด ๆ ใหตนเองหายจากความรูสึก

นอยเนื้อต่ําใจและผิดหวังในชีวิตการทํางานได

        จนในที่สุด  ไดมาพบกับแสงสวางในพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ซึ่ง

พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม  พุทธศักราช ๒๕๒๘ ในวันจันทรที่ ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๒๗  มีความวา "...วิถีชีวิตมนุษยนั้น  จะใหมีแตความปรกติสุขอยางเดียวไมได  จะตองมีทุกข  มีภัย  มี

อุปสรรค  ผานเขามาดวยเสมอ  ยากจะหลีกเลี่ยงพน  ขอสําคัญอยูที่ทุก ๆ คนจะตองเตรียมกาย  เตรียมใจ

  และเตรียมการไวใหพรอม ทุกเวลา  เพื่อเผชิญและแกไขความไมปรกติเดือดรอนทั้งนั้น  ดวยความไม

ประมาท  ดวยเหตุผล  ดวยหลักวิชา  และดวยสามัคคีธรรม  จงึจะผอนหนักใหเปนเบา  และกลับรายให

กลายเปนดีได..."  เม่ือพบและอานพระราชดํารัสจบมีความประทับใจอยางยิ่ง  เปนพระราชดํารัสที่จับใจ

แกผูเขียน  และสามารถนอมนําไปปฏิบัติได  พระองคทรงเปนนักปรัชญาชีวิต  ที่ทรงชี้แนวทางการดําเนิน

ชีวิตใหกับสามัญชนไดอยางยอดเยี่ยมย่ิงกวานักปรัชญาชีวิตคนใดที่เคยพบเห็นมา  นับเปนพระมหา

กรุณาธิคุณของพระองคที่แผไพศาลไปทั่วทุกสารทิศบนแผนดินไทย  และเปนบุญของประชาชนชาวไทยที่

ไดมีพระเจาแผนดินพระราชทานแนวทางการดําเนินชีวิต

        ความซาบซึ้งในพระราชดํารัสนี้  ทําใหผูเขียนหายจากความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจ  เกิดความมุงม่ันใน

อันที่จะปฏิบัติหนาที่ในฐานะคนไทยและในฐานะขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต  เสียสละและอุทิศเวลาใหกับราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ  ขอตั้งปฏิธานเสียสละ

ประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง  ละทิ้งความนอยเนื้อต่ําใจ  จะใชเหตุผล  หลักวิชา 

 ทํางานเพื่อประเทศชาติดวยความไมประมาท  และดวยความสามัคคีธรรม  นําประเทศไทยให

เจริญรุงเรือง  สืบไป..."

วัฒนา พึ่งชื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูทําตัวเปฯครูจะทํานักเรียนใหลูกศิษยนับถือเปนทุนแตวาถาจะทิ้งความเปนครูโดยที่ทอใจ โยที่

ยอมแพสถานการณก็ทําใหลุกศิษยมีความเคารพไมไดและสอนไมได..."

วัฒนา โพธิ์ศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

วัฒนา เรือนใจมั่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

วัฒนา ฤทธ์ิธงชัยเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

วัฒนา วัฒนายากร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามทหารรักษาพระองค

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2505..."

วัฒนา ศิริวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย

ขอบเขต และหลักการไวแนนอน

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง

และถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกันและขจัดความลาชา

ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง..."

วัฒนา สุดใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาลนั้น เปนสถาบันหนึ่งในสถาบันสําคัญของ ประเทศ จึง ตองปฏิบัติหนาที่โดยถือวาชาติ บานเมือง

เปน เปาหมายสําคัญ และความ อยูดีกินดีของประชาชนเปนสิ่งที่ปรารถนา ดวย การปฏิบัติหนาที่ดวย

ความ ต้ังใจจริง ดวยความซื่อสัตยสุจริต และขยันหมั่นเพียร..."

วัฒนา แสนหลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

วัฒนาชัย รัศมีทัต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงค็นั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถ

ในทางวิชการแลว  แตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี  คือ  ความหนักแนน

มั่นคงในสุจริตธรรม  และความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ  ทั้งตองมีกุศโลบาย

หรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกันพรอมดวย  จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

แนนอน และบังเกิดประโยชนอันย่ังยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

วัฒนาภรณ เจริญดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาที่ดีดานวิชาการเปนทั้งรากฐานและปจจัยสําหรับการสรางสรรค  แตการที่จะนําเอาวิชาการ

มาสรางสรรคใหสําเร็จไดนั้น  จําเปนที่สุดที่จะตองอาศัยการศึกษาที่ดีดานอื่น ๆ เขาประกอบอุดหนุนดวย 

 การศึกษาดานอื่น ๆ นั้นหมายถึงการศึกษาอบรมทุก ๆ อยาง  ทั้งทางความคิดจิตใจและความประพฤติ

ปฏิบัติ  อันเปนตัวสําคัญในการฝกฝนขัดเลาใหบุคคลมีความคิดความฉลาด  หนักแนนในเหตุผลและ

ความสุจริต  ละเอยีดรอบคอบ  รูจักรับผิดชอบรูจักตัดสินใจตามทางที่ถูกตองเปนธรรมและสําคัญอยางยิ่ง

 ก็คือ  มีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะขวนขวายที่จะลงมือทําการทุกอยาง ไมวาเล็กใหญงายยากดวย

ตนเอง..."

วัทนาพร ตังอํานวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง. ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตาง ๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาด

แจมใสในเหตุในผล . หนาที่นี้เปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ. ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความ

ดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบ ได

เขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญ

และความเสื่อมทั้งปวง . 

      โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสาย. ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

วันเฉลิม จิตดําริห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

วันชนะ เคานาวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอปรารถกับทานถึงแนวทางที่เห็นวาสําคัญ ควรที่จะนํามาพิจารณาอีกประการหนึ่ง คือการศึกษา

ธรรมะและศิลธรรมจรรยาอยางถูกถวน

     พระพุทธศาสนาวางแนวทางการศึกษาธรรมะ เพื่อใหประสบผลที่แทจริงแนนอนไววา บุคคลจะตอง

ศึกษาทั้งดาน

ปริยัติและดานปฏิบัติพรอมกันไป โดยกระทําใหหนักแนนไดสัดสวนกันทั้งสองดาน จึงจะเกิดปฏิเวธคือ

ไดรับและไดเห็นผลของธรรมะนั้นๆ เปนที่ประจักษตาประจักษใจ โดยนัยนี้ ตราบใดที่เรียนรูแตไมประจักษ

ในผล ก็เรียกวายังเรียนไมสําเร็จ ยังไมไดประโยชนจากธรรมะอยูตราบนั้น และจะนําธรรมะไปแนะนําสั่ง

สอนหรือเผยแผแกใครไมไดจริง

    ธรรมะขั้นใด ระดับใดก็ตาม จําตองศึกษาใหทราบดวย ตองนําไปปฏิบัติดวยกาย วาจา ใจ ใหไดรับผล

ปฏิบัติดวย

ผูศึกษาจึงจะเกิดปญญารูชัดแจงในธรรมะนั้นได..."

วันชนะ วังคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

วันชัย คําแหว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว 

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร  ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก  ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

วันชัย จันทรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

วันชัย จิตไธสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางอนาคตนี้ นอกจากจะตอง ใชวิชาความรูที่ชัดเจนเปนหลักแลว บุคคลยังจําเปนตอง

อาศัยคุณสมบัติพิเศษอีก หลายดานเปนเครื่องอุดหนุนและสงเสริม ความรู ของตนเปนอยางมากอีกดวย..."

วันชัย ดอนเมือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

วันชัย ถาวรเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

วันชัย ธรรมมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

วันชัย นกสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีตองปรับปุรงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวมีความเพียรและความอดทนเปนที่ตั้ง ถา

คนเราไมมั่นเพียรไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เม่ือทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมีชีวิต

เจริญรุงเรืองแนๆ..."

วันชัย บุญยไพศาลเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

วันชัย ยงคสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีในชาตินั้น  คือความสํานึกตระหนักในความเปนไทย  ในอิสรภาพ และในหนาที่ที่จะ

ธํารงรักษาชาติประเทศไวใหเปนอิสระมั่นคง..."

วันชัย สุขะกาลนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

วันชัย เอ่ืยมสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศของเรารักษาเอกราช อธิปไตยและอิสรภาพใหสมบูรณมั่นคงมาไดจนถึงทุกวันนี้

เพราะคนไทยทุกหมูเหลารูรักความสามัคคี และรูจักทําหนาที่ของแตละฝายใหประสานสงเสริมกัน 

เมื่อทุกคนมุงใจปฎิบัติดังนี้ ความถูกตองเรียบรอย ความพัฒนากาวหนา และความมั่นคงเปนปกแผนจึงบัง

เกิดขึ้น..."

วันชาติ ทานา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

วันดี คงสีพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

วันดี เจริญศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

วันดี ดวงเกลี้ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการและในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตองรูจัก

อบรมเด็ก ทั้งในดานศีงธรรมจรรยาและวัฒนธรรม ทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ และในฐานะที่

จะเปนพลเมืองดีของชาติตอไปขาหนา การใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้น ตางกับการอบรม การสอน

คือการใหความรูแกผูเรียน สวนการอบรมเปนการฝกอบรมจิตใจของผูเรียน ใหซึมซาบตนติดเปนนิสัย 

ขอใหทานทั้งหลายจงอยาสอนแตอยางเดียว ใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย..."

วันดี ดวงบัญชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือนั้นเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งในการที่จะทําใหคนเรามีความกาวหนาเพราะวามนุษยทุกคนเกิดมาแลว

ตองหัด ตองเรียนทั้งในทางกายและใจเพื่อที่จะมีความสามารถและมีความรูที่จะดํารงชีพได..."

วันดี ตนดวรรณสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบไดแก ระเบียบในการคิดและการทํา ผูไมฝกฝนระเบียบไวถึงจะมีวิชามี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงใดก็มักทํางานใหสําเร็จไมได เพราะความคิดอาจสับสนวาวุน ทํา

อะไรไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตขัดแยงทั้งความคิด ทั้งในการปฎิบัติงาน ขาราชการจึงจําเปนตองฝกระเบียบ

ในตนเองขึ้น ระเบียบรูจักประคับประคองสงเสริมใหตนทํางานดีขึ้น และประสบความสําเร็จมั่นคงใน

วิชาการ..."

วันดี พุมพะเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันอันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมือง อยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแตอ

ดัตจนถึงปจจุบัน..."

วันดี เพ็งสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีคือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองให เขมแข็งดวยความเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความความสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม

เพราะประโยชนสวรรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

วันดี โพธิพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี้ .."  

    

พระบรมราโชวาท ในพีธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค

3 ธันวาคม 2522 ณ ลานพระราชวังดุสิต..."

วันดี ภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหพอเพียงก็หมายความวา มีกิน มีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ไดแตวาพอ แมบางอยางอาจจะดู

ฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

วันดี ไรนุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีปรสิทธิผล และใหดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่งจะตองทําดวยความ

รับผิดชอบสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทของตน สําคัญที่สุดตองเขาใจคงามหมาย

 ของคําวา ความรับผิดชอบ เพราะความรับผิดชอบ ถือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะหลีกเลี่ยงละเลย

ไมได..."

วันดี สมทรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดีไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําใหบานเมือง

มีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี  หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคนดีได

ปกครองบานเมือง  และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือนรอนวุนวายได..."

วันดี สมิตอุปถัมภ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานรักษาความมั่นคงของประเทศเปนงานที่กวางขวาง และละเอียดลึกซ้ึง เกี่ยวเนื่องกับงานของ

บานเมืองทุก ๆ สวน ทั้งยังตองปรับเปลี่ยนแผนและกระบวนการปฏิบัติใหถูกตองทันสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูปฏิบัติบริหารงานระดับสูงทั้งฝายทหาร และพลเรือนจึงตองเปนคนที่

สามารถจริง ๆ คือมีความจัดเจนทั้งในวิชาการ ในวิธีการปฏิบัติและในสถานการณทุกดานในโลก..."

วันดี แสงเดือน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูทุกคนตองวาตนเปนครู  ตองมีความยุติธรรม  ตองหนักแนน  ขอใหครูฝกฝนอบรมเด็ก  ใหเปน

นักเรียนที่ดี 

มีระเบียบ  มีความรับผิดชอบในหนาที่   รูจักทําตนใหตรงตอเวลา   ฝกใหมีสมาธิในการงาน   รูจักรักษา

สมบัติสวนตัวและสวนรวม  รูจักมีเมตตานึกถึงผูอ่ืน  รูจักทําตนใหเขากับสวนรวม..."

วันดี อยูจิตรเจริญพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

วันดี อําพะวัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึ่งสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ

ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับงานของผูอ่ืน และประชาชนประโยชนกับทุก

ฝายใหไดผลสมบูรณ   เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไปถึงความเจริญมั่นคง

ซึ่งเปนจุดประสงคแทจริง..."

วันดี อึ้งอาภาณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเมตตาปรองดอง และความมุงดีมุงเจริญ ตอกันนั้นยังมีอยูในจิตใจ คนไทย ถาเราทั้งหลายนึกถึง

ประโยชน และความสุข ความเจริญของสวนรวมใหมาก  พยายามหันหนาเขาหากัน และมองกันในทางที่ดี

เสมอ ก็จะเขาใจกัน และรวมมือรวมงานกันไดเปนอันด.ี.."

วันทนา เพ็งผอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

วันทนา วิจิตรวัชรเวช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานครูนั้นวาถึงฐานะ ตําแหนงตลอดจนรายไดดูออกจะไมทัดเทียมงานอื่นหลายๆอยาง แตถาวาถึงผล

อันแพรหลายยังยืนแลว จะตองถือวาอยูเหนือกวางานดานอื่นทั้งหมด ทั้งนี้เพราะครูเปนผูใหความรูความดี

 และความสามารถนานาประการแกศิษยเปนสมบัติ อันประเสริฐติดตัวไป สําหรับที่จะนําไปสรางสรรค

ประโยชนตางๆ ทั้งแกตัวเองและแกสวนรวมและครูแตละคนนั้นตางไดแผเมตตาสั่งสอนศิษยนับจํานวนพัน

 จํานวนหมื่น ทําใหเขาหลานั้นสามารถประกอบการงานอาชีพตางๆ ไดทุกระดับ ทุกสาขาใหเปน

ประโยชนตอแผนดิน จึงพูดไดเต็มปากวาครูมีผลงานสรางสรรคอยางสูง พรอมทั้งมีเมตตากรุณาตอคน

ทั้งหลายอยางกวางขวางไมมีประมาณเปนเหตุใหคนไทยเคารพยกยองครูอยางยิ่ง ถือเปนบุพการีอันที

แทจริง..."

วันทนา สังขเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะตองเปนคนที่ทําตัวทํางานอยางมีหลักการ มีระเบียบ มีเหตุผลที่ถูกตองเปนประโยชน เปนธรรม ตอง

มีความเพียรพยายามอยางสมําเสมอ ทั้งในการทํางานและการทําความดี แมมีความเหนื่อยยากหรือมี

อุปสรรคคนควาหาวิชาและความรูในเรื่องตางๆใหลึกซึ้งและกวางขวางรอบดาน สําคัญที่สุดตองสามารถ

ควบคุมกายใจคือ การกระทําความคิดตนใหสงบหนักแนนแนวแนในความเปนกลางอยูเสมอ..."

วันทนา อัครปญญาวิทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

วันทนีย แซหลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือตองหม่ันขยันและ อุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ตองหนักแนนอดทน และอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ใหอยูในระเบียบ 

แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

วันทนีย พาณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทนั้นเปนผูที่ทําแตความดี คือตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร  ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ  ตองหนักแนน  อดกลั้นและอดอม  

ตองรักษาวินัย  สํารวมระวังความประพฤติ  ปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม  ตองปลีกตัวปลีก

ใจจากความสะดวกสบาย  

และความสนุกร่ืนเริงที่ไมสมควรแกเกียรติภูมิของตน  ตองตั้งใจใหมั่นคง  แนวแน  ตองซื่อสัตย รักษา

ความจริงใจ  ตองเมตตาหวังดี  ตองวางใจเปนกลาง   

ไมปลอยไปตามอํานาจอคติ  ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนสมบูรณขึ้น ทั้งดานวิทยาการและความฉลาด

รอบรูในเหตุและผล? จากพระราชดํารัสดังกลาว  

เมื่อนํามายืดถือปฏิบัติจึงประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพครู  ดังนี้

1.มีความรักและศรัทธาในอาชีพครูและสรางศักยภาพที่จะเปนครูที่ดีใหได  ตรงตอเวลามีความรับผิดชอบ

มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดานการสอน

2.มีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ขยันหมั่นเพียรฝกฝนใหเปนผูมี

ความสามารถเพียงพอที่

จะถายทอดความรูและสิ่งที่ดีงามโดยไมเลือกปฏิบัติ  และ สงเสริมนักศึกษาใหมีพัฒนาการดานความคิด

ริเร่ิมสรางสรรคและสรางองคความรูใหม 

ๆ อยูเสมอ

3. เลือกเนื้อหาวิชาที่สอนที่ทันสมัยและสอดคลองกับสภานะการณจริงในปจจุบัน เพื่อใหนักศึกษา

สามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตจริง..."

วันทนีย วงศยัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วาดวยความสงบรมเย็น อาจพูดไดวามีเปนสองสวน คือความสงบภายนอกกับความสงบภายใน 

ภายนอกไดแกสภาวะแวดลอม หรือสภาวะความเปนอยูที่เปนปรกติปลอดโปรงจากสิ่งรบกวนที่ทําใหเกิด

ภัยอันตราย หรือเกิดความกระวนกระวายเดือดรอนตางๆ เชน น้ําทวม ไฟใหม หรือความขัดแยงวุนวาย 

ความมุงรายทําลายกัน ภายในไดแกจิตใจที่สะอาดแจมใน อ่ิมเอิบสบาย ไมมีกังวลไมมีความขุนเคือง

ขัดของใจ ความสงบภายในหรือจิตใจที่ปลอดโปรงจากสิ่งรบกวนนี้สําคัญมาก ควรจะทําใหมีขึ้น เพราะผู

ที่มีจิตใจสงบ จะใชความคิดพิจารณาของตนไดอยางกวางขวาง และถูกตองดีขึ้น ความคิดที่ประกอบดวย

ความสงบนี้มีศักยภาพสูง อาจนําไปใชคิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะอํานวยความสุข ความเจริญกาวหนา 

ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนปรารถนา ใหสัมฤทธิ์ผลได..."

วันทนีย สุดแสวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพร และการเฉลิมฉลองย่ิงใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ

ทั้งรัฐบาลที่ไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทย ที่รวมกันแสดงออก

ทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนไดแสดงออก และ

ตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคนที่จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเปน

ที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได

จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา

ขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล จงรักษาประเทศชาติไทยปลอดพนจากภัย จาก

อันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความเจริญสวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากนั..."

วันนพ สมจินตนากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวงนั้น เราบัญญัติขึ้นเพื่อใชเปนปจจัยสําหรับรักษาความยุติธรรม กลาวโดยสรุปคือ ใช

เปนแบบแผนแหงความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสวนหนึ่ง กับใชเปนแมบทในการพิจารณาตัดสินความ

ประพฤติปฏิบัตินั้น ๆ ใหเปนไปโดยถูกตองเที่ยงตรงอีกสถานหนึ่ง..."

วันนีย เกียงเอีย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเล และขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

วันเพ็ญ ขาวเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

วันเพ็ญ คําไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

วันเพ็ญ ทวีวัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

วันเพ็ญ ทองสีออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

วันเพ็ญ ทิมลาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มีคุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญซึ่งทานตองปฏิบัติอยางเครงครัดอยูเสมอ คือความสัตยสุจริต ประเทศ

บานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูไดก็ยอมอาศัยความสัตยสุจริตเปนพื้นฐาน..."

วันเพ็ญ บุญทา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การประกอบกิจการงานหรือการดําเนินชีวิต จะใชวิชาการที่ไดศึกษามาแลวเทานั้นยังไมเพียงพอ 

จําเปนจะตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ใหทันกับเหตุการณอยูเสมอ..."

วันเพ็ญ บุญทิพยจําปา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสบายใจของคนเปนของที่หายาก คนเราตองมีความสบายใจ จึงจะมีชีวิตที่ราบร่ืนได..."

วันเพ็ญ บุญมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมใดก็ตาม ถามีการเอื้อเฟอเกื้อกูลกันดวยความมุงดี มุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวยไมตรี

จิตร

มิตรภาพ มีความรวมเย็น เปนสุข นาอยู..."

วันเพ็ญ บุญมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทักวันนี้ดวยความสามัคคี ผูใดเดือนรอนก็ไดรับการ 

บรรเทาความเดือดรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครองประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."

วันเพ็ญ บุตรสี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

วันเพ็ญ พันธุสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ประกอบดวย

ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง ประพฤติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

ประการที่สอง คือการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดี

ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการ

ใด

ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต

คุณธรรม 4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

วันเพ็ญ ม่ันคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

วันเพ็ญ มากรด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

วันเพ็ญ สุจิปุตโต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

วันเพ็ญ สุวรรณตันหยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวาง ตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้น  ตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน ผฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดี ความเจริญเชนเดียวกับเรา 

ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานยอมจะเปนไปโดยสะดวก และจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

วันเพ็ญ หมองนัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความชั่วซ่ึงทําไดงาย จะเขามาแทนที่

แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

วันเพ็ญ ใหมเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

วันรักษ ศิริประเสริฐสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูล

ลุกลาม จนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกเสมอวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิด 

ชวยกันแกไขหลายๆคน หลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

วันวิสา เมฆใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุด โดยแตละคนตางทําหนาที่ของโดยความซื่อสัตย 

สุจริต อดทน ทําใหกิจการตางๆ ทุกคนดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งสําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

วันวิสา ศรีสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาอยูในตําแหนงใด ระดับใด มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของแผนดิน 

ทั้งสิ้น ทุกคนทุกฝายจึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน สมัครสมานรวมมือ

รวมความคิดกันในการปฏิบัติงานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึงประสงคสมบูรณ

พรอมทุกสวน..."

วันวิสาข กาวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

วันวิสาข เทพเดชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

วัยวุฒิ สุจริต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ได อบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาด

สาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยตราบตระหนักวาหมู คณะที่มีสามัคคีแนนแฟนสมบูรณยอมมีกําลังกลา แข็งทั้งใน

การคิดและการปฏิบัต.ิ.."

วัลญา ปากบารา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวรรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

วัลู จันทรชะรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

วัลดา เครือวัลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

วัลดา สุวรรณรัสมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

วัลยฉวี หนูยัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น  นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงาน และใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

วัลลดาย แกวรากมุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

วัลลภ ชีวินวิภาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."  

    

พระราชดํารัสพระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม 2540..."

วัลลภ ทองคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

วัลลภ มาลัยวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

วัลลภ ฤทธิ์ล้ําเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยู สี่ประการ ประการแรกคือ การรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และ

อดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือ การรูจักละวาง

ความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติ บังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

วัลลภ หนูเล็ก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."

วัลลภ หาญยุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จ เกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริตเที่ยงตรงพอควร พอดีแก

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

วัลลภา บันทัดภันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรมและความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวยจึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

วัลลภา บันทัดภันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

วัลลภา รักจุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูทามกลางมหาสมาคม พร่ังพรอมดวยบุคคลจากทุกสถาบัน

ในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพรและการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญที่ทุกคนตั้งใจจัด

ใหขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาลที่จัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม

น้ําใจไมตรีของประชานชนชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งพรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นา

ปลาบปลื้มใจมาก เพราะแตละคนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริงๆ จึงขอขอบใจทุกๆ

คน จิตใจทีเปยมไปดวยความปรารถดีและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทกุฝายนี้ ทําใหขาพเจา

เปนแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรักความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถ

รวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝง ประการแรก

คือการที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตามุงดีมงเจริญตอกัน ประการที่สองคือการที่แตละคนตางชาติ

ชวยเหลือเกื้อกูลกันร ประสานงานประสานประโยชนกัน หใงนที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืนและแก

ประเทศชาติ ประการที่สามคือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริตในกติกาและในระเบียบ

แบบแผนโดยเทาเทียมเสมอกัน ประการที่สี่คือการที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนให

ถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคงในเหตุในผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกัน

ในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยังมีพรอมมูลอยูในภายในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคง

อยูตลอดไปได จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลาไดรักษาจิตใจและ

คุณธรรมนี้ไวใหเหนยีวแนนและถายทอดความคิดจิตใจนี้อันตอไปอยาใหขาดสายเพื่อใหประเทศชาติของ

เราดํารงยืนยงอยูดวยความรวมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา ขออํานาจคุณพระศรี

รัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิในกลจงคุมครองรักษาประเทศชาติไทยใหปลอดภัย จากอันตรายทุกสิ่งและ

อํานวยความสุขความเจริญสวัสดิใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากัน..."

วัลลภา วงษเอี่ยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

วัลลภา อุนแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกระทําที่สรางสรรคนั้น  คือ  การกระทําที่ไดเปนประโยชนแกทุก ๆ ฝายไดเต็มเปยม  ตรงตาม

จุดประสงค  ไมมีการสูญเปลาหรือหากจะเสียก็เสียนอยที่สุด  การที่จะกระทําเชนนั้น  บุคคลจําเปนตอง

อาศัยความมีสติพิจารณาใหเห็นถึงเหตุผลที่แท  คือ แกนแทหรือหลักการของเรื่องตาง ๆ..."

วัศนา บรรเทิงสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

วาซีดา สะหมะบู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ทางนี้ คือคุณลักษณะของคนไทยที่ชวยใหบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มาต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน..."

วาณี สถิตมงคลชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานจะทํางานอะไรก็ตาม ขอใหระลึกไววา งานเกษตรกรรมนั้น กวางขวางมาก ต้ังแตการผลิตรวมทั้ง

การคนควา เพื่อการผลิต การจัดกิจกรรม จนกระทั้ง การจําหนายผลผลิตแตละคนจงพยายามทํางานให

สุดความสามารถ ความรูความชํานาญของตัว และรวมมือกันทุกๆ ฝาย การเกษตรจึงจะกาวหนาเปนผลดี

ถึงสวนรวมได..."

วาทิต พิมพะนิตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

วาทิต รัตนยัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําบัญชีใหเห็นวาสมดุล ไมขาดทุน ถาทุกคนสามารถที่จะทําใหพอดีไมขาดทุน ประเทศชาติไมขาดทุน

แน และประเทศชาติขาดทุนอยางนี้ ไมขาดทุน อยูรอด ขอสําคัณเปนอยางนี้  ที่วาเศรษฐกิจพอเพียงไมใช

วาพอเพียงในการบริโภค แตใหพอเพียง ในการมีชีวิตอยุบางคนก็อาจจะรวยไดทีเดียว..."

วาริณี พรมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สิ่งที่มีกฎเกณฑก็เรียกวาเปนกฎหมาย บุคคล นั้นก็ตอง อาศัยกฎเกณฑที่ถูกตองจึงจะมีความสุขได ถา

ไมมีกฎเกณฑที่ถูกตอง ทําใหอยูกันไมผาสุก เพราะวามีการเบียด เบียนกันบาง มีการเขาใจผิดกันบาง 

ฉะนั้น จึงตองมีกฎเกณฑ คือกฎหมายที่ตรา ขึ้นมาเพื่อความสงบเรียบรอย..."

วาริณี ลิมสัมพันธเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

วาริน ปราชญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาสามัคคีคืออะไร ไมใชเพียงแตพบหนาก็ชี้วาตองสามัคคีกันนะ อันนี้เปนคํากลาง แตวาสามัคคีนี้

ตองมีความเขาใจกันดี ถาเขาใจกันดีๆ แลวก็เช่ือวาทุกคนรูหนาที่ ทราบวาควรจะปฏิบัติอยางไร และจะ

ทํางานอยางสอดคลองกัน ประเทศชาติจะรอดพนอันตราย ทุกคนก็มีแผนดินที่จะอาศัยดวยความสุขและ

ความมั่นคง..."

วารินทร ศรีจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

วาริสษา แวมามะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหพเพียงหมายความวา มีกิน มีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพ แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็ควรทําสมควรปฎิบัติ คือไมกอหนี้ ไมติอการพนัน ไมฟุเฟอ ไมอยากไดไม

โลภมาก..."

วารี ชุมหฤทัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือ ผูใหก็มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ ผูรับก็มีความสุข 

มีกําลังใจ สังคมสวนรวมตอลดถึงประทศชาติ ก็มีความผาสุกมีความรมเย็น..."

วารี ทองสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัส 'ในหลวง' 'คุณธรรม 4 ประการ'

ประการแรก คือ การใหทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และประเทศชาติ

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดย

เทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทํา นําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรง อยูในเหตุ

ในผล หากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลใน

กายในใจของคนไทย 

ก็มั่นใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได..."

วารี บุญลําพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวง ดวยความอุตสาหะเพงพินิจ 

ใชความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชน ที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคง ทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

วารี มะกรวัฒนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จ  เกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบ  ใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก

ตําแหนงหนาที่ดํารงอยู..."

วารี สังขทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

วารีรัตน คงคําศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทานสําเร็จการศึกษาออกไปแลวยังมีคนจํานวนมากที่เอาใจใสเฝาดูการกระทําของทานอยูตอไป 

ใครทําดีก็ไดรับคําชมเชยและสรรเสริญ ใครทําไมดีเขาก็พากันติและพลอยติชมถึงสถานศึกษาของทาน

ดวย ซึ่งหมาวิทยาลัยของทาน คือ"จุฬาลงกรณ" จะติดตัวทานไปดวยเสมอไมวาจะประพฤติดีหรือชั่ว ฉะ

นั่นทุกครั้งที่ทานจะกระทําการสิ่งใดลงไปจงคิดแลวคิดอีกทบทวนดูทั้งทางไดทางเสียใหแนชัดเสียกอน 

"จุฬาลงกรณ" หาไดเปนแคเพียงชื่อของมหาวิทยาลัยนี้เทานั้นไม ยังเปนนามของผูพระราชทานกําเนิดของ

สถานที่แหงนี้ดวย ฉะนั้นจึงเปนการจําเปนอยางยิ่งที่ทานจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับผูที่ไดรับการ

อบรมสั่งสอนไปจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนี.้.."

วารีรัตน รัตนวิบูลยสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

วารุณี เบญอะหลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาตินั้นเปรียบไดกับชีวิตคน กลาวตามหลักความจริง คนเราประกอบดวยรางกายสวนหนึ่ง จิตใจสวน

หนึ่ง ทั้งสองสวนคุมกันอยูสมบูรณชีวิตก็คงอยูสวนใดสวนหนึ่งทําลายไป ชีวิตก็แตกดับ เพราะอีกสวนหนึ่ง

จะตองแตกทําบายไปดวย ชาติของเรานั้นก็มีผืนแผนดินและประชากรอันรวมกันอยูเปนสวนรางกาย มี

ศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความเช่ือถือและความคิด จิตใจที่จะสามัคคีกันอยูเปนปกแผน ซึ่งรวม

เรียกวาความเปนไทย เปนสวนจิตใจ คนไทยเราดีมั่นคงอยูก็เพราะยังมีทั้งบานเมืองและความเปนไทย

พรอมสมบูรณ แตถาความเปนไทยของเรามีอันเปนตองเสื่อมสลายไปดวยประการใดแลว ชาติก็ตองสิ้นไป 

เพราะถึงหากบานเมืองและผูคนจะยังอยู ก็ไมมีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวใหอยูรวมกันได จะตองแตกแยก

แตกกันไปในที่สุด เหมือนสวนตางๆ ของรางกายที่ตองแตกจากกันเม่ือสิ้นชีวิต..."

วารุณี แสงอรุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน.

      สําหรับการปฏิบัติในการทํางาน ไดนอมนํามาใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและปฏิบัติงานอยางเตม

กําลังความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ขาราชการครู ดังนี้ 

 1. การครองตนมีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง ผูอ่ืน ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและ

งานในหนาที่ ขวนขวายใฝหาความรูอยูเสมอ เพื่อใหเกิดทักษะในการปฏิบัติหนาที่ของการเปนครู ขมใจ

และมีความสุภาพออนนอม ใชจายอยางประหยัด ไมสุรุยสุรายและไมสรางหนี้สิน

 2. การครองคน เปนแบบอยางแกเพื่อนรวมงาน บุตรบริวาร มีความเมตตา ใหอภัยแกผุอ่ืน ไมเบียดเบียน

ผูอ่ืนมีความจริงใจ วางตัวสม่ําเสมอ และทําตัวเองใหเขากับคนอื่นได เปนที่รักใครและยอมรับของเพือ

นรวมงานและบุคคลอื่นๆในสังคม

 3. การครองงานมีความอุตสาหะและตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเตมกําลังสามารถและในฐานะขาราชการครู

อบรมสั่งสอนศิษยเต็มกําลังสติปญญา ความสามารถ ความรูใหเปฯคนด คนเกงและใหสามารถอยูรวมใน

สังคมอยางมีความสุข

      พระบรมราโชวาท เปนหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของขาราชการทุกคนตลอดจนใชความรูความ

รอบคอบและคุณธรรมประกอบการตัดสินใจและการกระทําเพื่อใหเกิดประโยชนสุงสุดแกตนและแกบาน

เมือบก็จะถือไดทําประโยชนในฐานะทีเกิดเปนคนไทย ทดแทนแผนดินเกิด..."

วารุณี หมายสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมเปนการ ศึกษาที่สําคัญและควรจะดําเนิน ควบคูกันไปกับการศึกษาดาน

วิทยาศาสตร เพราะความเจริญของบุคคล ตลอด จนถึงความเจริญของประเทศ มีทั้งทาง วัตถุและจิตใจ

ความเจริญทั้งสองทางนี้จะตองมี ประกอบกันเกื้อกูลและสงเสริมกัน..."

วารุณี เอี่ยมอารมณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวา จิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี 

ถาตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอย฿อยางมีความสุข

ตราบนั้น..."

วาศินี จงพิพัฒนวณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...นายทหารเปนผูมีภารกิจตองปฏิบัติ และรับผิดชอบมาก ทั้งในดานการปกครองบังคับบัญชา และการ

บริหาร ซ่ึงจําเปนจะตองปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีทุกๆ ดาน เพราะงานของทหารนั้น ลวนผูกพันอยู

กับความมั่นคงปลอดภัยของชาติทั้งสิ้น อีกประการหนึ่ง จะตองทําความเขาใจใหถองแทวา งานดานทหาร

ก็ตาม งานดานพลเรือนก็ตาม แทจริงแลวก็คืองานสวนรวมของชาติ ซ่ึงมีความสําคัญ และเกี่ยวพัน

เช่ือมโยงถึงกันหมด จะแยกออกจากกันใหเด็ดขาดไมได หากจะตองดําเนินไปพรอมกัน และประสาน

สอดคลองกันเปนอยางดีดวย ทหารทุกคนจึงตองสําเหนียกตระหนักอยูเสมอ ในความรับผิดชอบที่จะตอง

ปฏิบัติงานของตัว รวมงานกับผูอ่ืนใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติของเรา ใหกาวไปถึง

ความวัฒนาสถาพร และธํารงมั่นคงอยูในความรมเย็นเปนอิสระตลอดไป..."

วาสนา เกิดสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

วาสนา แกวใย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสําคัญ 

ผูที่จะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะตองมีทั้งวิชาความรูทั้งหลักธรรมทาง

ศาสนา เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติการงานใหชอบคือ ให

ถูกตองและเปนธรรม วิชาการกับหลักธรรมนี่ มีประกอบกันพรอมในผูใด ผูนั้นจะไดประสบความสุข และ

ความสําเร็จในชีวิตโดยสมบูรณ..."

วาสนา คงเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ถือตัววาเปนชาวพุทธ จะตองสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาตามภูมิปญญา ความสามารถ และ

โอกาสของตนที่มีอยูเพื่อใหเกิดความรูและเขาใจที่กระจางถูกตองพระศาสนาก็จะมั่นคงขึ้นไป..."

วาสนา คงอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

วาสนา จํานงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

วาสนา จิวสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัชหรือพระบรมราโชวาทที่ไดยึดถือปฏิบัติในการทํางาน  การดําเนินชีวิต

...ความคิดนั้นสําคัญมาก ถือไดวาเปนแมบทใหญของคําพูด และการกระทําทั้งปวงก็เปนไปในทางที่ดีที่

เจริญ  ถาคิดไมดีไมถูกตอง คําพูดและการกระทํา ก็อาจก็ใหเกิดความเสื่อมเสียหาย  ทั้งแกตนเองและ

สวนรวมได  ดวยเหตุนี้กอนที่บุคคลจะพูดจะทําสิ่งใดจําเปนตองหยุดคิดเสียกอนวา  คิดที่จะทํา คําที่จะ

พูดนั้นผิดหรือถูกเปนประโยชนหรือเปนโทษเสียหาย  เปนสิ่งที่ควรพูดควรกระทําหรอืควรงดเวนเม่ือคิด

พิจารณาไดดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร  หยุดยั้งการกระทําไมถูกตอง  พูดและทําแตสิ่งที่จะ

สัมฤทธิ์ผลเปนคุณเปนประโยชนและเปนความเจริญ...

...การทําความดีนั้น  โดยมากเปนการเดินทวนกระแสความพอใจและความตองการของมนุษยจึกทําได

ยาก และเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา  เพราะหาไมความชั่วซ่ึงทําไดงาย จะเขามาแทนที่ แลวจะพอกพูน

ขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

วาสนา ชัยมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยู ก็จะไมมีวันอับจน ยอมหาทางสรางตัวสรางฐานะให

กาวหนาไดเสมอขอสําคัญในการสรางตัวสรางฐานะนั้นจะตองถือหลักคอยเปนคอยไปดวยความรอบคอบ

ระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะและกําลังหรือดวยความเรงรีบ..."

วาสนา ดิษฐเนตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

วาสนา นุยกลั่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

วาสนา บรรลุผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

วาสนา บัวสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่  การวางตัว การสงเสริมเยาวชน ในฐานะที่ตองออกไปทําหนาที่เปนครูของผูอ่ืน ทานจําเปนตอง

สรางกับธรรมะตางๆใหเพิ่มพูนมากขึ้น และวางตัวใหเหมาะสมกับผูมีหนาที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน ควร

จะต้ังใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ และชวยกันขจัดปญหาเยาวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว  และ

สงเสริมใหเยาวชนไดเปนคนที่มีสัมมาอาชีพ และความประพฤติดี เพื่อเปนกําลังในการที่จะสราง

ประเทศชาติตอไป..."

วาสนา โพธิ์ทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดที่เปนอยูแกเราในวันนี้ยอมมีตนเรื่องมากอนนั่นคือเหตุสิ่งที่ไดรับคือผลและผลที่

ทานมีความรูอยูขณะนี้จะเปนเหตุใหเกิดสิ่งอื่นตอไป  ดังนั้นที่พูดกันวาใหพิจารณาเหตุลใหดีนั้น  กลาวอีก

นัยหนึ่งวา ใหพิจารณาจากการกระทําหรือกรรมของตนใหดีนั่นเอง..."

วาสนา เมาพิมพา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

วาสนา รักนุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูจะตองถือเปนหนาที่อันดับแรกที่ตองใหการศึกษา คือสั่งสอนอบรมอนุชนใหไดผลแทจริงทั้ง

ในดานวิชาการความรู จิตใจ และความประพฤติทั้งตองคิดวางานที่แตละคนกําลังทําอยูนี้ถือเปนความ

ตายของประเทศเพราะอนุชนที่มีความรูมีความดีเทานั้นจึงจะรักษาชาติบานเมืองไวได..."

วาสนา วงษสวรรค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศของเรารักษาเอกราช อธิปไตยและอิสระภาพให สมบูรณมั่นคงมาไดจนถึงทุกวันนี้ เพราะคน

ไทย ทุกหมูเหลารูรักความสามัคคี และรูจักทําหนาที่ของแตละฝายใหประสานสงเส ริมกัน เมื่อทุกคนมุง

ใจปฏิบัติดังนี้ ความถูก ตองเรียบรอย ความพัฒนากาวหนา และความมั่นคง เปนปกแผนจึงบังเกิดขึ้น..." 

พระบรมราโชวาท ในพีธีถวายสัตยปฏิญาณและสวนสนามทหารรักษาพระองค 

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2534..."

วาสนา วีรสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

วาสนา ศิริสากล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

วาสนา สัญญาโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

วาสนา สันตินานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

วาสนา สุกใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอทุกฝายจงตั้งจิตรวมใจกัน  สรางความมั่นคงใหแกประเทศชาติ

ยึดม่ันในอุดมคติ  ที่จะปฏิบัติหนาที่ ดวยความซื่อสัตยสุจริต มุงตอประโยชน

สวนรวม  เพื่อประเทศของเราจะไดเจริญกาวหนาสถาพรสืบไป..."

วาสนา สุขสีพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น เบื้องตน แตละคนจะตองมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอัน

ที่จะทํางานทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความหนักแนนอดทน ใหบรรลุผลสําเร็จ. เมื่อจะเริ่ม

งานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชนที่แทของงานนั้นอยาง

แจมแจง แลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย. ขอสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตองพยายาม

ควบคุมกายใจและความคิด ใหสงบตั้งมั่นและหนักแนน อยาใหคลายจากความเพียร และอยาใหหวั่นไหว

ฟุงซานไปกับความพอใจไมพอใจหรืออุปสรรคและปญหาตาง ๆ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความสุจริตใจ

และจริงใจตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม 

ดวยความเมตตาอารีและความไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานประโยชนกันได อยางสอดคลอง

และมีประสิทธิภาพ..."

วาสนา สุระกําแหง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีจิตใจที่สะอาดแจมใสไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้ สําคัญมาก 

เพระ ทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณ มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถ คิดอานสรางสรรค 

สิ่งที่จะอํานวยประโยชนสุข คาวมเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติยศ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ

ใหสัมฤทธิ์ผลได..."

วาสนา สุวรรณบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

วาสนา สุวรรณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่สมัครใจเขารับราชการอาชีพครู ทํางานสอยหนังสือเด็กนั้น แมทุกคนจะทราบดีแตตนแลววามิใช

ทางแสวงหาลาภยศใดๆ ก็ไดเพียรพยายามืมาตลอด โดยหวังผลตอบแทนเพียงความพอใจ ที่จะได

เผยแพรความรู ความดี ความรัก ความอ็นดูแกศิษย และไดเห็นศิษยมีความรสุข ความเจริญเทานั้น ทําให

และเห็นวาในโลกปจจุบันซึ่งคนเปนอันมากพากันเสื่อมศรัทธาในเรื่องการทําดีเพื่อความดี ยังคงมีบุคคลผู

ยืนหยัดอยูไดดวยคุณธรรม พยายามทาํหนาที่ดวยอุดมคติอันตั้งมั่น..."

วาสนา เสนาพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

วาสนา หะยีกือจิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ของกระทรวงมหาดไทยพูดอยางรอบรัดคือการอํานวยความสุขสัวัสดดีแกทวยราษฏรอาจจําแนก

ตามประเภงานไดเปน 4 ดาน คือก การอํานวยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การพัฒนา

อาชีพและบานะความเปนอยู การพัฒนาจิตใจใหอยุรวมกันไดดยความสุขและความสามัคคีปรองดอง 

และการใหการศึกษาเพือสรางอนาคตที่แจมใส งานทั้ง 4 ยังจําแนวกเปนสวนปลีกยอยออกไปไดมากมาย 

ซึ่งตองมีกรมกองตางๆ รับผิดขอยไปปฏิบัตจิทั้งตองพึ่งพิอาศัยความรวมมือจากการะทรวง ทบวง กรมอื่นๆ

 อยางกวางขวางและใกลชิดดวย ขาราชการกระทรวงมหาดไทยทุกฝายทุกคน จึงจําเปฯที่ตงอมีหลัก

ปฏิบัติที่แนนอนเปนเครื่องยึดถือ หลักการอยางแรกกคือตองปฏิบัติงานใหประสานสอดคลองและดําเนิน

กาวหนาไปดวยกันเสมอกัน พรอมเพรียงกันทุกฝาย โดยมิใหล้ําหนาหรือลาหลงักวากัน อันเปนเหตุใหงาน

ชะงักงัน หรือเสียขบวน และเสียผล หลักการที่สองคือตองพยายามประสานงานกับทุกนวยงานดวยความ

สมัครสมานแลความเขาใจอันดีตอกัน ประการสําคัญคือตงอระมัดระวังปฏิบัติการทุกอยางดวยความ

สุจริตเที่ยงตรงใหสมควรถูกตองดวยหลักวิชา กฏหมายความชอบธรรม โดยไมมีอคต.ิ.."

วิกรม กิจวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไม

เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ําไป..."

วิกรม เดชหนู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

วิกัญดา ตอแลมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

วิจัย ธนาพิชญนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

วิจัย ยานวิมุติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก

หลายๆคน หลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรค

ขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน?

)..."

วิจารณ ไชยกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ ยึดม่ันนั้นคือ ความดีเปนผูที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไม

มีความคิดที่แจมใส ไมมีความ คิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถที่ปฎิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."  

 

"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

วิจารณ ศีประสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและให ดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่ง จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูงไม บิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบือนจุดประสงคที่ แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมาย ของคําวา ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะ

หลีกเลี่ยงละเลยไมได..."

วิจารย นาคทรรพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใชจายอยางประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุขของผูประหยัดเองและครอบครัว 

ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัดดังกลาวนี้ จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูที่ประหยัด

เทานั้นยังเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย..."

วิจิตร เกื้อรุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราคิดดี ทําดี ไมใชแตปากนะ ทําอยางดีจริงๆ คือ สรางสมสิ่งที่ดีดวยการปฏิบัติในสิ่งที่เรียกวาดี 

หมายความวา ไมใชเบียดเบียนผูอ่ืน สรางสรรคทําใหมีความเจริญทั้งวัตถุ ทั้งจิตใจแลวไมตองกลัว..."

วิจิตร จันทรโอภาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือตองหม่ันขยันและ อุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ตองหนักแนนอดทน และอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ใหอยูในระเบียบ 

แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

วิจิตร ชิณศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

วิจิตร บุญศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่มีการศึกษาสมบูรณ  ทําใหแตละคนหลีกเลี่ยงไมไดจากความรับผิดชอบ  ที่จะตองใชความรู 

สติปญญาของตนใหมีประโยชนและเปนความเจริญวัฒนาแกบานเมืองและสวนรวม..."

วิจิตร ฤกษใหญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

วิจิตร ศรีผอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

วิจิตร สดสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาเปนไทย ไดมั่นคงที่สุดและเหมาะสมที่สุดไมมีใครอื่น นอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไมวาจะ

อยู ณ เทาใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

วิจิตร เสือคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

วิจิตร แสงเพ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน  จะตองรูตระหนักแนในการสละ  อันไดแกการสละสําคัญ

สองประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆอีกประการหนึ่ง  จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกีรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตอไป..."

วิจิตรา คณะศิริวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

วิจิตรา จันทรจวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรมเปนสิ่งสําคัญย่ิงในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการ เพราะการยึดมั่นดังกลาวจะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

วิจิตรา แจมถาวร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

วิจิตรา ทองเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

วิจิตรา โนรดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงแหงหมูคณะ ที่จะเกิดมี ขึ้นไดนั้น ยอมจะเนื่องมาจากความคิด ความเห็น 

และใจจริงที่มุงหมายและยึดมั่นในสิ่งใดสิ่ง หนึ่งรวมกัน..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกสมาคมนักเรียนไทยในรัฐเยอรมันฯเพื่ออัญเชิญลงพิมพในหนังสือ เพื่อน

ไทย สิงหาคม 2521..."

วิจิตรา ยอดรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

วิจิตรา โสตถิยานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ศาสนาอิสลามนี้ มีความดีเปนพื้นฐานเพราะ วาศาสนาอิสลาม สอนใหทุกคนเปนพลเมืองดี ทุกคนมี 

ความเขมแข็ง มีวินัย และมีความ ปรารถนาดีตอกันนี้เปนหลักที่สําคัญ ประชาชน ที่นับถือศาสนาอิสลาม

จึงมี สวนสําคัญในการสรางบานเมืองใหเจริญและ มั่นคง..."

วิชชุกร ชุมแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยกัน และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล

 ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขอาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตนปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นได..."

วิชชุดา โลจนานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนสิ่งที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่

จะมีชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

วิชญา คุชรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

วิชญาดา ปตตะวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

วิชญาดา อุยสั้ว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

วิชัย เกิดนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

วิชัย แขกพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในโอกาสที่ทานทั้งหลายไดออกไปปฏิบัติหนาที่ครูซึ่งมีความสําคัญในการสรางอนาคตของชาตดาน

หนึ่งจึงใครขอฝากขอเตือนใจใหระลึกไววา ทุกคนจะตองบําเพ็ญตนเปนผูที่สนใจวิชาการโดยไมหยุดยั้ง

เพื่อรักษาเกียรติแหงความเปนบัณฑิตตลอดไปและในฐานะที่เปนครูอาจารยจะตองตั้งมั่นอยูในหลักแหง

ศีลธรรมรวมทั้งความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ใหสมกับเปนผูที่ไดรับความไววางใจจากผูปกครองนักเรียน

..."

วิชัย คงไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

วิชัย จิตติกรยุทธนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

วิชัย แทงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การประหยัดเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่งในทุกแหง และในกาลทุกเม่ือ ขอใหคํานึงถึงผลไดที่เกิดขึ้น

จากการประหยัดนี้ใหมาก..."

วิชัย นาคหรั่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

วิชัย นุมปราณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เช่ือถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

วิชัย บุญประสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติ ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถา แตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่ สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน แลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น..."

วิชัย ประณิธานชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันสรางสรรคประโยชนสงวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจําทะงานสําคัญยิ่งใหญเปนคุณประโยชนแทจริงได

สําเร็จ..."

วิชัย เศรษฐดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความยุติธรรมนี้คือ การปฏิบัติอะไรที่ถูกตองตามธรรม คือ ยุติธรรม ถาฟงดูก็ยุติธรรม ยุติธรรมในความ

ดีความชอบ ทานก็รักษาความยุติธรรม ทานตองรักษาความดีความชอบ ผูพิพากษาจะตองรักษาความ

ยุติธรรมดวยความดี ความถูกตอง ถาทานรักษาความยุติธรรมตามที่ไดปฏิญาณตน เชื่อวาความสงบสุข

จะเกิดขึ้น ถาผูพิพากษาไมรักษาความยุติธรรมเมื่อใด ประเทศชาติคงวุนวาย 

  ผูพิพากษามีหนาที่ที่จะรักาความดี ความปรองดองกัน ถาใครมายุยงบอกวา ตองเถียงกัน ตองเขาขางกัน

 ก็ตองเขมแข็งในงานยุติธรรม หมายความวาไมเขาขาง ผูพิพากษาจะตองตัดสินในความดี หรือถาดีแลวก็

ตัดสินไป ทานก็รูดี และไดผึกเพื่อรักษาความยุติธรรมนี้ ฉะนั้น ขอฝากความยุติธรรม..."

วิชัย สวางชื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

วิชัย สําเภานอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมั่นคง

ที่จะปฎิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ ทั้งตองกุศลโลบายหรือวิธีอันแยบคายในการปฎิบัติงานประกอบพรอมดวย 

จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

วิชัย สุพลจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 5 ธันวาคม 2512..."

วิชัย หวันเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถามีความดีแลว     ตองรักษาความดี

      ที่ไหนที่ไมมีความดี     ก็ตองสรางความดี

      ที่ไหนที่มีความเลว       ก็ตอระงับความเลว..."

วิชัย อยูเย็นเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 ? ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมายและสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน     เปนความเจริญที่

แทจริง และยั่งยืนทั้งแกตนเองและสวนรวม?

 พระบรมราโชวาทดังกลาวขางตน ถือเปนหลักในการบริหารราชการของผูบังคับบัญชา และเปนหลักใน

การปฏิบัติงานของขาราชการทุกระดับชั้นและยังสามารถนําไปใชกับผูที่มิไดปฏิบัติราชการไดอีกดวย 

กลาวคือ

 ในเรื่องของวิทยาการนั้นในปจจุบันนี้ วิทยาการใหม ๆ เกิดขึ้นอยางมากมายและรวดเร็ว และลวนแลวแต

จะเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติประจํามากบางนอยบาง หรือบางครั้งเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของแตละ

บุคคล อยางเชน ในโลกของยุคโลกาภิวัฒน ในดานการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหขอมูลขาวสารไร

พรมแดน ดังนั้น จึงจําเปนตองรูวิทยาการเพื่อนํามาปรับใชกับการปฏิบัติงาน

 รูงาน ผูที่จะปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานใด ๆ จําเปนตองรูขอบเขตของงานที่จะทํา ตองรูวางานนั้นจะ

กอใหเกิดผลอะไร อยางไร กับใคร เพื่อจะตองปฏิบัติงานนั้นใหแลวเสร็จทันตามกําหนดระยะเวลา

 รูดี รูชั่ว  การปฏิบัติงานราชการนั้นกอใหเกิดผลตอสวนรวม ดังนั้นผูที่ปฏิบัติงานราชการตองรูวาสิ่งใดเปน

สิ่งที่ดีมีคุณประโยชนตอชาติบานเมืองและประชาชน ก็ใหเรงกระทํา และถาสิ่งใดที่กระทําแลวกอใหเกิด

ความเสียหายแกชาติบานเมืองและประชาชนก็ตองละเวนการกระทํานั้นเสีย

 การรูวิทยาการ รูงาน  และรูดีรูชั่วนั้นจะตองรูใหกระจางชัด นั่นหมายถึงวา จะตองรูใหถองแท รูแจงเห็น

จริงมิใชรูแบบงู ๆ ปลา ๆ  เพราะหากเรารูจริงแลวเราจะสามารถวิเคราะหไดถึงงานที่จะปฏิบัติวาจะ

กอใหเกิดผลในดานใด หรือหากไดปฏิบัติงานไปแลว หากเกิดปญหาเราก็จะสามารถแกไขปญหาไดอยาง

เปนระบบ เพราะเราจะมีการวางแผนการปฏิบัติงานไวอยางเปนขั้นเปนตอน เพื่อสะดวกและงายตอการ

บริหารงานและตรวจสอบ ตลอดจนสามารถบริหารบุคคลในถูกตองตรงตามความถนัดและความสามารถ

ของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงเมื่อเปนเชนนี้ จะทําใหการปฏิบัติงานนั้นเปนไปตามเปาหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์เปน

ประโยชนแกประเทศชาติและเปนความเจริญที่แทจริง และยั่งยืน   เปนผลงานที่ประจักษแกคนทั่วไป   

ตนเองก็ยอมไดรับการยกยองสรรเสริญ และมีความเจริญในหนาที่การงานและผลงานที่กระทํานั้นก็ยอม

เปนประโยชนตอสวนรวมอีกดวย  ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 ขาพเจาไดนอมนําอัญเชิญพระบรมราโชวาทดังกลาวขางตน ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมายึดถือ

ปฏิบัติในการทํางาน การบริหารงานบุคคล ตลอดจนการดําเนินชีวิตทั้งของตนเองกับครอบครัว จนประสบ

ความสําเร็จ   และยังไดแนะนําใหผูใตบังคับบัญชานําพระบรมราโชวาทไปยึดถือและปฏิบัติเพื่อใหเกิด

วิชัย อรรณพานุรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ผลดีตอหนวยงานและครอบครัวของผูปฏิบัติจวบจนถึงปจจุบัน..."

วิชัย อรรณพานุรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

วิชา ขุนจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

วิชา เขตชัยภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

วิชา แซภู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

วิชา สินธพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

วิชาญ จันทรสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

วิชาญ โฉมกระโทก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตัวของแตละคนที่สามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบ ใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค และปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

วิชาญ ชํานาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

วิชาญ นามแสงผา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."

วิชาญ พลไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

วิชาญ รวมรักบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

วิชาญ สัตยสมนึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ  เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข  อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก  ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมได  ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกันปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักไดไม

กลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสาํเร็จของการงาน  ตัวการที่จะทําให

แกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความที่ถูกอคติครอบงํา  คนเรา เมื่อมีอคติ

แลวมักมองไมเห็นความจริงหรือถึงจะเห็นก็ไมยอมรับและเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว  ก็ทําให

ไมทราบตนเหตุของปญหา  และแกปญหาไมออก  ยิ่งไปกวานั้นยังจะถูอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิดแลวกอ

ปญหาใหใหญโตซบซอนไมสิ้นสุด  วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางใหได  

เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา  และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด  การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน  จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด  จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือ ตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด  ฝายใด  อยางไรบาง..."

วิชาญ สุภิรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

วิชาน แกวเขียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประวัติศาสตรไดแสดงใหปรากฏตลอดมาวา ชาติใดเสื่อมสูญยอยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติ

ขาดความสามัคคี แตกแยกเปนหมูคณะเปนพรรคเปนพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัสประหารซ่ึงกัน

และกันบางพวกถึงกับเปนไสศึกใหศัตรูมาจูโจมทําลายชาติตนดังนี้

  ขาพเจาจึงขอชักชวนพี่นองชาวไทยทั้งหลายใหระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งไดกอบกูรักษาบานเกิด

เมืองนอนของพวกเรามานั้นใหจงหนักแลวถ่ือเอาความสามัคคีความยินยอมเสียสละสวนตัวเพื่อประโยชน

ยิ่งใหญของประเทศชาติเปนคุณธรรมประจําใจอยูเปนนิจจึงขอใหพี่นองชาวไทยทั้งหลาย จงบําเพ็ญ

กรณียกิจของตนแตละคนดวยความซื่อสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทนกละกลาหาญ แลวอุทิศความ

เสียสละสวนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลําบากยากแคนเปนพิธีบูชาบรรพบุรุษ ผูซึ่งไดกอสรางชาติเปนมรดก

ตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี.้.."

วิชิต จอมทัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของตัว

โดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยงกัน

 ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

วิชิต จิตตยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เร่ืองศาสนานี้ จะเปนศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดี และถูกตอง ก็ยอมจะมีประโยชนอยางสําหรับแตละ

บุคคล และเปนประโยชนสําหรับ สวนรวมดวย เพราะวาบุคคลที่มีความคิดดี ทําดี ต้ังใจดี ทําใหสวนรวม 

อยูเย็นเปนสุข..."

วิชิต ไชยกาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว 

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร  ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก  ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

 

 

"...if all nations should treat each other with sincere mutual respect and esteem as well as with 

prompt readubess to be of mutual support and assistance, then it could be confidently 

expected that there will be created a general atmosphere of truly mutual good understanding 

with firm and friendly co-opration all around. It will then follow that peace, happiness, freedom 

and stability on equal and permanent bases will reign throughout the world, fulfilling the 

avowedly earnest desire of everyone..."

วิชิต ไชยกาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

วิชิต ดวงมาลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่ง ที่ จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและ เจริญกาวหนาไดแทจริง คือ การไม

 ทําตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตาและไมตรี ยินดี ประสานสัมพันธกับผูอ่ืน โดยเฉพาะผูรวม 

งานอยางจริงใจ..."

วิชิต บุษยวรรธนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา ศิลปและวัฒนธรรม นั้น คือ งานสรางสรรคความเจริญทางปญญา และทางจิตใจ 

ซึ่งเปนทั้งตนเหตุทั้ง องคประกอบที่ขาดไมได ของความเจริญ ดานอื่น ๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะ ชวยให

เรา รักษาและดํารงความเปนไทย ไดสืบไป..."

วิชิต เพ็ชรดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามารถคี และเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน

และกัน และแสดงถึงซึ่งความสามัคคี ถึงตราบใดเรารักษาความสามัคคีและเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ไว

ไดเราก็จะอยู ไดอยางมีความสุขตราบนั้น..."

วิชิต เลาหภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

วิชิต หมัดเชี่ยว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

วิชิต อัมพวา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพร และการเฉลิมฉลองย่ิงใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ

ทั้งรัฐบาลที่ไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทย ที่รวมกันแสดงออก

ทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนไดแสดงออก และ

ตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคนที่จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเปน

ที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได

จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา

ขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล จงรักษาประเทศชาติไทยปลอดพนจากภัย จาก

อันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความเจริญสวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากนั..."

วิชิตรา ชุอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดี คือ คนมีระเบียบ ไดแก ระเบียบในการคิดและการทํา ผูไมฝกระเบียบไวถึงจะมีวิชามี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวุนวายทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอนมีแตความรังเรขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดขีึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

วิชีพ บุญโยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่มีการศึกษาที่เรียกวาผูมีปญญา  ควรจะสามารถวินิจฉัยไดวาแกไขอะไรอยางไร  ขอสําคัญควร

จะตองรอบคอบและระมัดระวังพิจารณาเรื่องตาง  ๆ   ใหกระจางแท  ทุกแงทุกมุมแลวจัดการใหถูกจุด  ถูก

ขั้นตอน  ถูกเหตุผล  ขอที่พึงระมัดระวัง  คือการแกปญหาโดยเรงรีบดวย..."

วิชุดา ตุมจอหอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันอยูวาทหารไทยนั้น นอกจากจําทําหนาที่สูรบปองกันประเทศ และธํารงรักษาเอกราช

อธิปไตย กับทั้งอิสรภาพของชาติไวใหสมบูรณยืนยงมาแลวยังไดทําหนาที่พัฒนาบานเมือง และชีวิตความ

เปนอยูของประชาชน อันเปนหนาที่ที่ทุกคนจะตองปฏิบัติโดยเครงครัดอีกประการหนึ่ง หนาที่ประการหลัง

นี้ตองถือวาเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของทหาร เสมอเหมือนถึงการสูรบ เพราะการพัฒนาใหบานเมือง

เจริญม่ันคงใหประชาชนเปนคนดีมีวิชา มีสถานะความเปนอยูที่ดี มีกําลังเขมแข็งที่จะชวยตนเอง และ

รวมกันเปนปกแผนไดแข็งแกรงนั้น สามารถปองกันระงับเงื่อนไขสงครามและการตอสู เอาชนะความ

ยากไรและศึกศัตรูภายนอกภายในไดทั้งหมด..."

วิเชฎฐ ยาทองไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

วิเชาว สุขกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลา ได และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดย งายดายและ

รวดเร็ว..."

วิเชียร จารุเพ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..."

วิเชียร ชิตทัพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทยสามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใด เรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน และกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความ สุข

ตราบนั้น..."

วิเชียร ตระกูลกลกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยางอาจจะดู

ฟุมเฟอนแตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็หมายความอีกอยาง

ของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง..."

วิเชียร ทองนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบอพมีพอกินนั้นหมายความ

วา อุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเอง..."

"...ความพอเพียงนี้ ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผาใสเอง อยาง

นั้นมันเกินไป แตวาในหมูลานหรือไนอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตได

มากกวาความตองการก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก อยางนี้ทานนัก

เศรษฐกิจตางๆ ก็ออกมาบอกวาลาสมัยจริง อาจจะลาสมัย คนอื่นเขาตองมีการเศรษฐกิจ ที่ตองมีการ

แลกเปลี่ยน เรียกวาเปนเศรษฐกิจการคา ไมไชเศรษฐกินความพอเพียง เลยไมรูสึกหรูหรา แตเมืองไทย

เปนประเทศที่มีบุญอยูวา ผลิตใหพอเพียงได..."

"...ถาสามารถที่เปลี่ยนไป ทําใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไมตองทั้งหมด แมแคครึ่งก็ไมตอง 

อาจจะหลักเศษหนึ่งสวนสี่ก็สามารถอยูได การแกไขอาจจะตองใชเวลา ไมใชงายๆ โดยมากคนก็ใจรอน 

เพราะเดือนรอน แตตองทําตั้งแตเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแกไขได..."

วิเชียร ทองพุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

วิเชียร มะหะหมัดนยูซบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

วิเชียร มะหะหมัดยูซบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การนําความรูไปปฏิบัติงาน ซึ่งมีหลักการสําคัญที่ใครจะแนะนําสองประการ ประการแรก ในฐานะที่

เปนนักวิชาการจะตองมีความบริสุทธ์ิใจและซื่อตรงตอวิชาการของตน หมายความวา แตละคนจะตอง

พยายามควบคุมความคิดจิตใจใหม่ันคงหนักแนน และรอบคอบสุขุมไมใหมักงาย ไมใหเลินเลอ ไมให

หลอกตัวเอง ไมใหทุจริต แลวใชวิชาการและทําลายเกียรติภูมิของตนโดยแทจริง ทั้งยังอาจเปนเหตุ

กอใหเกิดผลเสียหายใหญหลวง ขึ้นไดอยางคาดไมถึง ประการที่สอง จะตองเขาใจใหถูกวา การมีความ

บริสุทธ์ิใจ และซ่ือตรงตอวิชาการนั้นหาใชการยึดตําราหรือยึดทฤษฎีจนเหนียวแนนอยางที่เรียกวา ตอง

เอาหัวชนฝาไม หลักวิชาทั้งหลายจําเปนตองใชดวยวิจารณญาณ ใหถูกเหตุถูกผล ใหถูกสัดถูกสวนให

พอเหมาะพอดีและใหประสานสอดคลองกับวิชาการอื่นๆโดยคลองตัว ผูฉลาดใชหลักวิชาจึงตองคํานึงถึง

ผลเลิศตามวัตถุประสงคและประโยชนอันย่ังยืนไพบูลยเปนสําคัญ และตองพยายามพิจารณา ใครครวญ

อยางละเอียดรอบคอบ กอนที่จะใชวิชาการของตัวทุกครั้ง หวังวาทานทั้งหลายจะไดนํา ขอแนะนํานี้ไปขบ

คิดใหเปนประโยชนเปนความเจริญตอไป..."

วิเชียร รักษวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกัน คือ ยอม พยายามอยูทุกเมื่อที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาด ดวยระเบียบปฏิบัติ อันดี

งามและสุจริต ที่จะควบคุมประคองใจ ใหสงบ ดวยความมีสติรูตัวอยู ตลอดเวลา..."

วิเชียร รุนใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

วิเชียร สัตยชื่อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

วิเชียร แสวงผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

วิเชียร หนูดํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

วิเชียร อยูดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครทึจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมี

ความปกติสุขเรียบรอยจึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหคนดีปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

วิเชียร อวยพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาสามัครคี คืออะไร ไมใชเพียงแตพบหนาก็ชี้หนาวาตองสามัครคีกันนะ อันนี้เปนคํากลาง แตคําวา

สามัครคีนี้ตองมีความเขาใจกันดี ถาเขาใจกันดีๆแลว ก็เชื่อไดวาทุกคนรูหนาที่ ทราบดีวาควรจะปฏิบัติ

อยางไรและจะทํางานอยางสอดคลองกัน ประเทศชาติจะลอดพนอันตราย ทุกคนก็จะมีแผนดินที่จะ

อาศัยดสยความสุขและความมั่นคง..."

วิเชียร อารมยสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพร และการเฉลิมฉลองย่ิงใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ

ทั้งรัฐบาลที่ไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทย ที่รวมกันแสดงออก

ทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนไดแสดงออก และ

ตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคนที่จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเปน

ที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได

จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา

ขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล จงรักษาประเทศชาติไทยปลอดพนจากภัย จาก

อันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความเจริญสวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากนั..."

วิโชค เกาะแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

วิโชติ หมาดหลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

    การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรม ดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

    เพราะเหตุวาความรูนั้น เปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปได ประการเดียว สวน

คุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูก

ทาง ดวยความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

    ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไปขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

วิฑูย พลพุทธา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

 

 

คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

วันที่  ๑๐  กรกฏาคม ๒๕๑๘..."

วิฑูร จันทรแกรมแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

วิฑูร ชนไมตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

วิฑูร ชุริวัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

วิฑูรย ภูนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

วิฑูรย เลาหบรรจง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆประการใหบริสุทธ์ิบริบูรณ 

โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุสําเร็จอยาง

สูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ แกแผนดิน..."

วิฑูรย วังตาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

วิฑูรย สุวรรณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

วิด ยาสา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถและเกื้อกูลกันไมมีผูใดจะ

อยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

วิทยา ขุมหิรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

วิทยา จิตรเพ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

วิทยา แจมใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

วิทยา ไชยมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราอยาไปเบิกบารมีที่บานเมื่อง ที่ประเทศไดสรางเอาไวตั้งแตบรรพบุรุษของเราใหเกินไป เราตองทําบาง

 หรือเพิ่มพูนใหประเทศชาติมีอนาคนที่แนนอน..."

วิทยา ดีปราสัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."

วิทยา ตุมฉิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

วิทยา ทองรอยชั่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซ่ึง

เปนตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษา

 และดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป..."

วิทยา บัวตูม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

วิทยา ปนพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

วิทยา พันธทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาอยากใหมีผลดี  ทุกคนที่เปนสมาชิกสหกรณ  หมายถึงทั้งผูใหญทั้งเด็ก  ทั้งผูหญิง และทั้งผูชาย

จะตองคิดดูวาเรามีชีวิตทําไม  เราอยากไดอะไร  และจะทําอะไร สหกรณนี้เทากับเปนหนึ่ง จะตองทําทุก

อยาง จะตองทํามาหากิน เพาะปลูกแลวก็ตองขายได..."

วิทยา พุมพฤกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

วิทยา พุมไสว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารทั้งหลายจําเปนตองปฏิบัติงานดวยความมีสติต้ังม่ัน ดวยวิจารณญาณที่สุขุมรอบคอบ ดวยความ

เปนไทย ทั้งในความคิดจิตใจและการกระทํา โดยยึดถือความมั่นคงของชาติ ความเจริญกาวหนาของ

บานเมือง และความผาสุกของประชาชนเปนเปาหมาย นอกจากนั้นยังจะตองถือวินัยสําคัญโดยเครงครัด

สามขอ ขอหนึ่งตองปฏิบัติงานทุกอยางดวยความรูจริงและรูชัดในจุดหมาย ขอสองตองทํางานของตนให

ประสานกับงานของผูอ่ืน แตมิใหเปนการกาวกายแทรกแซง ขอสามซึ่งสําคัญที่สุดตองถือหลักพึ่ตนเองยิ่ง

กวาการพึ่งบุคคลใดชาติใด..."

วิทยา แพใหญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาความสัจ

 ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อด

กลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจัก

ละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง.

 คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

วิทยา ภูศรีฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

วิทยา มิ่งมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

วิทยา รักษากิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญอันใด

ได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริงไดสําเร็จ

..."

วิทยา ริศาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

วิทยา วารีนิยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนเองของประชาชน ในทุกระดับ ตั้งแต

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสาย

กลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมี

ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรูความ

รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ

ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐนัก

ทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม

 ดําเนินชีวิตดวยความอดทนความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการ

รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจาก

โลกภายนอกไดเปนอยาง..."

วิทยา ศรีมูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

วิทยา ศิลปานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท  ปพุทธศักราช 2536

           ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง  ที่จะตองปฏิบัติตอบุคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ  วางตัว

ใหพอเหมาะพอสมกับตําแหนง  พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนนสมํ่าเสมอ  

นอกจากนั้น  ยังตองมีความเสียสละ  อดทน รูจักเกรงอกเกรงใจ  ใหอภัย  ทั้งออนโยนผอนตามกันและกัน

ดวย  เหตุผล  และสําคัญที่สุด  จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน   รูจักรับฟงความคิดเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด  เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ  การ

ระดมสติปญญาและประสบการณอันหลากหลาย  มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติการบริหารงานให

ประสบความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

วิทยา สิทธิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

วิทยา แสงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

วิทยา แสงจีน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

วิทยา อนุเกรียงไกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัวและถาแตละคนทําใหได ทําอยางเขมแข็ง ซื่อสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตองปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

วิทยา อรุณพูลทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตละคนควรจะไดรับทราบตระหนักแตเบื้องแรกวานายทหารเปนผูมีภารกิจตองปฏิบัติ และรับผิดชอบ

ในดานการปกครองบังคับบัญชาและบริหาร ซึ่งจําเปนจะตองปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีทุก ๆ ดาน 

เพราะงานของทหารนั้น ลวนผูกพันอยูกับความมั่นคงปลอดภัยของชาติทั้งสิ้น อีกประการหนึ่ง จะตองทํา

ความเขาใจใหถองแทวางานดานทหารก็ตาม งานดานพลเรือนก็ตามแทจริงแลวคืองานสวนรวมของชาติ 

ซึ่งมีความสําคัญและเกี่ยวพันเช่ือมโยงถึงกันหมด จะแยกออกจากกันใหเด็ดขาดไมได หากจะตองดําเนิน

ไปพรอมกัน และประสานสอดคลองกันเปนอยางดีดวย ทหารทุกคนจึงตองสําเหนียกตระหนักอยูเสมอ ใน

ความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัว รวมงานกับผูอ่ืนใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพา

ประเทศชาติของเราใหกาวไปถึงความวัฒนาสถาพร และธํารงม่ันคงอยูในความรมเย็นเปนอิสระตลอดไป

..."

วิทยาศักดิ์ เทียนไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปนผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะบะเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามเมตตาโอกาสดวย..."

วิทวัส เวทยาวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

วิทวัส สุคันธรส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

วิทัศนย พวงแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

วิทิตา แพโสภณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

วิทูร ชิตมณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

วิทูร ปงพิพัฒนตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

วิทูร ปงพิพัฒนตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันอยูวาทหารไทยนั้น นอกจากจําทําหนาที่สูรบปองกันประเทศ และธํารงรักษาเอกราช

อธิปไตย กับทั้งอิสรภาพของชาติไวใหสมบูรณยืนยงมาแลวยังไดทําหนาที่พัฒนาบานเมือง และชีวิตความ

เปนอยูของประชาชน อันเปนหนาที่ที่ทุกคนจะตองปฏิบัติโดยเครงครัดอีกประการหนึ่ง หนาที่ประการหลัง

นี้ตองถือวาเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของทหาร เสมอเหมือนถึงการสูรบ เพราะการพัฒนาใหบานเมือง

เจริญม่ันคงใหประชาชนเปนคนดีมีวิชา มีสถานะความเปนอยูที่ดี มีกําลังเขมแข็งที่จะชวยตนเอง และ

รวมกันเปนปกแผนไดแข็งแกรงนั้น สามารถปองกันระงับเงื่อนไขสงครามและการตอสู เอาชนะความ

ยากไรและศึกศัตรูภายนอกภายในไดทั้งหมด..."

วิเทพ เทียนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตองรวมมือกัน ทุกคนตองทําหนาที่ของตนดวยความตั้งใจสุดกําลังเพื่อที่จะใหบานเมืองอย฿ได 

การที่ทุกคนทํางานในหนาที่ของตนและระลึกวางานของตนเปนสวนหนึ่งของสวนรวม จะเปนสิ่งที่ทําให

บานเมืองเจริญรุงเรืองได..."

วิน รามศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สิ่งที่ดีมีประโยชนนั้น จะตองใชใหถูกตองตามหลักวิชาและเหทมาะสมแกสภาพการณทั่วดวยจึงจะ

ไดผลที่พึงประสงคอยางเชนการปลูกหญาแฝกจะตองปลูกใหชิดติดกันเปนแผงและวางแนวใหเหมาะสม

กับลักษณะของภูมิประเทศ..."

วินยา ภาสกรวิวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยแมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย แตมักทําตามใจตัวกันเปนปกติแตก็มีความสํานึกมั่นในชาติ

อยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกันไดเหนียวแนน ดังนั้นเราจึงมีชาติมีประเทศ

อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

วินัตย คูชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

วินัย กสิกิจพาณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมู ชนผูอยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษา 

และตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ เนื่องดวยสรรพกิจการงานที่เปนสวนรวมทุกดาน ทุกระดับ ตองอาศัย

บุคคลหลายฝายรวมกันทํากิจกรรม..."

วินัย กิ้มติ้น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

วินัย เกษธีรกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตามพระบรมราโชวาทที่ใหไว ณ.พุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในวันที่ 26  พฤศจิกายน  2513

ในความหมายของคําวา  ศาสนา ซ่ึงหมายถึงคําสั่งสอนที่มาจากเบื้องบน  พระพุทธศาสนาแสดงความ

จริงของชีวิต แสดงทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต  มีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผล  พร

พุทธศาสนาเปนหรัชญาโดยวิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุผลการสอนพระพุทธศาสนาที่ถูกตอง  คือการสอน

ใหคนสามารถพิจารณา  ขุดคนหลักธรรมจากชีวิต  และนําหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติใหเปนประโยชน

                 วิธีการสอนธรรมะที่พุทธศาสนาไดคําวา  เผยแพรหลักธรรมแหงพระพุทธศาสนา  ใหเขาถึง

บุคคลประเภทตาง ๆ นั้นความจริงมีปรากฏอยูอยางสมบูรณในคําภีร  ผูมีปญญาปรารถนาจะชวยผูอ่ืน  

จะตองพยายามศึกษาจิยารณาเลือกสรรวิธีการนั้น ๆ จากคําวา  นํามาใชนํามาสอนใหเหมาะสมแกบุคคล

 แกกาลสมัย และแกสภาพการณปจจุบัน  ดดยปราศจากเหตุอันสมควรแกบุคคลแกการสมัยและแก

สภาพการณปจจุบัน  โดยปราศจากเหตุอันสมควรจะทําใหเกิดความรูสึกวา ถูกอบรมและ  ถูกบีบบังคับ 

จนหมดความสนใจ..."

วินัย คลายตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

วินัย งอกจันทึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

วินัย จงพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

วินัย จรเสถียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหงานเกิดผลอันยิ่งใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติ ดวยความ

 สุจริตและดวยความตั้งใจที่จะแผความรูความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน

ใดๆก็เปนการทําหนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที.่.."

วินัย ทองทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น จําเปนที่เราจะตองทํารวมกันและพรอมๆ กัน เพราะเมื่อรวมกันทําโดยประสาน

สอดคลองและสนับสนุนกันใหครบถวนแลวสิ่งที่ดีงามก็จะบังเกิดขึ้น..."

วินัย นาเอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

วินัย นิลอราม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกีฬานั้นมีหลักสําคัญอยูที่วาจะตองฝกฝนตนเองใหแข็งแรง ใหมีความสามารถในกีฬาของตน เพื่อ

จะพรอมที่จะไปปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันและไดชัยชนะมา ถึงเวลาเขาแขงขันก็จะตองตั้งสติใหดีเพื่อให

ปฏิบัติไดเต็มที่ตามที่ไดฝกฝนมา..."

วินัย บุญเหมือน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เรียนการศึกษานี้จึงตองหมั่นเพียรพยายามที่จะหาความรูและพิจารณาความรูนั้นใหดีใหรอบคอบ

ยิ่งขึ้น การสอนนี้นก็ตงอเรียนเกี่ยวของกับจิตวิทยาหรือมีอุบายตางๆ สําหรับสอน..."

วินัย แบนสุภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญ ทุกอยาง ตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จ 

โดยตลอด

ดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้นไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับชวงงาน ขึ้น

เปน

ขอสําคัญมักจะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงาน เปนใหญย่ิงกวาสิ่งอื่น..."

วินัย พรหมรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาตินั้นเปรียบไดกับชีวิตคน. กลาวตามหลักความจริง คนเราประกอบดวย รางกายสวนหนึ่ง จิตใจสวน

หนึ่ง. ทั้งสองสวนคุมกันอยูบริบูรณชีวิตก็คงอยู. สวนใดสวนหนึ่งทําลายไป ชีวิตก็แตกดับ เพราะอีกสวน

หนึ่งจะตองแตกทําลายไปดวย. ชาติของเรานั้นมีผืนแผนดินและประชากรอันรวมกันอยูเปนสวนรางกาย มี

ศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความเช่ือถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยูเปนปกแผน ซึ่งรวม

เรียกวา "ความเปนไทย" เปนสวนจิตใจ. ชาติไทยเราดํารงม่ันคงอยูก็เพราะยังมีทั้งบานเมืองและความเปน

ไทยพรอมบริบูรณ. แตถาความเปนไทยของเรามีอันตองเสื่อมสลายไปดวยประการใดแลว ชาติก็ตองสิ้น

สูญ เพราะถึงหากบานเมืองและผูคนจะยังอยู ก็ไมมีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวใหรวมกันอยูได จะตอง

แตกแยกจากกันไปในที่สุด เหมือนสวนตางๆของรางกายที่ตองแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิต..."

วินัย มาหาธนประทีป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

วินัย วงษตานเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานใหบรรลุผลเลิศนั้น นอกจากจะตองมีความรูความสามารถ ทางวิชาการเปนอยางดีแลว 

ทุกคนจะตอง มีความสํานึกตระหนักในหนาที่ของตนแลว ตั้งใจปฏิบัติงานรับใชชาติบานเมือง ดวย ความ

พากเพียรและอดทน..."

วินัย สมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฝนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคี และแสดงออกซึ่งสามัคคี 

ถาความใดเรารักษาความดี ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันแกนไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบนั้น..."

วินัย สุภานันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของ

บุคคล สังคมและบานเมือใดใหการศึกษาที่ดี แกเยาวชนไดอยางครบถวน พอเหมาะกันทุก ๆ ดาน สังคม

และบานเมื่องนั้น ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษา ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว 

และพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด..."

วินัย เสมอใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหงานเกิดผลอันยิ่งใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติ ดวยความ

 สุจริตและดวยความตั้งใจที่จะแผความรูความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน

ใดๆก็เปนการทําหนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที.่.."

วินิจ ธรรมพิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทํางาน ยอมตองหวังประโยชน เชน เงินทอง ยศศักด์ิ อํานาจ ความร่ํารวย เปนสิ่งตอบแทน 

สหรับครูที่รักการเปนครูที่แทจริงมีโอกาสที่จะไดรับประโยชนที่ล้ําคายิ่งกวานั้น แตเปนประโยชนที่เปนไป

ในทางจิตใจยิ่งกวาทางวัตถุ กลาวคือ ครูตามแบบฉบับมักจะมิไดเปนผูที่บริบูรณดวยทรัพย ดวยยศศักดิ์ 

อํานาจและอิทธิพลนัก หากแตบริบูรณดวยสมบัติทางคณุธรรม เชนความซื่อสัตยสุจริต ความเมตตาปราณี

 ความเสียสละ ซึ่งเปนเหตุที่ทําใหสามารถผูกพันจิตใจผูเปนศิษยใหรักใคร ไวใจและเคารพเชื่อฟงไดแนน

แฟนและสามารถที่จะสั่งสอนถายทอด ทั้งวิชาความรู ทั้งจิตใจและมารยาทที่ดีใหแกศิษย มีความฉลาด

รอบรู มีความนอบนอมซ่ึงมิใชนอบนอมเพียงแตกับผูใหญ หากรวมนอบนอมนับถือในกันและกัน อันจะทํา

ใหเขาใจกันและเอื้อเฟอสนับสนุนเพื่อใหงานสวนรวมดําเนินไปไดสะดวก ทั้งรูจักสรางสรรคสังคมที่ดีตอไป

ได..."

วินิจฉัย พูศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

วินิต จันทรานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

..."

วินิตต โกศิลญวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะ เพงพินิจ 

ใชความรู ความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวินิจฉัยปรับปรุงตัวปรับปรุงงาน

ใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค  เปนความ

มั่นคงทั้งแกตน แกงานและแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

วินิตา ฮะยีหมาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

วิบูรณ จิรภาภรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขณะนี้ยังมีบุคคลอีกจํานวนมาก ที่มีความตั้งใจขวยขวาย ความรูเปนวิชาใสตนแตประสบปญหาไมมี

ความรูพื้นฐานและไมมีทรัพยเยงพอที่จะเขามศึกษาในสถานีการศึกษาวิชาระดับตางๆได หากมีชองทาง

ชวยเหลือบุคคลเหลานี้ ใหมีความรู วิชาชีพที่เขาปรารถนา ยอมจะมีประโยชนตอสังคมและประเทศชาติได

..."

วิบูรณสุข ไพบูลยพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

วิบูล มีพรอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

วิบูลย คําสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

วิบูลย ชมละมาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําใหบานเมืองคงอยูนี้เปนงานที่ยากที่ลําบาก เพราะวาคนที่อยูในประเทศยอมตองมีการขัดแยง

กันบาง เหมือนในครอบครัว อยูใกลชิดกันก็อาจขัดแยงกันได แตวาเมื่ออยูในครอบครัวเดียวกันคือ

ประเทศชาติ ก็เปนครอบครัวใหญ ตองรูจักอภัยกันรูจักปรองดองกันใหด.ี.."

วิบูลย นัยโกวิทขจร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

วิบูลย บางลานวิวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

วิบูลย เลิศวัฒนาสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

วิพร สิริภทราวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยแมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตกมีความสํานึกม่ันใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกันไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศอันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

วิพัฒน ติ้มพานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเสียสละและชวยเหลือกันและกันที่ประชาชนทั้งชาติไดแสดงใหปรากฏนั้น เปนหลักประกันความ

มั่นคงของบานเมืองของเราอยางแทจริง (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม : 31 ธันวาคม 2510)..."

วิภา กวดนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกดานคําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไป

อีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับใชเองเทานั้น แตมีความหมายวา พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวา

เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2541)..."

วิภา กวดนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูตําแหนงใด  ระดับไหนมีหนาที่อยางไร  ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น  ทุกคนทุกฝายจึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน  หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกันสมัคร

สมานรวมมือรวมความคิดกัน  ใหการปฏิบัติงานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณพรอมทุกสวน..."

วิภา เนียมประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจา และพระราชินี มีความชื่นชมยิ่งนัก ที่ไดเห็นความเขมแข็ง พรอมเพรียง ของเหลาทหารรักษา

พระองค ในพิธีตรวจพลสวนสนามครั้งนี้ ขอขอบใจทุกคนในคําสัตยสัญญา และคําอวยพรทุกขอ ที่ใหแก

ขาพเจาดวยไมตรี และดวยความจริงใจ ขาพเจาขอสนองพร และไมตรีทั้งนั้น ดวยใจจริงเชนกัน 

ประเทศชาติ ประกอบดวยผืนแผนดิน กับประชาชน และผืนแผนดินนั้น เปนที่เกิด ที่อาศัย ที่อํานวย

ประโยชนสุข ความมั่นคงแกประชาชน ใหสามารถรวมกันอยูเปนปกแผน เปนชาติได ดวยเหตุนี้ ประชาชน

ผูอยูในแผนดิน จึงตองมีหนาที่ที่จะรวมกันประกอบกรณียกิจ เพื่อรักษาความเปนปกติเรียบรอย และ

ความมั่นคงปลอดภัยของแผนดินไว ใหเปนถิ่นที่ทุกคนจะอยูอาศัย และประกอบสัมมาชีพ ดวยความผาสุก

รมเย็น 

จึงขอใหทหารรักษาพระองคทุกคน ทุกตําแหนง ทุกช้ันยศ ไดตั้งจิต ต้ังใจ ใหเที่ยงตรงหนักแนน ที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ของตน ทั้งในฐานะที่เปนทหาร และในฐานะที่เปนประชาชน ใหพรอมเพรียงเขมแข็ง และ

ประสานสอดคลองกัน เพื่อใหชาติบานเมืองของเราธํารงยั่งยืนอยูได ดวยความมั่นคงเปนปกติสุขตลอดไป 

ขออํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ กับทั้งอํานาจแหงความภักดีในชาติบานเมือง จงดล

บันดาลใหทหารทุกคน ประสบแตความสุข ความเจริญ และความสวัสดีมีชัย ในที่ทุกแหง และในกาลทุก

เมื่อ..."

วิภา ปรสันติสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญญาคือความรอบรูสวนหนึ่งแลวปญญาก็คือพลังอยางหนึ่งที่อาศัยความรอบรูนั้น มาทําใหแกปญหา

ไดแลวปญญาอีกอยางหนึ่งก็คือความเฉลียวฉลาดของบุคคลที่มีความรอบรูและมีความเฉลียวฉลาด

สามารถที่จะนําความรอบรูนี้มาปฏิบัติการ..."

วิภา ฝากกาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มนุษยเปนแตเพียงสัตวที่สอนได ตอเมื่อไดรับการศึกษาอบรม ประกอบกับขวนขวายหาความรูรอบตัว

อยางเนืองนิจ และใชความฉลาดของตนนําความรูนั้นมาพินิจพิจารณาอยูเสมอ ไมวาจะทําอะไร จึงจะ

เขาใจ

หลักเกณฑวาเปนมนุษยที่สมบูรณ มีสติ มีปญญา..."

วิภา ศรีทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได

จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเยน็เปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา

ขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล จงรักษาประเทศชาติไทยปลอดพนจากภัย จาก

อันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความเจริญสวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากัน..."

วิภา ศรีพิพัฒนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตคนที่อายุมาก  แตวาไมใชความไดเปรียบของความที่อายุมากนะ  ก็เปนเด็ก เปนคนที่เยาวนใน

ความคิดและอันตรายมาก  เพราะมีคนที่เขาบอกวาเขาแกแลว  แลวนอยใจวาแก  เม่ือนอยใจวาแก  คน

อยางนี้เปนคนที่ไมเปนผูใหญ  แลวคนที่ไมเปนผูใหญนี้  ทําใหบานเมืองลมจมได  มัวแตบอกวา  เราแก

แลว  ก็นอยใจวาแก ไมมีดีแน  เพราะวา  แสดงใหเห็นวาแกจริง ๆ  หว่ําเหงอะ เรียกวาหง่ําเหงอะ  ที่บอก

วาตัวแก  แลวไมใชก็ไม  ไมใชความแก  ความชรา  ความกาวหนาของจิตใจที่อายุมาก  ที่มีประสบการณ 

 มาใชเปนประโยชนตอตัวเอง  และตอสวนรวม  ถาคนที่อายุมาก  แลวใชความอายุมากเปนประสบการณ 

 คนมีประสบการณนั้น  ชวยคนอื่นไดมาก  แลวก็คนที่ อยาเอาไมมีประสบการณ  ทําใหบานเมืองลมจมได 

 เพราะวาคนที่เชื่อวา  คนที่อายุมากนั้นนะ  เปนคนหง่ําเหงอะ เปนคนไมมีประสบการณ  ก็วาคนที่อายุ

มาก  มีประสบการณ  จะมีประการณมากนอยแคไหน  แตก็มีประสบการณได   ไดเลาเรียนมามากหรือ

นอย  แตก็มีประสบการณ  ประสบการณนี้  ชวยใหสวนรวมกาวหนาได  ในระยะหลังนี้ดูวา  คนที่ไมมี

ประสบการณแตก็แกไดทําใหบานเมืองลมจมไปเยอะเหมือนกัน..."

วิภา สังมีเจียรนัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

วิภา สุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอยเมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไม

สุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็เปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาไมไป

เบียดเบียนคนอื่น ตอใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียงทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง..."

วิภา อมรศิริอาภรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสตอบแกพระบรมวงศานุวงศ

และพสกนิกรที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล 

ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

? ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคม พรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ ที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชน

ชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมาก เพราะแต

ละคนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปยมไปดวย

ความปรารถนาดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝาย ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจ

มากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกัน

รักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง

       

        ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน ประการที่สอง คือ 

การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน

 แกผูอ่ืน และกับประเทศชาติ ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎ

กติกา และในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทํา

ความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และมั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และการ

ประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยังมีพรอมมูลในกาย ในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวา 

ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาว

ไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน และถายทอดความคิด จิตใจนี้กันตอไปอยา

ใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายหนา

       

        ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย ใหปลอด

พนจากภัยอันตรายทุกสิ่ง และอํานวยความสุข ความเจริญ สวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วกัน..."

วิภา อัคคอิชยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

วิภาดา คุมสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การเลาเรียนหรือทําการใด ๆ ใหสําเร็จไดดวยดีโดยตลอดนั้น  ขึ้นอยูกับความตั้งใจจริงเปนใหญ..."

วิภาดา จิระรัตนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูนั้นจะตองใหความรูแกเด็ก ๆ ดวยความเมตตา ดวย ความหวังดี คือ ดวยความเมตตาตอผูที่เปน ลูก

ศิษย และดวยความหวังดี ตอสวนรวม เพราะถาสวนรวมประกอบดวยบุคคล ที่มีความรูดี สวนรวมก็ไป

รอด..."

วิภาดา พันธุทหาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ  และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือ ตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอและตองทราบตะหนักในความไมสํารวมไมฟุงเฟอ  ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงานและใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

วิภาดา รัตนใจนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

วิภาพร เขียวมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

วิภาพร วีรสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเมตตาปรองดองและความมุงดีเจริญตอกันนั้นยังมีอยูในจิตใจคนไทย ถาเราทั้งหลายพยายาม

นึกถึงประโยชนและความสุขความเจริญของสวนรวมใหมาก พยายามหันหนาเขาหากัน และมองในทางดี

อยูเสมอก็จะเขาใจกัน และรวมงานไดเปนอันดี..."

วิภาภรณ ศรีกกเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

วิภารัตน เกตุนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

วิภารัตน ทองธรรมชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราสามารถที่จะสรางความสัมพันธระหวางศาสนากับการศึกษาและชีวิตของคนที่มีมากขึ้น ๆ ให

กลับมาเปนอยางเดิมเหมือนอยางของเกาโบราณของเรา คือใหรูสึกวาโรงเรียนก็คือวัด วัดคือโรงเรียน ก็

จะทําใหบานเมืองมีอนุชนที่มีความสามารถในทางวิชาการและมีจิตใจสูงมีจิตใจดีเปนพลเมืองดีตอไป จะ

ชวยใหสวนรวมสามารถที่จะดําเนินตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

วิภารัตน ประทุมรัตนาภรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

วิภารัตน ปราบปญจะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน  หรือ  ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่  อยางเสียสละเพื่อใหงาน

สําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น  ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติในตัว..."

วิภารัตน ผลภิญโญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

วิภารัตน พันธรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารภนา คือ ที่เปนประโยชน แปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูเปน

อยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย 

เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต คุณธรรมเปนเหมือนพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยไป

ถูกทางดวย ความสวัสดี ถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ถาขาดบุคคล ผูมีคุณธรรม ความ

สจุริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

วิภาวดี ทาจีน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําโครงการอะไร   ก็ตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวา  อัตภาพ หรือ กับสิ่งแวดลอม  ฉะนั้นการ

ที่จะทําโครงการอะไร จะตองทําดวยความรอบคอบ และอยาโตเกินไป..."

วิภาวดี เรืองเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

วิภาวดี แหละหมัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ สําคัญอยูทีเราพออยู พอกิน และมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมี พอกิน

 แบบพอมี พอกิน หมายความวา อุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงตัวเอง

   พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งดิฉันใชในการดําเนินชีวิตและเปนเรื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจพิสูจนชัดแลววา ทําใหชีวิตดิฉันมีความสงบสุข สบายกายและใจมากมายเพียงใด ตอนเรียนก็เพราะ

ใชชีวิตแบบพอเพียง ประหยัด อดออม รูใช รูจาย ก็เรียนจบมาโดยไมตองกูยืมเงินกองทุนกูยืมเงินเพื่อการ

ศึกษษ เมื่อมาทํางานดิฉันก็พยายามไมสรางหนี้สิน ใชจายอยางประหยัดแตไมใชตระหนี่ ใชชีวิตแบบ

พอเพียงเมื่องไดรับเงินเดือนเต็ม ก็เก็บสวนหนึ่งออมไวกับ กบข. เพื่ออนาคตและสวนที่เก็บไวลงทุน

    ปจจุบันดิฉันก็มีความสุขมาก เพราะไมมีหนี้กับสถาบันการเงินใด ทําใหทํางานอยางมีความสุข การใช

จายก็ไมลําบาก เพราะยึดหลักวา หากเปนหนี้กตองเปนหนี้ที่กอใหเกิดรายได เพื่อจะไดนํารายไดมาใชหนี้

ที่กูยืมมาไดโดยไมเดือดรอน เพมื่ใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงไดตามพระราชดํารัสแลว ทําใหดิฉันทํางาน

ไดอยางมีความสุขทุกวัน และดิฉันกํนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มายึดถือ

ปฏิบัติในการทํางานไดอยางเต็มที่ดวยความสุขใจ ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ 

อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณื เปนทั้งรางวัลและ

ประโยชนือยางประเสริฐจะทไหบานเมืองของไทยเราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง ทั้งพระราชดํารัสและพระ

บรมราโชวาทของพระองค ทันยุค ทันสมัย ใหมตลอดกาล ซึ่งดิฉันไมไดยดึถือแคที่นํามาเขียนในเรื่อง

เทานั้น แตทุกพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทของพระองค ทันยุค ทันสมัย ใหม ตลอดกาล ซึ่งดิฉัน

ไมไดยึดถือเคที่นํามาเขียนในเรื่องเทานั้น แตทุกพระราชดํารัส และพระบรมราโชวาทของพระองคที่ไดอาน

 ดิฉันจะนอมนํามาใชในชีวิตตลอดไป เพราะการใชชีวิตแบบพอเพียงทําใหดิฉันมีชีวิตที่สงบสุขมากที่สุด 

แมจะยังไมใชทั้งหมดของชีวิต แตดิฉันก็จะพยายามเดินตามรอยเทาของพอตอไป

                                                             ชีวิตพอเพียง ชีวิตสงบสุข

                                    ไมกอหนี้รูเก็บใชใหเพียงพอ             หยุดฟุงเฟอเพื่อสรางกอตอเติมฝน

                              สรางนิสัยออมประหยัดจัดแบงปน             สงบสุขไดทุกวันหากพอเพียง..."

วิภาวรรณ แสนคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

วิภาวัลย สลัดทุกข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

วิภาส สุนทรวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะปฏิบัติหนาที่ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากความรูความสามารถแลวยังตองเปนผู

ประกอบดวยความซื่อสัตยสุจริต และการตั้งตนไวในทางที่ชอบที่ควร สมเกียรติดวย..."

วิมนมาส สังขทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

วิมล แกววารี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดี คือ คนมีระเบียบ ไดแกระเบียนในการคิด และในการทํา ผ๔ไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งความคิด ทั้งการปฏิบัติงาน..."

วิมล จีระวร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามกชนมีจิตสํานึกมั่นคง อยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ เห็นวา

ศาสนาทั้งปวง ยอมสั่งสอนความดีให บุคคลประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ชอบ จึง มิไดดูแคลน

เบียดเบียนผู ถือศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นไดในประเทศไทย..."

วิมล เฉิดฉิ้ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น  นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว  ยัง

จะตองกระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิด  วาสิ่งใดเปนความเจริญ  สิ่งใดเปนความเสื่อม  อะไรเปนสิ่งที่

ตองทํา  อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด  ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเอง

และสวนรวม..."

วิมล มุสิกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

วิมล เศียรอุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความชั่วซ่ึงทําไดงาย จะเขามาแทนที่

แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

วิมล อนันตกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ที่จะรักษาควาทเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และ เหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

วิมลทิพย มุทานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยู ก็จะไมมีวันอับจน ยอมหาทางสรางตัวสรางฐานะ ให

กาวหนาไดเสมอ ขอสําคัญในการสรางตัวสรางฐานะนั้น จะตองถือหลักคอยเปนคอยไปดวยความ

รอบคอบ ระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะและกําลัง หรือดวยความเรงรีบ (พระบรม

ราโชวาทในพีธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน : 18 ธันวาคม 2540)..."

วิมลมาลย รินไธสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

วิมลมาส ขุนล่ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

วิมลรัตน จันทรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โลกปจจุบันเต็มไปดวยการโฆษณาชวนเชื่อ  ฉะนั้นกอนที่จะปกใจเช่ืออะไร

ลงไป  ควรพิจารณาดูเหตุผลใหถองแทเสียกอน  แมแตสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา

ยังทรงแนนําใหใชสติปญญา  ศึกษาคนควาและไตรตรองใหแนวา  คําสั่งสอน

นั้นเปนความจริงที่เช่ือไดหรือไม  ไมใชสักแตวา  เช่ือเพราะมีผูรับบัญญัติไว

       ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคล

แสวงหามาดวยความเปนธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญหรือดวยการ

แกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน..."

วิมลรัตน ภัสสรดิลกเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

วิมลศรี ปนทรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีชีวิตบุคคลนั้นยอมมีภัยอันตราย มีอุปสรรคและเคราะหดีเคราะหรายผานเขามาเนืองๆ ไมมีผูใดจะ

อยูเปนปรกติสุขอยางเดียวได ทุกคนจําเปนตองเตรียมกายเตรียมใจใหพรอมทุกเวลา ที่จะเผชิญและตอสู

แกไขไมปรกติเดือดรอนตางๆดวยเหตุผล หลักวิชา ความถูกตองรอบคอบ และสามัคคีธรรม..."

วิมลศรี ผุดเพชรแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตกอนนี้เคยพูดถึงสิ่งแวดลอมขั้นประเทศ เดี๋ยวนี้ถึงขั้นโลก ก็เปนความรับผิดชอบที่เรามีความจริงตอง

พูดถึงขั้นโลก เพราะประเทศไทยนี้ก็เติบโตขึ้นมา จะมีหนามีตาในโลกวาเปนประเทศที่มั่นคง เปนประเทศ

ที่ดี อยางนั้น อยางนี้ เราจึงตองมีความรับผิดชอบในโลกมากขึ้น..."

วิมลศรี มุสิกะวัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ๆ ประการใหบริสุทธิ์ บริบูรณ

โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลปรัโยชนอยางดีที่สุด แกตนแกหนาที่และแกแผนดิน

..."

วิมาลา ทองหนู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

วิมุด ทนุธรรมนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง. ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตาง ๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาด

แจมใสในเหตุในผล . หนาที่นี้เปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ. ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความ

ดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบ ได

เขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญ

และความเสื่อมทั้งปวง . 

      โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสาย. ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

วิยดา คงมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

วิยะดา บุญสีลาภ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

วิยะดา พงศศิรประภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราสะสมใชดอกเบี้ย  ใชเงินที่เปนดอกเบี้ยโดยไมตองแตะตองทุน  แตถาเราใชมากเกินไปหรือเราไม

ระวัง  เรากินเขาไปเปนทุน  ทุนมันก็นอยลง ๆ จนหมด..."

วิยาภรณ จันทรคุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

วิรศักดิ์ บุญเพิ่ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

วิระ บุญขันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละอนไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือ 

สละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญ และเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับ สละความคิดจิตใจ

ที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่งจึงเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารงตําแหนงหนาที่

อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

วิระ บุญริ้ว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

วิระ สุวรรณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

วิระ หนูบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

วิรัช จันทรกล่ิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม

เกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและสวนรวม..."

วิรัช โชติพวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

วิรัช พลรังสิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

วิรัช พัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

วิรัช พูนผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางคนดีนั้น ก็คือการใหความรู ความคิด ความสามารถ และความดีแกเขา ดวยการใหการศึกษา

อบรม วิชาความรูตาง ๆ ไมวาวิชาสามัญ วิชาชีพ หรือ วิชาศาสนา ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับเยาวชน 

สําหรับแตละคนจะนําไปสรางอนาคต ที่มั่นคงแจมใส. ถาโรงเรียนสอนวิชาการไดดี ฝกหัดใหรูจักหนาที่

และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริง ๆ พรอมทั้งอบรมใหเขาใจในศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแก

เยาวชนอยางครบถวน. โดยเฉพาะความรูวิชาการนั้น นอกจากจะทําใหบุคคลเฉลียวฉลาด มีโอกาสที่เปด

กวางแลว ยังจะชวยใหศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง เกื้อกูลการประพฤติปฏิบัติตามศาสนา

ใหถูกตองม่ันคง และชวยใหอนุชนเติบโตเปนพลเมืองดี เปนศาสนิกชนที่สมบูรณแบบ..."

วิรัช ราชสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทั้งนี้  คนจะวาอยางไรก็ชางเขาจะวาเมืองไทยล้ําสมัย  วาเมืองไทยเชย  วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่สมัยใหม  

แตเราอยูอยางพอมีพอกิน  และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหมเงอไทย  พออยูพอกินมีความสงบ

และทํางานและตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้  ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกินไมใชวาจะ

รุงเรืองอยางยอด  แตวามีความพออยูพอกิน  มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ  ถาเขารักษา

ความพอยูพอกินนี้ได  เขาก็จะยอดยิ่งยวดได...ไ..."

วิรัช วศะรงรอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความกตัญูกตเวทีคือสภาพจิตที่รับรูความดี และยินดีที่จะกระทําความดีโดยศรัทธามั่นใจ. คนมี

กตัญูจึงไมลบลางทําลายความดี และไมลบหลูผูที่ไดทําความดี มากอน หากเพียรพยายามรักษาความ

ดีทั้งปวงไวใหเปนพื้นฐานในความประพฤติปฏิบัติทุกอยางของตนเอง. เม่ือเต็มใจและจงใจกระทําทุกสิ่ง

ทุกอยางดวยความดีดังนี้ ก็ยอม มีแตความเจริญมั่นคง และรุงเรืองกาวหนายิ่งๆ ขึ้น. จึงอาจกลาวไดวา

ความกตัญูกตเวทีเปนคุณสมบัติอันสําคัญยิ่งสําหรับนักพัฒนา และผูปรารถนาความเจริญกาวหนาทุก

คน..."

วิรัช เสริฐศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

วิรัญญษ พงศทิพยพนัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอย ก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียดหยาม

คนสมัยเกาก็มีสิทธิ์ แตถาพูดตามความเปนจริงแลว สิทธิ์ที่จะเหยีดหยามคนรุนเกา ไมควรจะมี ดวยเหตุวา

คนรุนเกานี้เอง ทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

วิรัญดา โยธิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

วิรัตฉรา แยมจิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใด ๆ เกิดขึ้น  เราควรจะไดทําความเขาใจกัน  และรวมกันคิดอาน

ปฏิบัติแกไข  ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ  และดวยความบริสุทธิ์  จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยาง คลี่คลายลุลวง

ไป เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสด.ี.."

วิรัตน เกาะโพธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทยเปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยางมา

จนกระทั่งทุกวันนี.้.."

วิรัตน แกวนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนทันสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอย ก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียด

หยามคนสมัยเกาก็มีสิทธ์ิ แตถาพูดตามความจริงแลว สิทธิที่จะเหยียดหยาม คนรุนเกาไมควรจะมีดวย

เหตุวาคนรุนเกา นี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

วิรัตน แกวบุญชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

วิรัตน คําทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเครงครัดหมายถึงความระมัดระวังมั่นคงที่จะปฏิบัติการใหเที่ยงตรงครบถวนตามแบบแผนและ

หลักเกณฑที่ไดวางไว แบบแผนและหลักเกณฑนั้นยอมตองมีเหตุผลเปนพื้นฐาน และเหตุผลที่จําทําให

พื้นฐานมั่นคงไมสั่นสะเทือนได ก็ตองเปนเหตุผลตามความจริงแทที่ไดพิสูจนเห็นจริงแลวดวยความ

ละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลําเอียง และความหลงผิดตามอารมณ..."

วิรัตน จันทรเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

วิรัตน ชนะบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

วิรัตน ชวยเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา บริบูรณดวยสัจธรรมที่เปน สาระและเปนประโยชนในทุกระดับ แตจะตองศึกษา ใหมี

ความรูความเขาใจและปฏิบัติ ใหเหมาะสมแกภาวะปจจุบัน ดวยศรัทธาและปญญา ที่ถูกตองจึงจะเกิด

เปนประโยชนขึ้นได..."

วิรัตน ชุมพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพรและการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาลที่จัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชน

ชาวไทยที่รวมแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้นาปลื้มใจมาก เพราะแตละคนได

แสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคน จิตใจที่เปยมไปดวยความปราถนา

ดีและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึง

คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี  ที่ทําใหคนไทยสามารถ รวมมือรวมใจกันรักษาและ

พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาตลอดฝง ประการแรก"คือการที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวย

วามเมตตามุงดีมุงเจริญตอกัน ประการที่สอง คือการที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ืกกูลกันประสานงาน 

ประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ ประการที่สาม คือการ

ที่ทุกคนประพฤติปฎิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฏกติกา และในธรรมเนียมแบบโดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือการที่ตางคน ตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง อยู

ในเหตุในผลหากความคิดจิตใจและการประพฤติปฎิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญ ยังมีพรอมมูล

อยูในภายในใจของคนไทย ม่ันใจไดอยูไมวาประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได จึงขอใหทาน

ทั้งหลายในสมาคมนี้นี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลาไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน

และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงอยูดวยความ

รมเย็นสุขทั้งในปจจุบันและในภายหนา..."

วิรัตน ไชยชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

วิรัตน นกแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

วิรัตน ปานศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศของเราตองประสบกับวิกฤตการณดานตางๆติดตอกันมาเปนเวลาหลายป  แตดวยความรูเทา

ทันและความรวมมือรวมใจของคนไทยทุกคน  ที่ชวยกันประคับประคองแกไข  บานเมืองของเราจึงยัง

มั่นคงเปนปรกติอยู  ใครจะไปไหนมาไหนก็ยังทําไดสะดวกการทํามาหากินก็ยังไมถึงกับฝดเคืองนัก  ทําให

มั่นใจไดวาหากจะมีอุปสรรค  ปญหา  หรือเหตุไมปรกติใดๆเกิดขึ้นคนไทยเราจะรวมกันคิดอาน  และ

ชวยกันปฎิบัติ  แกไขใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไปไดอยางแนนอน..."

วิรัตน พันยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาลนั้น เปนสถาบันหนึ่งในสถาบันสําคัญของ ประเทศ จึง ตองปฏิบัติหนาที่โดยถือวาชาติ บานเมือง

เปน เปาหมายสําคัญ และความ อยูดีกินดีของประชาชนเปนสิ่งที่ปรารถนา ดวย การปฏิบัติหนาที่ดวย

ความ ต้ังใจจริง ดวยความซื่อสัตยสุจริต และขยันหมั่นเพียร..."

วิรัตน พุทธาโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความชั่วซ่ึงทําไดงาย จะเขามาแทนที่

แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

วิรัตน มรกต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ

ประการแรก คือ การรักษษความสัจ ความจริงใจ ตอตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและ

เปนธรรม

ประการที่สอง คือ การรูจักขมตัวเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุ

ประการใด

ประการที่สี่ คือ การการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง

คุณธรรม 4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลวจะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุขความสุขความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไป

ไดดังประสงค..."

วิรัตน ม่ังคั่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

วิรัตน รวมสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูมีปญญาและความรูดี เพราะมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนมามากวาผูอ่ืน ยอมมีหนาที่และความ

รับผิดชอบเปนพิเศษ ที่จะตองทําตัวทํางานใหเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน. การที่จะกระทํา

ใหไดผลประโยชนดังนั้น จําเปนที่แตละคนจะตองรูซึ้งถึงประโยชนที่แทเปนเบื้องตนกอน. ประโยชนที่แท

นั้นมีอยู ๒ อยาง คือ ประโยชนสวนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสวงหาและไดรับ แตตองดวยวิถีทางที่สุจริตและ

เปนธรรม กับประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู. การทํางานทุกอยาง

จะตองใหไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและมั่นคงถาวร เปนผลดีแก

ชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

วิรัตน ลาภหลาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง.

ภูพิงคราชนิเวศน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔..."

วิรัตน วรรณประทุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลา ได และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดย งายดายและ

รวดเร็ว..." "...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลว ยากที่จะใหสําเร็จ

เรียบรอยทันเวลา ได และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดย 

งายดายและรวดเร็ว..."

วิรัตน สาระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

วิรัตน สีประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

วิรัส ขาวขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

วิรากานต ดวงสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ ยึดม่ันนั้นคือ ความดีเปนผูที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไม

มีความคิดที่แจมใส ไมมีความ คิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถที่ปฎิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."  

 

"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

วิรามร สมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

วิราวรรณ หันน้ําเที่ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

วิราวรรณ ประยูรสวัสดิ์เดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

วิราวัลย รัตนจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและ

พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูล..."

วิราศิณี อึ้งสําราญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อเกิดภัยพิบัติ  คนไทยไมทิ้งกัน  ตางพรอมเพรียงกันเขาปฏิบัติชวยเหลือทันทีดวยความเสียสละ  และ

เมตตาจริงใจ ไมเลือกวาจะชาวไทยหรือชาวตางประเทศ..."

วิริทธพล สันติศราวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

วิริยะ ถูขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

วิริยะ ภูขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

วิริยะ สุวรรณโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้เปนสิ่งที่มีคุณคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ไดทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทยและความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในทุกที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

วิริยา สาชอฟา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

วิรุจน แปนเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

วิรุณ รักษามิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เปนหลักสําคัญ ผูที่

จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะมีทั้งวิชาความรู ทั้งหลักธรรมทางศาสนา 

เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการทํางาน สิ่งหลังเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และ

การปฏิบัติงานใหชอบ คือใหถูกตองและเปนธรรม..."

วิรุฬห ศรีธิมาสถาพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญญา แปลตามพยัญชนะวาความรูทั่วไป ความอรรถะความหมายไดหลายอยาง อยางหนึ่ง คือ

ความรูทุกอยาง ทั้งที่เลาเรียน จดจํามาและไดฝกฝนอบรมใหคลองแคลวชํานาญขึ้นมาในตัวเอง อีกอยาง

หนึ่งคือ เมื่อมีความรูชัดเจนในวิชาตางๆจะยังผลใหเกิดเปนความเฉลียวฉลาดขึ้นในตัวบุคคล..."

วิโรจน กิติยศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

วิโรจน คลายสบรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเกิดเปนผลเสียแกกิจการ

นั้นๆได..."

วิโรจน ชื่นเชื่อม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

วิโรจน ทองบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

วิโรจน เนตินาถสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถ ตองมีความรูครบสามสวนคือ ความรูวิชาการ รวามรูปฏิบัติการและความรูคิดอาน

 ตามเหตุผล ตามความเปนจริงตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการรักษา

ระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดินตองมีความสงบ และหนักแนนทั้งในกายใน

ใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอ แลวปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็วไมปลอยให

เจริญงอกงาม ทําความเยหาย ใหแกการกระทําความคิด และการงาน..."

วิโรจน มุมานะจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการปรับปรุงและการพัมนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ การ

ที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนมีตองหมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

วิโรจน วงศเทียมทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

วิโรจน ศรีธนางกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 5 ธันวาคม 2512..."

วิโรจน ศรีวิลัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

วิโรจน ศิริชัยสุทธิกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

วิโรจน ศิริมิรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

วิโรจน สถิติรัต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

วิโรจน สถิติรัต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

วิโรจน สมสุวรรณชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารมีหนาที่หลักอยูที่การปองกันประเทศและการธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไวดวย

แสนยานุภาพนอกจากนั้นยังมีหนาที่ดานอื่นอีกซ่ึงมีความสําคัญเทาเทียมกันคือการบําบัดบรรเทาความ

ทุกขยากและการปฏิบัติพัฒนาใหบังเกิดความเจริญรมเย็น แกบานเมืองและประชาชน..."

วิโรจน สายะสิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปกครองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคี พรอมเพรียงกัน 

ทุกเมื่อไมวากระทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราช ประชาธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณ ทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

วิโรจน สุภะศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานหลักธรรมคํ้าไทยสี่ประการ

       

       ทรงอวยพรใหกับประเทศไทยและคนไทยวา ?ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล

จงคุมครองรักษาประเทศชาติไทยใหปลอดพนจากภัยอันตรายทุกสิ่ง และอํานวยความสุขความเจริญ

สวัสดีใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วกัน?

       

       วิกฤตที่สุดในโลกที่ทรงตรัสไวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 และทรงขอรองใหสถาบันตุลาการเขามา

ชวยแกไขปญหาใหกับประเทศชาตินั้น ยอมเปนที่หวังไดวาจักบรรลุผลสําเร็จดังปรารถนาของประชาชน 

ดังคําอํานวยพรที่ทรงพระราชทานในครั้งนี้

       

       หลักธรรมค้ําไทยสี่ประการในมหามงคลสมัยนี้จึงเปนเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศควรจะไดจดจําทําความ

เขาใจและชวยกันแพรขยายใหกวางขวางทั่วทุกหมูเหลา อยาใหขาดสาย

       

       เพราะจะเปนไปดังที่ทรงตรัสวาเพื่อ ?ใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุขทั้ง

ในปจจุบันและในภายหนา? 

       

       หลักธรรมค้ําไทยสี่ประการที่ทรงพระราชทานในครั้งนี้ประกอบดวย

       

       ประการแรก คือการที่ทุกคนคิดพูดทําดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน

       

       นั่นคือไมวาดวยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมที่คนไทยพึงกระทําตอกันหรือในการทําการใด ๆ 

ควรเปนไปเพื่อความเมตตาตอกัน เพื่อความปรารถนาดีตอกัน เพื่อหวังความเจริญแกกันและกัน

       

       ไมใชเพื่อการเบียดเบียน เพื่อการเอารัดเอาเปรียบ เพื่อการฉอฉลฉกฉวยเอาประโยชนตนและพวก

พองโดยไมคํานึงถึงความเดือดรอนเสียหายของผูอ่ืนและประเทศชาติ

       

       ประการที่สอง คือการที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกันใหงาน

ที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืน และกับประเทศชาติ

       

วิโรจน ออนแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



       นั่นคือคนไทยทุกคนจะตองไมแบงเขาแบงเราแบงฝกแบงฝาย ตองถือวาตางก็เปนพสกนิกรภายใต

พระบารมีดวยกัน ทําการทุกสิ่งจึงตองประสานงานและประสานประโยชนกันเพื่อใหสําเร็จเปนประโยชน

ทั้งแกประเทศชาติ แกประชาชน และแกตนเองดวย

       

       ไมใชประเทศนี้มีแตพวกกูกับศัตรูของกู กูจะเอาแตประโยชนแตของกูและพวกกู กูจะทําลาย

ประโยชนของคนอื่นที่เปนศัตรูของกูโดยไมคํานึงถึงความฉิบหายวายวอดใด ๆ

       

       ประการที่สาม คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบ

แผนโดยเทาเทียมเสมอกัน

       

       นั่นคือบรรดาบทกฎหมายและระเบียบแบบแผนทั้งปวงที่มีมาสําหรับแผนดินยอมตองใหความรับรอง

คุมครองคนไทยทุกคนเสมอกัน ทัดเทียมกัน และทุกคนก็ตองปฏิบัติตามบทกฎหมายและระเบียบแบบ

แผนนั้นเทาเทียมกันเสมอกัน ทั้งตองปฏิบัติดวยความสุจริตเปนขอสําคัญดวย

       

       ไมใชทําบทกฎหมายและระเบียบแบบแผนใหเปนกติกูเพื่อกูและพวกกูที่อํานวยประโยชนเฉพาะกู

และพวกกู และใชบังคับโดยเลือกปฏิบัติเอาเฉพาะศัตรูของกูเทานั้น

       

       การใชกฎหมายและระเบียบแบบแผนทั้งปวงตองตั้งอยูในความสุจริต ไมใชใชแบบศรีธนญชัยเพียง

เพื่อประโยชนของตน จนกติกากลายเปนกติกูและกติโกงดังที่เปนอยู

       

       ประการที่สี่ คือการที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรง และมั่นคง

อยูในเหตุในผล

       

       นั่นคือตองทําความเห็นใหถูกตองตรงกับความจริงและเหตุผลที่เปนไปในแผนดิน จัดเปนสัมมาทิฐิคือ

ความคิดความเห็นที่ถูกตอง ทั้งชอบดวยเหตุผล เปนไปเพื่อประโยชนสุขของชาติบานเมืองและประชาชน

       

       ไมใชตั้งความเห็นเอาตามอําเภอใจตนแลวบิดเบือนเหตุและผลใหมาสนับสนุนรับใชความปรารถนา

อันเปนมิจฉาทิฐิของตน

       

       หลักธรรมทั้งสี่ประการนี้ทรงยืนยันวาจะสามารถนําพาประเทศชาติใหยืนยงมั่นคงรมเย็นเปนสุขทั้ง

วิโรจน ออนแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ในปจจุบันและในอนาคตดวย

       

       ดังนั้นเพื่อเปนปฏิบัติบูชาตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในมหามงคลสมัยนี้ จึงควรที่คนไทยจะได

นอมรับกระแสพระราชดํารัสนี้ไปขยาย ไปถายทอดตอ ๆ กันไป ไมใหขาดสายได..."

วิโรจน ออนแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทย มีความสามัคคีเปนนําหนึ่งใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติ สูความสุขความเจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตองประสบ

เคราะหกรรมกันทั้งชาติ..."

วิโรฒ ดําริสุขถาวร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงอันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญเชนงานของแผนดิน 

และความสามัคคีนี้จะเกิดขึ้นมั่นคงไดก็ดวยบุคคลในหมูในคณะมีคุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพัน

จิตใจของกันและกันไว คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น ประการหนึ่งไดแก การให คือใหการสงเคราะห

ชวยเหลือกัน ใหอภัยไมถือโทษกัน ใหคําแนะนําตกเตือนที่ดีตอกัน ประการทีสองไดแก การมีวาจาดี คือ

พูดแตคําสัจ คําจริงตอกัน พูดใหกําลังใจกัน พูดแนะนําประโยชนกัน และพูดใหรักใครปรองดองกัน 

ประการทีสอาม ไดแก การทําประโยชนใหแกกัน คือประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนเกือกูลทั้แกกัน

และกัน และแกหมูคณะโดยสวนรวม ประการที่สี่ไดแก การวางตนไดสม่ําเสมออยางเหมาะสม คือไมทําตัว

ใหดีเดนเกินกวาผูอ่ืน และไมดอยใหตํ่าทรามไปจากหมูคณะ หมูคณะใดมีคุณธูรรมเครืองยึดเหนีทยวกนั

ไวดังกลาว หมูคณะนั้นยอมจะมีวามเจริญมั่นคงขึ้นดยสามัคคีธรรม..."

วิลัยวรรณ วังทะพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พอมีพอกินนี่พูดมาหลายป สิบกวาปแลวใหพอมีพอกิน แตวาพอมีพอกินนี้เปนเพียงเริ่มตนของ

เศรษฐกิจเมื่อปที่แลวบอกวาถาพอมีพอกิน คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้นเองไมใชเศรษฐกิจพอเพียงเปน

เศรษฐกิจสมัยทิน สมัยทินนั้นเปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันแตวาคอย ๆ พัฒนาข้ึนมาตองการ

แลกเปลี่ยนกัน มีการชวยระหวางหมูบาน หรือระหวางจะเรียกวาอําเภอ จังหวัด ประเทศ จะตองมีการ

แลกเปลี่ยน มีการไมพอเพียง จึงบอกวาถามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็จะพอแลว จะใชได..."

วิลัยวัลย พาขุนทด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

วิลารัตนื พอนุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

วิลาลัย ชุมในใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อ 40 กวาป มีผูหนึ่งเปนขาราชการชั้นผูนอยมาขอเงินที่จริงเคยไดใหเงินเขาเล็กๆนอยๆ เขาบอกวา

ไมพอ เขาก็ขอยืมเงิน ขอกูเงิน ก็บอกเอาให แตขอใหเขาทําบัญชี บัญชีรายรับ บัญชีรายจาย รายรับคือ

เงินเดือนของเขา และรายรับที่อุดหนุนเขาสวนรายจายก็เปนของที่ใชในครอบครัว ที่หลังเขาทําบัญชี เขาก็

ไมขาดทุนแลว  เขาสามารถที่จะมีเงินพอใช เพราะวาบอกเขาวา เรามีเงินเดือนเทาไหร จะตองใชภายใจ

เงินเดือนของเรา..."

วิลาวรรณ กองดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

วิลาวรรณ เชื้อแพง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายดีอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก 

ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับใชเองเทานั้น แตมีความหมายวาพอมีพอกิน

พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได

แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข

ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ."

"...Self - Sufficiency นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช

ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย 

เมื่อมีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย

ถาทุกประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง

หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

วิลาวรรณ บุตรกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

วิลาวัณย ทองเกลี้ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

วิลาวัณย นาควิจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

วิลาวัณย พลแสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

วิลาวัลย ดํามา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญนั้นจะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น ถา

พื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลนบกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทําได จึง

ควรจะเขาใจใหแจงชัดวา นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว ยังตองพยายามรักษาพื้นฐานใหม่ันคง ไม

บกพรอง พรอมๆกันไปดวย..."

วิลาวัลย พรหมแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิดความประพฤติ และคุณธรรมของ

บุคคล สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนลวนพอเหมาะกันทุกๆดาน

สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญม่ันคงของ

ประเทศชาติไว และพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด..."

วิลาวัลย รัตนประยูร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยรอดเพราะโครงสรางของประเทศ หรือนิสัยของประชากรชาวไทย ประชากรนี่ หมายถึง

ประชาชนที่อยูในกรุง ประชาชนที่อยูในชนบท ประชาชนที่อยูชายทะเล ประชาชนที่อยูบนภูเขา ยังดี คน

ยังมีจิตใจที่กลาคิด กลาทํา ถาทําตามคุณสมบัติของคน คือ คุณธรรมของคนหรือความดีของคน เมืองไทย

สบาย ไมตองใหตางประเทศมาขุด แมจะมีตางประเทศมาขุด เขาก็ขุดใหเรา เขาก็แบง ใหเราดวย เราก็

แบงใหเขา นี่กเ็ลยกลายเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ เศษ ๑ สวน ๔ หรือมากกวาเศษ ๑ สวน ๔ ดวยความ

พอเพียง ที่แปลวา พอประมาณ และมีเหตุมีผล อันนี้ก็กลับมาถึงที่เศรษฐกิจพอเพียง ก็เลยนึกวาเปนสิ่งที่

นาจะนําไปคิด..."

วิลาวัลย สมบัติคีรีบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

วิลาวัลย อุดอาจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทนั้นคือผูที่กระทําแตความดี คือตองหมั่น ขยัน อุตสาหะ พากเพียร เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ ตอง

หนนักแนน อดทนอดกลั้น รักษาวินัย สํารวมและระวังความประพฤติของตนใหอยูในระเบียบแบบแผนที่ดี

งาม ตองปลีกตัวปลีกใจกับความสะดวกสบาย และความสนุกสนานรื่นเริงที่ไมสมควรแกเกียรติภูมิของ

ตองทั้งใจใหแนวแน ตองซ่ือสัตย รักษาความจริงใจ ตองเมตตา หวังดี วางใจเปนกลาง ตองไมปลอยไป

ตามอํานาจอคติ ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนสมบูรณขึ้น ทั้งดานวิชาการและความฉลาดรอบรูในเหตุผล..."

วิลาศ ภูระหงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

วิลาศ วังตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

วิลาศ สินทวีวรกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มนุษยเปนแตเพียงสัตวที่สอนได ตอเมื่อไดรับการศึกษาอบรม ประกอบกับขวนขวายหาความรูรอบตัว

อยางเนืองนิจ และใชความฉลาดของตนนําความรูนั้นมาพินิจพิจารณาอยูเสมอ ไมวาจะทําอะไร จึงจะ

เขาใจ

หลักเกณฑวาเปนมนุษยที่สมบูรณ มีสติ มีปญญา..."

วิลาสินี ศรีเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

วิลิม พรมจรรย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น

ประการหนึ่งไดแก การให คือใหการสงเคราะหชวยเหลือกัน

ใหอภัยไมถือโทษกัน  ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน

ประการที่สองไดแกการมีวาจาดี คือพูดแตคําสัตย คําจริงตอกัน

พูดใหกําลังใจกัน  พูดแนะนําประโยชนใหแกกัน  และพูดใหรักใครปรองดองกัน

ประการที่สามไดแกการทําประโยชนแกกัน

คือประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนเก้ือกูลแกกันและกัน  และแกหมูคณะโดยสวนรวม

ประการที่สี่ไดแกการวางตนใหสม่ําเสมออยางเหมาะสม

คือไมทําตัวใหดีเดนเกินกวาผูอ่ืน และไมถอยตํ่าทรามไปจากหมูคณะ

หมูคณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาว

หมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญมั่นคง..."

วิไล กลากลางสมร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่นั้นไมไดหมายความวา จะตองทําดวยความตั้งใจที่จะไดผล สําเร็จ คือ ผลสําเร็จ ไมได

หมายความวา จะใหมีผลทางวัตถุ แตจะตองวัตถูก็ตองทําใหดี เพราะวาแตละกระทรวงก็ตองทํา และ

โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ ประเทศกําลังผานวิกฤติการณ ไมใชเฉพาะในทางที่ทานจะตองทํา ดวยความ ซื่อสัตย 

สุจริต แตตองทําดวยความสามารถ..."

วิไล แกวสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

วิไล คําสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ' ซึ่งเปนที่ต้ังของความรักความสามัคคี เพื่อชาวไทยสามารถรวมมือรวมใจกันรักษา

และฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง

          ประการแรก คือ การใหทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน                              

        

          ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ให

งานที่ทําสําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และประเทศชาติ 

          ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบ

แผนโดยเทาเทียมเสมอกัน 

          ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทํา นําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรง อยู

ในเหตุในผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงริยเดียวกนัในทางที่ดี ที่เจริยนี้ยังมีพรอมมูลอยู

ในกายในใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวาประเทศชาติไทยจะรงมั่นคงอยูตลอดไปได..."

วิไล ชัยสุริยะเดชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประการแรกคือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและ

เปนธรรม

ประการที่สอง คือ การรูจักขมตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติ ปฏิบัติ อยูในความสัจ ความดีนั้น

ประการที่สาม คือการอดทนและอดออมที่จะไมประพฤติลวง

ประการที่สี่คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริตและรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญืของบานเมือง

คุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้

ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลวจะชวยใหประเทศชาติบังเกิด

ความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคง กาวหนาตอไปได ดังประสงค..."

วิไล ทิจะยัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปองดองกันไมได หมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่งคนอื่นตองตองเหมือนกันหมด ลง

ทายชีวิตก็ไมมความหมาย ตองมีความแตกตางกันแตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็ตอง

สอดคลองกัน..."

วิไล บุนยามิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเครงครัดหมายถึงความระมัดระวังมั่นคงที่จะปฏิบัติการใหเที่ยงตรงครบถวนตามแบบแผนและ

หลักเกณฑที่ไดวางไว แบบแผนและหลักเกณฑนั้นยอมตองมีเหตุผลเปนพื้นฐาน และเหตุผลที่จําทําให

พื้นฐานมั่นคงไมสั่นสะเทือนได ก็ตองเปนเหตุผลตามความจริงแทที่ไดพิสูจนเห็นจริงแลวดวยความ

ละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลําเอียง และความหลงผิดตามอารมณ..."

วิไล พัจนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

วิไล ศรีสุวรรณโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็ขเกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค และปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรงพอควรพอดีแก

ตําแหนงที่ที่ดํารงอยู..."

วิไล อนุรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

วิไล อวคไทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

วิไล อาจคงหาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จุดประสงคของการใหการศึกษานั้นคือการแนะนําสงเสริมใหบุคคลมีความเจริญงอกงามในการเรียนรู 

การคิดอาน การกระทํา และใหสามารถนําเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยูในตัว ออกมาใชใหเปนประโยชน

เกื้อกูลตนเกื้อกูลผูอ่ืน เพือใหอยูรวมกันในสังคมเปนประเทศได ผูมีหนาที่ใหการศึกษาแกอนุชนจึง

จําเปนตองระมัดระวังตั้งใจปฏิบัตงานโดยคํานึงถึงจุดมุงหมายทั้งนี้อยูเสมอเปนนิตย การที่จะ

อบรมสนันสนุนอนุชนใหไดผลตามความมุงหมายของการศึกษานั้นขาพเจาเห็นวาการฝกฝนและปลูกผัง

ความรูจักเหตุผล ความรูจัดผิดชอบชั่วดี เปนสิ่งจําเปนไมนอยกวาการใชวิชาการ เพราะการรูจักพิจารณา

ใหเห็นเหตุผล ใหรูจักจําแนกสิ่งผิดชอบชั่วดีไดโดยกระจางแจงยอมทําใหมองบุคคลและสิ่งตางๆไดลึกลง

ไปจนเห็นความจริงในบุคคลและในสิ่งนั้น เมื่อไดมองเปนความจริงแลวก็จะสามารถใชความรูและ

วิชาการปฏิบัติงานทุกอยางไดดี และถูกตองยิ่งขึ้นเปนประโยชนแกตนเองและผูอ่ืนไดมากขึ้น..."

วิไล อินทรแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญขึ้นนั้น จะตองสรางและ เสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น 

ถาพื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลน บกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้น ไปอีกนั้นยากนักที่จะทําได

 ดังนั้น นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว จะ ตองพยายามรักษาพื้นฐาน ใหม่ันคงไมบกพรองพรอม ๆ 

กันไปดวย..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย10 กรกฎาคม 2523..."

วิไลพร กิ้มเสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการ ความสามัคคีความเรียบรอย ผลดีทั้งปวงดังกลาวจะ 

เกิดขึ้นได ดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปญญาอันถูกตอง ปฏิบัติตนอยูในทาง ที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม..."

วิไลพร ใจแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

วิไลพร เริงสุมทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

วิไลพร สุวรรรพวค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

วิไลภรณ ฉัตรไตรรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

วิไลภรณ เชยชัยภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

วิไลภรณ วงศพฤษาสูง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินการชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความ

อดทนเปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลว ไมมี

ทางที่จะมีชีวิตเจริญรุงเรืองแน ๆ..."

วิไลรัตน คันธาวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวา ทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่ เฉพาะของ

ตัว โดยไมมองดูคนอื่นงานก็ ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงาน จะตองพาดพิงกัน จะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองรูถึงงานของผูอ่ืนแลว ชวยกันทํา..."

วิไลรัตน นิยมศิลปชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี  ไมมีใครจะทําให

คนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําใหบานเมืองมีความปกติสุข

เรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี  หากแตอยูที่การ

สงเสริมคนดี  ใหคนดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดี

ไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

วิไลลักขณ อินทรชูพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราสามารถที่จะสรางความสัมพันธระหวางศาสนากับการศึกษาและชีวิตของคนที่มีมากขึ้น ๆ ให

กลับมาเปนอยางเดิมเหมือนอยางของเกาโบราณของเรา คือใหรูสึกวาโรงเรียนก็คือวัด วัดคือโรงเรียน ก็

จะทําใหบานเมืองมีอนุชนที่มีความสามารถในทางวิชาการและมีจิตใจสูงมีจิตใจดีเปนพลเมืองดีตอไป จะ

ชวยใหสวนรวมสามารถที่จะดําเนินตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

วิไลลักษณ โกวิทยากร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เปนหลักสําคัญ ผูที่

จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะมีทั้งวิชาความรู ทั้งหลักธรรมทางศาสนา 

เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการทํางาน สิ่งหลังเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และ

การปฏิบัติงานใหชอบ คือใหถูกตองและเปนธรรม..."

วิไลลักษณ โคตรโยธา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

          ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ให

งานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืน และกับประเทศชาติ 

          ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบ

แบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน 

          ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และ

มั่นคงอยูในเหตุในผล..."

วิไลลักษณ ปะโสทะกัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูฉลาดยอมรูธรรมชาติของเด็ก วาเด็กวัยใด ลักษณะใดชอบการฝกอบรมแบบใด เขายอมสังเกตทราบ

วา เด็กวัยหนึ่งที่ตองเคี่ยวเข็ญ ตองบังคับ ตองกวดขันใหทําจึงจะไดผล แตไมวาจะสอนเด็กวัยใด ลักษณะ

ใด ผูสอนจะตองลงมือประพฤติเปนตัวอยางดวยตนเองใหไดเห็นไดดูตลอดเวลา โดยไมละลเยความปรพ

พฤติ ปฎิบัติที่ตองการจะใหเกิดขึ้นเปนอันขาด ไมวาจะเปนขอปฎิบัติเล็กนอย ปลีกยอยเพียงใด..."

วิไลลักษณ ภูประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประวัติศาสตรไดแสดงใหปรากฎตลอดมาวา ชาติใดเสื่อมสูญยอยยับอับปางไปก็เพราะประชาชาติขาด

สามัคคีธรรม แตกแยกเปนหมูคณะ  เปนพรรคเปนพวกคอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัสประหารซึ่งแนและกัน

 บางพรรคบางพวกถึงกับเปนพวกไสศึกใหศัตรูมาจูโจมทําลายชาติของคนดังนี้ ขาพเจาจึงขอชักชวนพี่

นองชาวไทยทั้งหลายใหระลุกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซ่ึงไดกอบกูรักษาบานเกิดเมืองนอนของเรามานั้น

ใหจงหนักแลวถือเอาความสามัคคี ความนิยมเสียสละสวนตัว เพื่อประโยชนยิ่งของประเทศชาติเปนคุณ

ธรมประจําใจอยูเนืองนิจ จึงขอใหพี่นองชาวไทยทั้งหลาย จงบําเพ็ญกรณียกิจของตนแตละคนดวยความ

ซื่อสัตยืสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกลาหาญ และอุทิศความเสียสละสวนตัว ความเหน็ดเหนื่อย

ลําบากแคน เปนพลีบูชาบรรพบุรุษ ผูซ่ึงไดกอสรางชาติเปนมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี.้.."

วิไลลักษณ หันชะโด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไรลวนแตมีสวนสําคัญอยูในวานของดิน

ทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน รวมมือ

รวมความคิดกันใหการปฏิบัติบริหารงานของแผนดําเนินไปอยางมีเอกภาพและไดผลที่พึงประสงคสมบูรณ

 พรอมทุกสวน..."

วิไลวรณ ศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สิ่งสําคัญในการปกครองก็คือบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดีไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีได

ทั้งหมดการทําใหบานเมืองมีความปกติสุขเรียบรอยจึงไมใชการทําใหทุกคนเปนคนดีหากแตอยูที่การ

สงเสริมคนดีใหคนดีไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมไหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือนรอน

วุนวายได..."

วิไลวรรณ ขันคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหนาที่ฐานะของแตละคนที่จะตองทํา ใหทําอยางดีๆ ทําเรื่อยไป ไมใชทําอยากดีเดน 

ทําดีเดนไมใชอยากดีเดน  ทําใหดีก็จะดีเดนเอง ไมใชวาจุดประสงคที่ทําเพื่อดีเดน ทําเพื่อใหดีเรื่อย ๆ  ทํา

ใหหนาที่ที่มีใหสําเร็จ  แตไมใชจุดประสงคที่ดีเดน..."

วิไลวรรณ เครือสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย เสมอ..."

วิไลวรรณ ชีวะเสรีชล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

วิไลวรรณ ไชยวณิชชากร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

วิไลวรรณ เทพกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนา มีความสําเร็จ 

สัจ เปนการต้ังใจ ต้ังจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือเปนการตั้งใจที่

จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น..."

วิไลวรรณ บัตรสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

วิไลวรรณ บัวขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

วิไลวรรณ ปานดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว ..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯ

ถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิตาลัย 4 ธันวาคม 2518..."

วิไลวรรณ สาครินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

วิไลวรรณ อุดมละมุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนต้ังม่ันในสามัคคี หมั่นประกอบสัมมาอาชีพโดยความสุจริต คิดถึงประโยชนสุขสวนรวมของ

บานเมืองเสมอเปนสําคัญ..."

วิวรรธน นาคสุก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตเร่ืองที่สําคัญ คือ การทํามาหากินของประชาชนคนไทย  ซ่ึงตองใหมีความสะดวกสบายมีความ

ปลอดภัย  มีการปกครองที่มีความเปนธรรม..."

วิวัช แสนสีมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

วิวัฒน กรเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

วิวัฒน แสงนับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการ การปรับปรุง และการพัฒนาที่มี ประสิทธิภาพ ทางที่เราชวยกันไดดีคือ 

 การทําความคิดใหถูก และแนวแน ในวันนี้  จะปกปองประโยชน ปกปองบานเมือง  เปนเปาหมายตองนึก

ถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกัน..."

วิวัฒน อินตะนอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

วิวัฒนา บุตรชัยงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

วิเวก มีพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

วิศนุ ถาวรโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

วิศรุต สิงหโตแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

วิศาล เส็งพานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

วิศิษฐ การรักเรียน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

วิศิษฐ ศรีจันทรทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบันแมจะถือกันวาสงครามเย็นไดสิ้นสุดยุติไปแลวก็ตาม แตหนาที่ของทหารหาไดลดนอยหรือ

หมดสิ้นความสําคัญลงไปไม เหตุเพราะภัยอันตรายและความไมเปนปกตินานาประการยังคงคุกคามแผ

ขยายทั่วไปในโลกทุกหนทุกแหง ทหารทุกระดับทุกคนจึงตองระมัดระวังปฏิบัติหนาที่ใหเขมแข็ง และ

รอบคอบยิ่งขึ้น ทั้งในดานการยุทธ และการรวมมือประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในการสนับสนุนและพัฒนา

ความเปนอยูของประชาชน ถาทหารตั้งใจพยายามพัฒนาขีดความรูความสามารถของตนใหแนนหนา

สมบูรณ จนสามารถปฏิบัติหนาที่ไดครบถวน ก็จะไดรับความสําเร็จความดีความเจริญ ซึ่งถือเปนเกียรติ

อยางสูงทั้งแกตัวเองและกองทัพไทย..."

วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

วิเศษ เกตุแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัส 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงมีพระราชดํารัสตอบแกพระบรมวงศานุวงศ

และพสกนิกรที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล 

ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(ฉบับไมเปนทางการ)

 

รับชม VIDEO

ภาษาไทย / English 

          ? ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคม พรอมพร่ังดวยบุคคลจาก

ทุกสถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการเฉลิมฉลองย่ิงใหญ ที่ทุก

คนตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของ

ประชาชนชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมาก 

เพราะแตละคนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปยมไป

ดวยความปรารถนาดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝาย ทําใหขาพเจาเห็นแลวมี

กําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือ

รวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง 

          ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

          ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ให

งานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืน และกับประเทศชาติ 

          ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบ

แบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน 

          ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และ

มั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤตปิฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้

วิเศษ พลไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ยังมีพรอมมูลในกาย ในใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได 

          จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและ

คุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน และถายทอดความคิด จิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติ

ของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายหนา 

          ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย ให

ปลอดพนจากภัยอันตรายทุกสิ่ง และอํานวยความสุข ความเจริญ สวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่ว

กัน..."

วิเศษ พลไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุก วันนี้ดวยความสามัคคี   คนไทยเราแตละคนรูจัก

ประโยชนสวนรวมของชาติ  รูจักปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองและเกื้อกูลกัน  ผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิด

เปนพลังอันยิ่งใหญ  ซึ่งสามารถกําจัดและปองกันตางๆ  มิใหทําอันตรายแกเราได  แมจะมีศัตรูคิดราย  

บุกรุกคุกคามอยางหนักหนาเพียงใด  เราก็ยังไมเพลี่ยงพล้ํา..."

วิเศษศักดิ์ วิเศษแสนยากร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

วิษณุ คําสวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

วิษณุ จิรวัฒนผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใชจําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความปกติสุขของสวนรวมดวย..."

วิษณุ ไสวพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของบการกระทําของคน

ทั้งชาติ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงม่ันคง

อยูตลอดไป..."

วิษณุกร เล็กลําพูน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตองรวมมือกัน ทุกคนตองทําหนาที่ ของตนดวยความตั้งใจสุดกําลังเพื่อที่จะ ใหบานเมือง อยูได 

การที่ทุกคนทํางานในหนาที่ ของตน และระลึกวางานของตนเปนสวนหนึ่ง ของสวนรวม จะเปนสิ่งที่ทําให

บานเมือง เจริญรุงเรืองได..."

วิษุวัต ปานบานเกร็ด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคความเจริญกาวหนาทุกอยางนั้น ตองเร่ิมตนที่ การศึกษาพี้นฐานเดิมกอน เมื่อไดศึกษา

ทราบ ชัดถึงสวนดีสวนเสียแลว จึง รักษาสวนดีที่มีอยูแลวใหคงไว แลวพยายาม ปรับปรุงสรางเสริมดวย

หลัก วิชา อันประกอบดวยเหตุผลและความสุจริตจริงใจ ใหคอยเจริญงอกงามมั่นคงบริบูรณยิ่ง ๆขึ้นไป..."

วิสัย จิตตวราวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปจจุบันนี้มีปญหาสังคมเพิ่มขึ้นกวาแตกอนเปนอันมาก ปญหาเหลานี้หากบําบัดแกไขไมทันทวงที 

ก็จะกระทบกระเทือนและเปนภัยถึงความเปนอยูสวนรวมดวยอยางแนนอน งานสังคมสงเคราะห

จึงเปนงานที่มีความสําคัญมาก และจําเปนที่ทุกๆฝายจะตองรวมมือกันทําอยางจริงจัง..."

วิสา อัมพรพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

วิสาข จาริยุวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราจะครองแผนดินโดยธรม เพื่อประโยชนสุขแกประชานชาวสยาม..."

วิสาข ลิมังกูร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

วิสาสิณี สเลลานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเปนบัณฑิต  นอกจากที่จะหมายรูไดที่ความรูความฉลาดสามารถในหลักวิชาแลว  ยังสังเกตุทราบ

ไดที่ความคิด ถาพูด และการกรทํา  ความคิดนนสําคัญมากถือเปนแมบทใหญของคําพูด  และการกระทํา

ทั้งปวง กลาวคือ ถาคนเราคิดดี  คิดถูกตองตั้งหลักวิชาและคุณธรรม  ถาพูดและการกระทําก็เปนไป

ในทางที่ดีที่เจริญแตถาคิดไมดีไมถูกตอง  ถาพูและการกระทําก็อาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียหาย  ทั้งแก

ตวัเองและสวนรวมได  ดวยเหตุนี้กอนบุคคลจะทําสิ่งใด  จําเปนตองหยุดคิดเสียกอนวากิจที่จะทําคําที่จะ

พูดนั้น ผิดหรือถูก เปนคุณประโยชนหรือเปนโทษ  เปนสิ่งที่ควรพูด การกระทํา หรือควรยกเวน  เมื่อคิด

พิจารณาไดดังนี้  ก็จะสามารถยั้บยั้งคําพูดที่ไมควร  หยุดยั้งการกระทําที่ไมถูกตอง  พูดและทําในสิ่งที่จะ

สัมฤทธิ์ผลเปนคุณ  เปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

วิสิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

วิสิทธิ์ แสงแสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติงานโดยตรงของทหารคือ การสูรบ และนอกจากนั้นก็มีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ งาน ซึ่งใน

ปจจุบันนี้มีความสําคัญยิ่งไดแกการปฏิบัติ ในดานชวยประชาชนในทองที่ ซ่ึงจะทําใหการงาน ของทหาร

โดยตรงนั้นมีความสะดวกและมี ความสําเร็จได..."

วิสิษฐ เสนอแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้นจึงจะทํางานสําคัญย่ิงใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริงได

สําเร็จ..."

วิสุทธ กิ่งโพธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรมทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญหรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน

เมื่อเกิดภัยพิบัติ คนไทยไมทิ้งกันตางพรอมเพรียงกันเขาปฏิบัติชวยเหลือทันที ดวยความเสียสละ และ

เมตตาจริงใจไมเลือกวาจะชาวไทยหรือชาวตางประเทศ..."

วิสุทธิ์ เขตตภูมิเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุด  ที่จะตองรักษาไวใหยั่งยืนอยูตลอดไป  หากเรา

มีความประมาท  เราแตกความสามัคคีกันเมื่อใด  เราจะตองเปนอันตรายยอยยับลงเมื่อนั้น  ไมมีใครอื่นที่

ไหนจะชวยเราได  นอกจากตัวเราเอง..."

วิสุทธิ์ ทําทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

วิสุทธิ์ ปาลวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราการนั้น     ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จ

รางวัลหรือผลประโยชนใหมาก      ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้ง

รางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ     จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยูเย็น

เปนสุขและมั่นคง..."

วิสุทธิ์ มณีสงฆ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาทแกผูสอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

ณ อาคารใหมสวนอัมพร วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐

            "กฎหมายทั้งปวงจะธํารงความยุติธรรม และถูกตองเที่ยงตรง หรือจะธํารงความศักด์ิสิทธิ์ และ

ประสิทธิภาพเต็มเปยมอยูไดหรือไมเพียงไรนั้นขึ้นอยูกับการใช คือถาใชถูกวัตถุประสงค หรือเจตนารมย

ของกฎหมายนั้น ๆ จริงแลว ก็จะทรงความศักด์ิสิทธิ์ และประสิทธิภาพอันสมบูรณไวได แตถาหากนําไปใช

ผิดวัตถุประสงค และเจตนารมย โดยการพลิกแพลงบิดพริ้วใหผันผวนไปดวยความหลงผิด ดวยอคติ หรือ

ดวยเจตนาอันไมสุจริตตาง ๆ กฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธ์ิ และประสิทธิภาพลงทันที และกลับ

กลายเปนพิษเปนภัยแกประชาชนอยางใหญหลวง ผูที่ตองการจะใชกฎหมายสรางสรรคความผาสุกสงบ 

และความเปนปกแผนกาวหนาของประชาชน และบานเมือง จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรักษาวัตถุประสงค

อันจริงแทของกฎหมายแตละฉบับไวใหแนวแนเสมอไป อยางไมมีขอแมประการใด พรอมทั้งตองรักษา

อุดมคติ จรรยาความสุจริต และมโนธรรมของนักกฎหมายไวโดยรอบคอบเครงครัดเสมอดวยรักษาชีวิต

ของตนเอง กฎหมายไทยจึงจะทรงคุณคาอันสมบูรณบริบูรณ..."

วิสูตร คงฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

   ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่

ทําสําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

   ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบ

แผนโดยเทาเทียมเสมอกัน 

   ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและ

มั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมี

พรอมมูลอยูในกาย ในใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได..."

วิหาร วัจนามัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดไดผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญย่ิงใหญที่เปนประโยชนแทจริงได

สําเร็จ..."

วีณา เพชรรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

วีณา ศรีสังขทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

วีณา สระมุณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเพียรนั้นคือไมทอถอยในการฝกตนเองไมทอถอยในการแผความรู ไมทอถอยในการชวยผูอ่ืน วินัย

ก็คือระเบียบที่มีอยูในใจตนเองเพื่อที่จะเลือกเปนวิชาการมาใชในที่ๆเหมาสม ที่ถูกตองและวินัยคือ

ควบคุมตัวเองใหอยูในรองในรอยไมทําใหเกิดความเสียหายตอตนเอง..."

วีณา สุภาไชยกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การแกปญหานั้น ถาไมทําใหถูกเหตุถูก ทาง ดวยความรอบคอบระมัดระวัง มักจะกลาย เปนการเพิ่ม

ปญหาใหมากและ ยุงยากขึ้น แตละฝายจึงควรจะตั้งใจ พยายามทํา ความคิดความเห็นใหกระจางและ 

เที่ยงตรงเพื่อ จักไดสามารถเขาใจปญหา และเขาใจกัน และกันอยาง ถูกตอง..."

วีนัส ศรีสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสํานึกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฎิบัติงานของตัวรวมกับงาน

ของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไปถึง

ความเจริญมั่นคง ซึ่งเปนจุดประสงคแทจริง..."

วีนัสศิลิน มวงมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

วีนา ศรีสมพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในฐานะที่ตองออกไปทําหนาที่เปนครูของผูอ่ืน ทานจะตองสรางสมธรรม ตางๆใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น 

และรูจักวางตัวใหสมกับเปนผูที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน ควรจะตั้งใจปฏิบัติเต็มที่และชวยขจัด ปญหา

เยาวชน ใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว และสงเสริมใหเยาวชน ไดเปนคนที่มีสัมมาชีพและความประพฤติดีเพื่อ

เปนกําลังในประเทศ ชาติตอไป ผูที่เปนครูอาจารยนั้นใชวามีความรูทางวิชาการและในทางการสอน

เทานั้นหาไดไม จะตองอบรมเด็ก ทั้งทางศีลธรรม จรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหความสํานึก รับผิดชอบ

ในหนาที่ คือการใหความรูทุกผูเรียน สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย 

ขอใหทานทั้งหลายเพียงอยางเดียว ใหอบรมใหไดดังกลาวมาแลวดวย..."

วีรกมล สวนจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

วีรกิจ เมงอําพัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะแสวงหาแตวิชาการฝายเดียวไมได ผูมีวิชาการจําเปนจะตองมีคุณสมบัติในตัวเอง นอกจาก

วิชาความรูดวยจึงจะนําตนนําชาติใหรอดและเจริญได คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น ที่

สําคัญไดแก ความรูสึกรับชอบช่ัวดี ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย สุจริต ทั้งในความคิด และการ

กระทํา ความไมเห็นแกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ความไมมักงาย หยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ

เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร พยายามฝกหัดประกอบการงานทุกอยางดวยตนเอง ดวยความตั้งใจ 

ไมละเลย ไมทอดทิ้ง คุณสมบัติเหลานี้เปนองคประกอบที่สําคัญ ที่จะทําใหการศึกษาสมบูรณเปน

ประโยชนจริง เปนสิ่งซึ่งครูจะตองปลูกฝงใหเจริญขึ้นในตัวนักเรียนใหครบถวน เพื่อใหเด็กเติบโตขึ้นเปน

คนดีเต็มคน เปนผูสามารถสรางประโยชนใหแกตนเองและประเทศชาติได ขอใหทานทั้งหลายเอาใจใส

ศึกษาในความจริงขอนี้ และถือเอาเปนหนาที่ ที่จะตองพยายามทําใหถูกตอง ครบถวน โดยจดจารึกไว

เสมอตลอดเวลาวา คนชั่ว คนคราน คนหยาบ คนไมมีมีอายนั้น ถึงจะมีความรูทวมตัวเทาใด ก็ไมมี

ประโยชน เพราะสราสรรคอะไรไมไดเลย ไดแตทําลายอยางเดียว..."

วีรจิต เรืองสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

วีรชัย พงศประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตองปฎิบัติ ถาแตละคนตางๆปฎิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่สุด ที่จะ

กระทําไดดวยความรักชาติ และมความสามัคคี กลมเกลียวแลว ชาติของเราจะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป..."

วีรชัย ระงับพิศม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฎิบัติ มีอยูสี่ประการ ประการแรก คือรักษาความสัจ 

ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฎิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม ประการที่สอง คือการรูจัก 

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหปนะพฤติปฎิบัติอยูในความสัจความดีนั้น ประการที่สาม คือการอดทน อด

กลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือการรูก

จัดละวาง ความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของ

บานเมือง คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุง ใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว 

จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนา

ตอไปไดดังประสงค..."

วีรเชษฐ เย็นใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและให ดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่ง จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูงไม บิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบือนจุดประสงคที่ แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมาย ของคําวา ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะ

หลีกเลี่ยงละเลยไมได..."

วีรดา มีสุขมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

วีรนุช แจมจํารัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการมีผลเกี่ยวเนื่องกับประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ 

โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จ

อยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่และแกแผนดิน..."

วีรนุช วิฑูรานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียง" ความกินดีอยูดีเปนเรื่องที่ทุกคนตองการ ความฟุงเฟอเปนสิ่งที่หลายคนนิยม แต

ความเปนจริงแลว การมีชีวิต แบบพอมี พอกิน พอใช พอออม จึงถือไดวาเราไดใชชีวิตอยางมีความสุขที่สุด

 ไมมีหนี้ รูหนาที่ ในบานะประชาชนที่ตองธํารงรักษาชาติ ศาสตร กษัตริย 

ขาพเจาไดใชชีวิตอยางเรียบงาย ทําไรนา สวนผสม ใชพื้นที่ทุกตารางนิ้วของนาและบานใหกลายจากดิน

เปนดาว ปลูกขาว ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา ไวเปนอาหารของครอบครัว สิ่งใดควรซื้อจึซ้ือ สิ่งใดพอใชได

ก็ใชตอไป ไมสรางหนี้สินใหกับตนเอง ไมฟุมเฟอย เพราะการทําเชนนี้เปรียบเสมือนการทํารายตัวและ

ประเทศชาติ การที่ไดดําเนินชีวิตเชนนี้ ขาพเจามีความรูสึกวามีอิระเสรี ไมมีขอผูกมัดใดๆ ชีวิตเปนของเรา 

เราเปนนายเงินไมเงินเปนนายเรา ทําใหเกดิความมั่นคงในการดํารงอยู มีกําลังใจที่จะประกอบกิจการงาน

 ความคิดโลดแลน สารในรางกายหลั่ง กระตุนใหรางกายกระปรี้กระเปรา รางกายจึงแข็งแรง พรอมที่จะ

ดําเนินชีวิตไปขางหนาอยางไมทอถอย แมยามมีอุปสรรคก็จะนําพระราชดํารัสมาอาน เพื่อสรางแรงจูงใจ

ใหสูตอไป

การที่เราใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหเราดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข สงผลใหสุขภาพจิตและ

รางกายไมเจ็บปวย ทรัพยากรของชาติไมถูกทําลายแตนํากลับมาใชหมุนเวียนไดอีก ทําใหประเทศเกิดการ

พัฒนาดวยการดําเนินชีวิตอยูอยางเศรษฐกิจพอเพียง ดังคําที่ใชยึดในการดําเนินชีวิต ดังนี้ "พอใจในสิ่งที่

ตนมี ยินดีในสิ่งที่ตนได" "อยาอยูอยางอยาก" "กินเพื่ออยู มิใชอยูเพื่อกิน" "อยากจน ใหทําตัวรวย อยากรวย

ใหทําตัวจน" "ยึดความพอดี โดยเดินสายกลาง..."

วีรพล เทพานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

วีรพล มีวุฒิสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

วีรภัทร บัญญัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มีความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

วีรยา เอ่ียมนิรันดร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดี จะตองปรับปรุงตังตลอดเวลา การปรับปรุงตัววาตองมีความเพียร และความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลว ไมมีทางที่จะ

มีชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

วีรยุ ชลายนนาวิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

วีรยุทธ ทะยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูทุกคนตองนึกวาตนเปนครู ตองมีความยุติธรรม ตองหนักแนน ขอใหครูฝกฝนอบรมเด็ก ใหเปน

นักเรียนที่ดีมีระเบียบ มีความรับผิดชอบในหนาที่ รูจักทําตนใหตรงตอเวลา ฝกใหมีสมาธิในการงาน รูจัก

รักษาสมบัติสวนตัวและสวนรวม รูจักมีเมตตานึกถึงผูอ่ืน รูจักทําตัวใหเขากับสวนรวม..."

วีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

วีรยุทธ รักนุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

วีรรัตน จาดขันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

วีรวรรณา บุญญนุวัตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ศาสนานั้น จะเปนศาสนาใดก็ตาม ยอมมีจุด ประสงคหลาย อยางหลายขั้น และแตละศาสนามีวิธี

ปฏิบัติ ตาง ๆ กัน ซ่ึงสรุปแลวก็คือ วิธีหาความสุข ความรมเย็นใหแกตัว การ ขึ้นสวรรคหรือการสําเร็จ คือ 

การบรรลุความสุขสุดยอด นั่นเอง..."

วีรวัฒน กูลวิสุตปจิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันดีวาทหารมีหนาที่ปองกันประเทศและปกปองคุมครองประชาชน ใหมีชีวิตอยูดวยความ

รมเย็นเปนปรกติสุข หนาที่ทั้งนี้ถือวาสําคัญมาก โดยเฉพาะในระยะปจจุบันสถานการณบานเมืองเราอาจ

กลาวไดวาไมนาไววางใจนัก เหตุเพราะภัยอันตรายและความไมเปนปรกตินานาประการ ทหารจึงตอง

สํานึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีและทําหนาที่ของตนใหเขมแข็งหนักแนนยิ่งขึ้น ซึ่งหากสามารถ

กระทําไดครบถวนแทจริง ก็จะเปนความสําเร็จเปนความดี เปนเกียรติเปนศักดิ์ศรีของทหารและกองทัพ

ไทย ประชาชนก็จะอยูเย็นเปนสุข บานเมืองไทยก็จะอยูรอดปลอดภัยและดํารงอยูไดดวยความมั่นคงสวัสดี

..."

วีรวัฒน จันทรรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชาง  จะวาเมืองไทยลาสมัย  วาเมืองไทยเชย

วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่สมัยใหม  แตเราอยูอยางพอมีพอกิน  และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะให

เมืองไทย  พออยูพอกิน  มีความสงบ  ชวยกันรักษาสวนรวม  ใหอยูดีกินดีพอสมควร  ขอยํ้าพอสมควร  

พออยูพอกิน  มีความสงบ  ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไป.."

                            พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ฯ

                      ไดทรงมีพระราชดํารัสแกผูเขาเฝา ฯ  ถวายพระพรมงคล

                           เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  ป  2517

                             นับเนื่องเวลากวา  30  ป..."

วีรวัฒน ตันติวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

วีรวัฒน ประภาวัฒนผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาติ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็นความ

ของสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความความมีเหตุผลและความรวมมือ ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่นคงอยู

ตลอดไป..."

วีรวัฒน อิสรานุวรรธน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ .

งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน

 และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

วีรวุธ วินทะไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ศาสนานั้น เปนสิ่งที่ทราบกันอยูแลววาตองมี และถึงวาศาสนามีความหมายไดหลายอยาง ก็ไมจําเปน

ที่จะตอง

เปนศาสนาที่มีชื่อ หรือที่ตองเครงครัดตามแนวทางการสั่งสอนอยางใดอยางหนึ่งเปน แตตองมีแนวคิดที่

แนวแนที่ดี

และไมเบียดเบียน อยางนี้ก็ถือเปนศาสนาไดทั้งนั้น

     ในเมืองไทยนี้ใครจะถือปกิบัติตามศาสนาใดก็ไดทั้งสิ้น เคยชี้แจงอยูเสมอวาเมืองไทยนี้อยูได ก็เพราะ

ไมมีการ

กีดกันระหวางคนโนน ศาสนาโนนคนนี้ ศาสนานี้ แตวาเปนที่ทราบกันดีวาทุกคนปฏิบัติศาสนากิจของตนๆ

 ดวยความมุงดี หวังดีตั้งใจที่จะใหเกิดประโยชนตนและประโยชนสวนรวมศาสนาทุกศาสนาจึงไดทั้งนั้น ขอ

เพียงแตอยาเบียดเบียน

ซึ่งกันและกัน..."

วีรศักดิ์ โชติพรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

วีรศักดิ์ เบญอะหลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติ เปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทํา ของคน

ทั้งชาติ ถือไดวาทุกคน แบง หนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติตามความถนัด และความสามารถ ไมมีผู ใด

จะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติ ไดโดยลําพังตนเอง..."

วีรศักดิ์ วัชรัตนศิริยุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท ปพุทธศักราช ๒๕๒๕

         การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. 

ผูปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกัน

อยางกวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เมื่อนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือ

ถาใชถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมา

ใชงาน จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะ

ใช. มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕..."

วีระ คําสัตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

วีระ ใจแสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยู ก็จะไมมีวันอับจน ยอมหาทางสรางตัวสรางฐานะ ให

กาวหนาไดเสมอ ขอสําคัญในการสรางตัวสรางฐานะนั้น จะตองถือหลักคอยเปนคอยไปดวยความ

รอบคอบ ระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะและกําลัง หรือดวยความเรงรีบ (พระบรม

ราโชวาทในพีธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน : 18 ธันวาคม 2540)..."

วีระ ชุดพิมาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กระผมในฐานะขาราชการและสมาชิก กบข. ขอรวมแสดงความจงรักภักดีโดยการอัญเชิญพระราช

ดํารัสที่กระผมไดยึดถือปฏิบัติในการทํางานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการ

ดํารงอยูและการปฏิบัติตนและครอบครัว  เพื่อเปนพื้นฐานใหเศรษฐกิจของประเทศดําเนินไปในสายกลาย

และมั่นคง  ความพอเพียง  ที่พระองคทานไดพระราชทานพระบรมราโชวาทไว  ทําใหประชาชนไดรูจัก

พอประมาณมีเหตุผลและคํานึงถึงความจําเปนในการที่ใชจายอยางรอบคอบพอประมาณกับรายไดไม

เพียงพอกับรายจายชีวิตก็จะมีทุกขตองคอยเก็บออมสรางรากฐานของครอบครัวใหมั่นคง ความพอเพียงนี้

จะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ด.ี.."

วีระ ดานสกุลเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

วีระ เผื่อนกระโทก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดาน และตอง การความ สามัคคีความสงบเรียบรอย ผลดีทั้งปวง

ดังกลาวจะ เกิดขึ้นไดดวย ประชาชนมีหลักของใจอันม่ันคง มีศรัทธาและ ปญญาอันถูกตอง และ ปฏิบัติ

ตนอยูในทางที่เปนประโยชนแกสวนรวม..."

วีระ พุมงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

วีระ ฟกเถื่อน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ  คือความสามารถในการใชวิชา

ความรูอยางหนึ่ง  สามรถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง  ทั้งสองประการนี้  ตองดําเนินคูกัน

ไป และจําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย  สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ

 และดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย  จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงค

โดยครบถวนแทจริง..."

วีระ ยาคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

วีระ วีระพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

วีระ สักพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

วีระ สีหะบัณฑ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสั่งสอนธรรมะโดยบริสุทธิ์ และการปฏิบัติธรรม เปน แบบอยางโดยประจักษผลนี้ จะเปนเหตุชักนํา 

และชวยใหคนทั่วไป สามารถศึกษาเขาใจหลักธรรมไดกระจางชัด และเกิดศรัทธาความเชื่อใน พุทธ

ศาสนาอยางถูกตอง..."

วีระ สุวรรณพานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

วีระ สุวรรณละเอียด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น  นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงาน และใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

วีระ หะนิมะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

วีระจักษ ทิยพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ  

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง  พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ  นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ  อดทน  รูจักเกรงใจใหอภัย  ทั้งออนโยนผอนตามกัน

และกันดวยเหตุผล  และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน  รูจักรับฟงความคิดเห็น

แมกระทั่งคําวิพากวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด  เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น  แทจริงคือการระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลากหลาย  มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

วีระชัย จุนขุนทด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การประหยัดเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่งในทุกแหงและในกาลทุกเมื่อ

ขอใหคํานึงถึงผลไดที่เกิดขึ้นจาการประหยัดนี้ใหมาก..."

วีระชัย ปานแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."  

    

พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระเฉลิมชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2520..."

วีระชัย วิรัชกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา อระ

ไรเปรสิ่งที่ตองละเวนหรือจํากัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แท และยั่งยืนทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

วีระชัย สังขศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อเกิดภัยพิบัติ  คนไทยไมทิ้งกัน  ตางพรอมเพรียงกัน เขาปฏิบัติชวยเหลือทันที

ดวยความเสียสละและเมตตาจริงใจ  ไมเลือกวาจะชาวไทยหรือชาวตางประเทศ..."

วีระดี กองแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

วีระเดช วาดอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

วีระพงศ จินะดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

วีระพงศ ประกอบการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไม

เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะดวยซํ้าไป..."

วีระพงษ พลสยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกัน คือ ยอม พยายามอยูทุกเมื่อที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาด ดวยระเบียบปฏิบัติ อันดี

งามและสุจริต ที่จะควบคุมประคองใจ ใหสงบ ดวยความมีสติรูตัวอยู ตลอดเวลา..."

วีระพงษ อารีรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

วีระพล ชูเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

วีระพล เตียวสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

วีระพล รังษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

วีระพล ศรีเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

วีระพันธ จันทเวช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเก้ือกูลกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวย

ไมตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู..."

วีระพันธุ ณ พัทลุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

วีระภัทร ชงกรานตทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตํารวจเปนผูพิทักษรักษาความสงบสุข ความมั่นคงปลอดภัย และความถูกตองเปนธรรมในบานเมือง 

งานมนหนาที่จึงเมไปดวยตวามยากลําบาก ที่จะตองตรากตรําปฏิบัติ และมากไปดวยปญหายุงยากนานา

ชนิด ที่จะตองขบคิดวินิจฉัย รวมทั้งอาชญากรรมทุกรูปแบบ ที่จะตองเสี่ยงอัตราย เขาระงับปราบปราม 

ดวยเหตุนี้ทางราชการบานเมืองจึงไดมอบหมายสิทธิ และอํานาจทางกฎหมายใหเพื่อเปนเครื่องมือปฏิบัติ

และปองกันรักษาชีวิต ผูเปนตํารวจตองทราบ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในหนาที่ และสิทธิพิเศษของตน

ดังกลาวและตั้งใจ พยายามฝกฝนตนเองให รอบคอบและดวยความสังวรระวัง มิใหเกินขอบเขตและ

ความจําเปน ถาทําไดดังนี้ งานทุกอยางกจะดําเนินไปไดราบรื่น และบรรลุผลสําเร็จที่ถูกตองสมบูรณ ชวย

ใหบังเกิดผลดีทั้งแกตนและสวนรวม จึงขอใหนายตํารวจทุกคน นําไปคิดพิจารณา ใหเห็นถองแท เพื่อจัก

ไดปฏิบัติตน ปฏิบัติหนาที่ใหถูกใหควร และใหเปนกําลังสราวสรรคสันติราษฎอยางแทจริงไดตลอดไป..."

วีระยุทธ กลิ่นประทุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

วีระยุทธ เขียวม่ัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

วีระยุทธ คงดาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุก วันนี้ดวยความสามัคคี ผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ 

บรรเทาความเดือดรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."

วีระยุทธ ครั่งกลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกา ที่ความรูนอยกฌอาจเปนจริง และคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียด

หยามคนสมัยเกาก็มีสิทธ์ิ แตถาพูดตามความจริงแลว สิทธที่จะเหยี่ยดหยามคนรุนเกา ไมควรจะมี ดวย

เหตุวาคนรุนเกานี้เอง ทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

วีระยุทธ เผาวิบูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิทยาการแตละสาขา ที่บัณฑิตทั้งหลายศึกษาสําเร็จมานั้น มีคุณคามาก เพราะหากไดนําออกใชดวย

ความฉลาดไตรตรอง ใหถูกตองตามหลักการและจุดหมายแลว อาจยังประโยชนอันพึงประสงคแกตนและ

บานเมืองไดไมมีจํากัด. จึงเปนการสมควรยิ่งที่แตละคนจะพยายามปฏิบัติฝกฝน ใหสามารถใชวิทยาการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ. ปจจัยสําคัญที่จะสงเสริมใหเกิดความสามารถดังนั้น ไดแกความสุจริต หนักแนน 

และเปนระเบียบในการกระทําความประพฤติ อยางหนึ่ง ในความคิดจิตใจ อีกอยางหนึ่ง. ความสุจริต 

หนักแนน และเปนระเบียบทั้งสองอยางนี้ ตางอาศัยกันและประกอบเกื้อกูลกันอยูตลอดเวลา. จําเปน

จะตองอบรมบํารุงใหเจริญมั่นคงขึ้นดวยกัน. เมื่อจัดระเบียบในการกระทําและในความคิดไดพรอมแลว 

ปญญาหรือความรูความเขาใจที่ชัดเจนถองแท ตรงเปาหมาย ตรงความจริง ก็จะเกิดขึ้น. จะพิจารณา

เร่ืองราวหรือปญหาใด ๆ ก็สามารถเขาถึงแกนแทของเรื่องนั้นปญหานั้นไดทันที โดยปราศจากความลังเล

สับสน ชวยใหสามารถใชวิทยาการสรางสรรคงานตาง ๆ ไดถูกตอง พอเหมาะพอดี ไมมีติดขัด และสัมฤทธิ์

ผลที่มุงหมายสมบูรณบริบูรณทุกสวน..."

วีระยุทธ เมฆินทรางกูร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารมีหนาที่ที่จะปองกันประเทศ และธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ พรอมทั้งสถาบันสูงสุดทั้ง

สาม นอกจากนั้น ยังจะตองทําความปกปองคุมครองประชาชนทุกรูปแบบพรอมกันไปดวย หนาที่ ทั้งนี้ ถา

ทหารสามารถกระทําใหครบถวนได ก็จะเปนความสําเร็จความดี ความเจริญอยางยง ทั้งแกตัวทหารเอง

และแกกองทัพไทย..."

วีระวงศ บุรินทราภิบาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความชั่วซ่ึงทําไดงาย จะเขามาแทนที่

แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

วีระวรรณ ชูชวยคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้น เปนผูทําแตความดี คือตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผ และ

เสียสละ ตองหนักแนน อดกลั้นและอดทน สํารวมระวังความประพฤติ ปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบแบบ

แผนที่ดีงาม รวมทั้งตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจ วางใจเปนกลางไมปลอยใหไปตามอํานาจอคต.ิ.."

วีระวัตร ฆะปญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น   ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่  

 

                         อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก    

 

                                   ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ

                         เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ   

                                   จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

วีระศักดิ์ จิโนแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

วีระศักดิ์ ธุระพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

วีระศักดิ์ เพิ่มพูน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักที่วาทุกคนยอมทราบถึงกฎหมาย และตองทําตามกฎหมายนั้นรูสึกวาบางครั้งก็ใชไมไดเพราะวา

กฎหมายไมถึงประชาชน ตองนึกบางวา เปนความผิดของทางราชการที่ไมสามารถจะนํากฎหมายไปใหถึง

ประชาชน..."

วีระศักดิ์ สาระภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

วีรัช เสริฐศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม 

ประกอบดวย…..."

วีราวรรณ ชมไพศาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ

   ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

   ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่

ทําสําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

   ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบ

แผนโดยเทาเทียมเสมอกนั 

   ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและ

มั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมี

พรอมมูลอยูในกาย ในใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได

   จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมไว

ใหเหนียวแนงและถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไป อยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยนื

ยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายหนา..."

วีลพ รอสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแตละคนที่สามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

วืศาล บุญนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

วุฒิ แกวใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอแสดงความยินดี กับทานผูไดรับเลื่อรยศ ซึ่งเปนนายพลของตํารวจซึ่งแสดงใหเห็นวาทานได ปฏิบัติ

หนาที่ มาโดยดี ในขอนี้ก็ถือวามีเกียรติก็ทําใหคนไดมองเห็นวา ทานคงเปนคนที่มีควรจะไดรับความ

ไววางใจจึงขอใหทานพยายามปฏิบัติหนาที่ตอไปเพื่อความเจริญ เพื่อช่ืเสียงของกรมตํารวจ ตํารวจนั้นทํา

หนาที่ไดมากสําหรับความเปนอยูเย็นเปนสุขของพลเรือน จึงเปรโอกาสของทานที่จะได แสดงฝมือและ

แสดงความสามารถที่จะทําใหบานเมืองมีความสงบ และใหประชาชนไดรับบริการที่ดีในการนี้ก็เปนหนาที่

ที่หนักโดยเฉพาะในสมัยปจจุบันนี้จะตองยิ่งทําดวยความมุงม่ันที่สุด และพยายามที่จะทําใหภารกิจลุลวง

ไปดวยดี สําหรับการนี้ก็ขอใหทานทั้งหลายมีกําลังกายและใจ พรอมสัพสมบูรณสามารถปฏิบัติงานที่

สําคัญและขอใหทุกทานไดมีความเจริญความสําเร็จทุกประการ..."

วุฒิไกร กนกะปณฑะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

วุฒิชัย แกวไสล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

วุฒิชัย นามบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูจะตองถือเปนหนาที่อันดับแรก  ที่จะตองใหการศึกษาคือสั่งสอนอบรมอนุชนใหไดผลแทจริง

ทั้งในดานวิชาความรู  ทั้งในดานจิตใจและความประพฤติ  ทั้งตองคิดวางานที่แตละคนกําลังทําอยูนี้  คือ

ความเปน  ความตายของประเทศ  เพราะอนุชนที่มีความรูความดีเทานั้นที่จะรักษาชาติบานเมืองไวได..."

วุฒิชัย ไพรสินธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตละคนนั้นเปนองคประกอบสวนหนึ่งที่จะรวมกันขึ้นเปนชาติบานเมืองทุกคนตองรักษาสุขภาพพลามัย

ใหดี และทํางานใหดี ชาติบานเมืองจึงจะแข็งแรงและเจริญมั่นคงสมดุลยทุกสวน ถาบุคคลทําตัวให

บกพรองออนแอบานเมืองก็จะมีจุดบกพรองและออนแอไปดวย ทุกคนจึงตองบํารุงรักษาบานเมืองให

เหมือนบํารุงรักษารางกายและจิตใจตนเอง และผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยูก็ตองขวนขวายปฏิบัติใหสําเร็จ

ลุลวงไปโดยพลัน ดวยความรูและความสามารถดวยความสะอาดกายสะอาดใจดวยไมตรจีิตมิตรภาพ

และดวยความเมตตาปรารถนาดีตอกัน ผลการปฏิบัติตนปฏิบัติงานของแตละคนแตละฝายจักไดประกอบ

สงเสริมใหประเทศชาติมีความสมบูรณมั่นคงขึ้นตามที่มุงหมาย..."

วุฒิชัย แสนบุตรดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

วุฒิชัย อินทรหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี

ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็นแกตัว

ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ความไมมักงายหยาบคาย กันอีกอยางหนึ่งที่สําคัญเปนพิเศษ คือ

ความขยันหนั่นเพียร..."

วุฒินันท จันครนิเวศน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

วุฒิพงษ เจียงวิเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากจะตองใชความรูความสามารถแลวยังตองเปนผูมี

จิตใจสูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติแตในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตนใหสมเกียรติเปนผูที่ควรนับถือ..."

วุฒิพงษ ปากิ่มนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

วุฒิพงษ พวกสันเทียะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวา ปญหาทุกอยาง มีทางแกไขได ถาแกคนเดียวไมได ก็ชวยกันคิด ชวยกันแกหลาย

คน หลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จะไดไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง 

และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

วุฒิพงษ เพิ่มพูลทวีทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

วุฒิภูมิ วงษวิวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

วุฒิเลิศ สารพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาจะตองเปนไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตรและภูมิประเทศทางสังคมศาสตรในสังคมวิทยา

 ภูมิประเทศตามสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับใหคนคิดอยางอื่นไมได เราตองแนะนําด

ราดขาไปชวยโดยที่จะคิดใหเขาเขากับเราไมได แตถาเราเขาไปแลว เราเขาไปดูวาเขาตองการอะไรจริงๆ

แลวก็อธิบายใหเขาเขาใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง..."

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

เวชยันต พรหมตรุษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

เวตร หงนิพนธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

เวนิช ฉวีวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

เวียงทอง อินทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก

หลายๆคน หลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกับ ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรค

ขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

เวียงวษา สําราญทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบัน  มีความคิดและความเชื่อเกิดขึ้นในคนบางกลุมวา  การสรางสรรคความเจริญ

             กาวหนานั้น    จําเปนที่จะตองยุบเลิก     หรือทําลายร้ือถอนสิ่งที่มีอยูแลวลงเสียกอน   จึงจะ

สามารถ

             สรรคสรางความเจริญหรือความกาวหนาที่ตองการขึ้นได         ความคิดอยางนี้นาจะคิด

พิจารณาดูให

             ถองแท     วาถูกตองและสมควรคิดสมควรทําหรือหาไม        สิ่งใดก็ตามที่มีอยูแลวยอมเปน

พื้นฐาน

             และเปนแบบแผนใหศึกษาจุดเดนและจุดออนสาํหรับแกไขสวนบกพรอง   แลวหาทางที่จะ

สรางสรรค

             สิ่งใหมที่เจริญกวาหรือกาวหนายิ่งขึ้นไปกวา  ตอไป     สิ่งที่มีอยูแตเดิม      จึงนับวาเปนปจจัย

สําคัญ 

             สําหรับชวยใหกาวหนาโดยถูกตองไดเปนอยางดี        การทําลายสิ่งที่เปนรากฐานของ

ความกาวหนา 

             เสียทั้งหมดนั้น     จะกาวไปไดจากสิ่งใด     เหมือนกับคนที่มีสมองคิด     เมื่อเกิดปวดศรีษะ    ก็

ควร   

             เยยีวยาใหหายเสียกอน    เพื่อวาเมื่อหายแลว   จักไดคิดอานใหกวางไกลยิ่งขึ้นไป     หากปวด

ศีรษะ

             แลวทุบศีรษะเสียจนสมองยุบแหลกไป  จะไดสิ่งใดมาใชคิดเลา  บัณฑิตทั้งหลายผูมีความรู  

ความคิด

             สติปญญาอันสมบูรณ       ควรจะศึกษาความเจริญที่มีอยูแลวใหถูกตอง       แลวจึงคอยคิด

พิจารณา

             แกไขปญหาที่มีอยูในสิ่งตาง ๆ   กอน   เพื่อที่จะกาวหนาตอไป..."

เวียน ชนะกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนหรือการสรางสรรคในทางที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ดวยการลงมือทํา เมื่อยังไมลงมือทําประโยชนก็

ยังไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถึงหากจะมีความรูความสามารถมากมายเพียงใด ถาไมนํามาลงมือทําก็

ปราศจากประโยชน" 

            "การลงมือ หมายถึงการปฏิบัติดวยวิธีตาง ๆ ทุกอยาง เรามักปฏิบัติดวยมือจึงพูดเปนสํานวนวา

ลงมือ การลงมือหรือการปฏิบัตินั้นขึ้นอยูกับการที่สมองหรือใจสั่ง คือใจส่ังเมื่อไร อยางไรก็ทําเมื่อนั้น 

อยางนั้น ฉะนั้นถาใจไมสูคือ ออนแอลังเล เกียจคราน หรือในไมสุจริต ไมเที่ยงตรง ก็จะไมลงมือทํา หรือทํา

ใหคั่งคาง ทําใหชั่วทําใหเสียหาย เปนการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผูอ่ืน ซึ่งไมเปนประโยชน ไมเปนการ

สรางสรรค หากแตเปนการบั่นทอนทําลายใหเกิดความเสียหาย และเกิดโทษทุจริต นักปฏิบัติงานจึงตอง

รูจักปฏิบัติฝกฝนใจของตนเองเปนสําคัญ และเปนเบื้องตนกอนคือ ตองหัดทําใจใหหนักแนน กลาแข็ง และ

เปนระเบียบ ไมยอทอตออุปสรรค ไมมักงายเห็นแกความสะดวกสบาย และสําคัญที่สุดจะตองใจเที่ยงตรง

เปนกลางและสุจริตอยูเสมอโดยไมหวั่นไหวตออารมณเครื่องลอใด ๆ..."

แวตา ประภาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

แวยุสรี ดอยี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

แววใจ พนภัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

แววตา แดงแสละ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กๆนอกจากจะตองเรียนความรูแลว ยังตองหัดทําการงานและความดีดวย เพราะการทํางานจะชวย

ใหมีความสามารถ มีความขยันอดทนพึ่งตนเองไดและการทําดีนั้นจะชวยใหมความสุขความเจริญทั้ง

ปองกันตนไวไมใหตกต่ํา..."

แววตา สังขนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการ ใหบริสุทธิ์ 

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา  ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยาง จักไดบรรลุ

ความสําเร็จ และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน  แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

แววตา โสภารัตนากูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

แววทิพย สงวนทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

แวอาซีซะห วาหลง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

แวฮาหมัดฮาดี กมาลอดิง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ไวกูณฐ กลัดธนัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ไวพจน รูปงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานใหบรรลุผลเลิศนั้น นอกจากจะตองมีความรูความสามารถ ทางวิชาการเปนอยางดีแลว 

ทุกคนจะตอง มีความสํานึกตระหนักในหนาที่ของตนแลว ตั้งใจปฏิบัติงานรับใชชาติบานเมือง ดวย ความ

พากเพียรและอดทน..."

ไวพจน หิมารัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัวแมจะไดผลมากมาย

เพียงใดงานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ไวภพ พรมชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คิดกอนพูด พูดแลวทํา ทําหลังคิด คิดกอนทํา ทําแลวพูด พูดหลังคิด..."

ไวยกรณ คํากอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่ทําเพื่อประโยชยอันยั่งยืนของแผนดินอยางแทจริง  แมจะไมมีผูใดรูเห็นหรือยกยองสรรเสริญก็ตาม

  แตผลของงานที่ปรากฎเปนความเจริญม่ันคงของประเทศชาตินั้น  เปนสิ่งที่ผูกระทําจะชื่นชมยินดีไดทุก

เมื่อ  เจาหนาที่กรมทางหลวงทุกฝายทุกคน  จึงควรจะไดทราบตระหนักในประโยชนของงานที่ทํา  และ

ภาคภูมิใจไดเต็มที่ในผลงานที่ไดทํามาทั้งในอดีตและปจจุบัน  รวมทั้งที่จะทําตอไปในอนาคต..."

ศจี เศรษฐบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ศจีวรรณ คลายโอภาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยาง มีทาทีที่จะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา  สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป  เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการชวยกันฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

     ในการดําเนินชีวิตของเรา  เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ  ที่เรารูสึกดวยใจจริงวาชั่ววาเสื่อม เราตอง

ฝนตองคานความคิดและความประพฤติอยางที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทํา

สิ่งที่เราทราบวาเปนคนดี เปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ  ใหผลของ

ความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ  ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมสงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดอยางเปน

ลาํดับ..."

ศญาณเทพ ใจจริง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ศตพร รัตนโชเต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของครูนั้น   เปนงานที่ยากและตองใชความอดทนเสียสละมาก  ยิ่งในสมัยปจจุบันยิ่งยากขึ้นทุกที  

เพราะเกิดมีความคิดใหมอยูเสมอ  เชนวาเด็กตองมีความคิดริเริ่มมาก  แตความคิดริเริ่มซึ่งเปนสิ่งที่ดีนั้น  

โดยมากไปแปลไปเปนวาจะตองมีความคิดที่จะลางครู  ความคิดอันนี้เปนความคิดที่รูสึกวาจะไมคอยดีนัก 

 แตก็เราจะตองรับวามี  เพื่อแกปญหานี้มิใชวา  ครูจะตองทําตัวเปนคนไมดี  เพื่อใหสอดคลองกับการยุ

แหย  ตรงขาม  ครูยิ่งตองเสียสละยิ่งตองทํางานหนัก  และทําดวยความเฉลียวฉลาดมากขึ้น"

    "ปญหาเรื่องความกระดางกระเดื่องของฝายลูกศิษยตอครูนั้นมีทางแกอยางเดียว  คือความโอบออม

อารีและ      ความอดทนของครู  จะไปวาเด็กเปนผูราย  ก็ไมสมควรนัก  ความจริงผูใหญและโดยเฉพาะครู

ก็ก็มีหนาที่ที่จะให      ความเมตตาและเมื่อลูกศิษยทําอะไรที่ไมดี  ก็ตองอดทนและสั่งสอนแมจะถูกดา  

ถาทําเชนนี้ในที่สุดผูที่เปนลูกศิษยก็จะเห็นความดี  และความดีนี้  จะเปนสิ่งที่จะชวยบานเมืองใหรอดพน

อันตรายไปได..."

ศตพรรษ สิทธิจักร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กิจการทุกอยางรวมทั้งการดํารงชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลาและการปรับปรุงตัวนี่จะตองมี

ความเพียรและความอดทนเปนที่ตั้ง ถาคนเราไมมีความเพียรไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยยาก 

เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆนอกจากเปนคนที่เคราะหดีเหลือเกิน..."

ศมน พฤกเกษม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีชีวิตมนุษยนั้น จะใหมีแตความปกติสุขอยางเดียวไมได จะตอทุกข มีภัย มีอุปสรรค ผานเขามาดวย

เสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพน ขอสําคัญอยูที่ทุกๆคนจะตองเตรียมกายเตรียมใจและเตรียมการไวใหพรอมทุก

เวลา เพื่อเผชิญและแกไขความไมปกติเดือดรอนทั้งนั้น ดวยความไมประมาท ดวยเหตุผล ดวยหลักวิชา 

และดวยสามัคคีธรรมจึงจะผอนหนักใหเปนเบาและกลับรายใหเปนดีได..."

ศมนวรรณ เจี้ยมกลิ่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อนาคตของชาติทุกชาติยอมขึ้นอยูแกเด็ก เพราะเด็กก็คือผูใหญในเวลาขางหนา ถาบุคคลไดรับการ

อบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดีอยูในศีลในธรรม เคารพตอบทกฎหมายของบานเมืองเสียตั้งแตยังเยาว เมื่อ

เติบโตขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแตคนดี และประเทศจะเจริญกาวหนาตอไปได ก็โดยตองมีพลเมืองดี

ดั่งวานี้ ขาพเจาจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของขาพเจาไดมีความสนใจในปญหาเกี่ยวกับการที่เด็ก และ

เยาวชนกระทําความผิด และพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหลานี้ใหกลับตนเปนพลเมืองดี..."

ศยาม ครึมสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยู  จะไมมีวันอับจนยอมหาทางสรางตัวสรางฐานะ  ให

กาวหนาไดเสมอ  ขอสําคัญในการสรางฐานะนั้น  จะตองถือหลักคอยเปนคอยไปดวยความรอบคอบ

ระมัดระวัง  และความพอเหมาะพอดี  ไมทําเกินฐานะและกําลัง  หรือดวยความเรงรีบ..."

ศรชัย พิจุลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีณ ลานพระราชวังดุสิตความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะ

เจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป..."

ศรชัย อุนสอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

ศรชีย พิชัยศรแผลง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราไมแยงกันทําความดี เพราะวาความดีนี้ไมตองแยงกัน ความดีนี้ทุกคนทําได

เพราะความดีนี้ทําแลวก็ดี ตามคําวาดีนี้ ดีทั้งนั้น ฉะนั้นถาชวยกันทําดี ความดีนั้นก็จะใหญโต จะดีย่ิง ดี

เยี่ยม..."

ศรพล ตุลยะเสถียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัสกษัตริยไทยภูมิพล ขอทุกคนไดรวมมือสนับสนุน กิจการงานใดใดชวยเกื้อกูล เพื่อคํ้าจุน

คนทุกขยากประสบภัย เราอยูสุขสบายไมลําบาก ไมพลัดพรากทรัพยสินไมสูญหายเพื่อนของเราตอง

ประสบภัยมากมาย เราทั้งหลายตองชวยตองดูแล น้ําไหลหลากทวมไรนาที่อาศัย คนสัตวตายวายชีวา

คามกระแส เราชาวไทยรวมใจไมเชือนแช ชวยกันแกทุกขใหไดบางเบา พระเมตตาหวงใยไทยทั้งชาติ 

เหลาทวยราษฎรฟนตัวไดไมอับเฉา น้ําพระทัยดบัรอนผอนบรรเทา พอหลวงเราหวงใยราษฎรทั่วชาติไทย..."

ศรวณีย วิชัยคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใดๆที่เรารูสึกดวยใจจริงวาชั่วเสื่องมเราตองฝนตอง

ตานความคิดและความประพฤติทุกอยางทีรูสึกวาขัดกับธรรมะเราตองกลาบากบั่นที่จะกระทําสิ่งที่เรา

ทราบวาเปนความดีความถูกตองและเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเขนนี้ใหไดจริงๆใหผลของความดีบังเกิด

มากๆขึ้น กจะชวยกันคํ้าจุนสวนรวมไว มิใหเสื่อมลงไปและชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ..."

ศรวัลย มณีโลกย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งสําคัญมาก เพราะบานเมืองโดยเฉพาะเวลานี้ อยูในสภาพที่เรียกไดวางอนแงน เพราะวา

ไมเขมแข็ง ถาคนในชาติเขมแข็ง ก็ไมมีปญหา เพราะประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติมานาน และได

ปฏิบัติงานมาดวยดี ดวยความเรียบรอยมาเปนเวลาชานาน เพราะวาทานปฏิญาณตนวา จะรักษาความ

เขมแข็งนี้ตอไป ก็เชื่อไดวาประเทศจะรุงเรืองตอไป 

การที่ไดบอกวาจะรักษาความดีอยางที่วานี้ เปนประกันวา ประชาชนจะอยูเย็นเปนสุขที่มีผูพิพากษา 

เพราะวาจะตองใหคดีตางๆ ผานพนไปดวยดี ในมวลชนก็จะตองมีการปรองดอง ถาทุกคนตั้งอกตั้งใจ ที่

จะพยายามรักษาความปรองดอง เชื่อวาสวนรวมจะอยูได สวนสําคัญของการปรองดอง และความเปนอยู

ที่ดี ก็อยูที่ความยุติธรรม 

ความยุติธรรมนี้คือ การปฏิบัติอะไรที่ถูกตองตามธรรม คือยุติธรรม ถาฟงดูก็ยุติในธรรม ยุติในความดี

ความชอบ ทานก็รักษาความยุติธรรม ทานตองรักษาความดีความชอบ ผูพิพากษาจะตองรักษาความ

ยุติธรรมดวยความดี ความถูกตอง ถาทานรักษาความยุติธรรม ตามที่ไดปฏิญาณตน เช่ือวาความสุข

ความสงบก็จะเกิดขึ้น ถาผูพิพากษาไมรักษาความยุติธรรมเมื่อใด ประเทศชาติคงวุนวาย 

ผูพิพากษามีหนาที่ที่จะรักษาความดี ความปรองดองกัน ถาใครมายุยงบอกวาตองเถียงกัน ตองเขาขางกัน

 ก็ตองเขมแข็ง ตองเขมแข็งในงานยุติธรรม หมายความไมเขาขาง ผูพพิากษาจะตองตัดสินในความดี หรือ

ถาดีแลวก็ตัดสินไป ทานก็รูดี และไดฝกเพื่อรักษาความยุติธรรมนี้ ฉะนั้น ขอฝากความยุติธรรม 

ความเจริญของประเทศอยูกับทานทั้งหลาย เปนงานที่ไมใชงาย เพราะวามีอะไรตออะไรมาลอ บางทีการ

ลอดวยมิตร มีการลอดวยการยั่วยุ การลอดวยจะใหรางวัล รางวัลของทานคือ ความยุติธรรม รูดีวาหนาที่

ของประธานศาลนั้น ไมไดเปนหนาที่ที่จะมีเงนิทอง นอกจากหนาที่รักษาความยุติธรรม ความดี ความสื่อ

สัตย สุจริต ถาทานทําไดดีแลว ทุกสิ่งที่ทานปฏิญาณก็เปนผลดี เปนผลทําใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข..."

ศรศักดิ์ ตะเพียนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกยึดมั่นในความดี ถาทุกคนยึดมั่นวาเราตองชวยกันและตองพยายามที่จะปฏิบัติงานของตนดวย

ความซื่อสัตยสุจริต ดวยความตั้งใจดี ดวยความเอาใจใสดีในหนาที่ของตน เช่ือไดวาสวนรวมจะอยูได

อยางมั่นคงและถาวรแน..."

ศรศิริ อุไรวรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

ศรัญญา ฉินตระกูลประดัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุด  ที่จะตองรักษาไวใหยั่งยืนอยูตลอดไป  หากเรา

มีความประมาท  เราแตกความสามัคคีกันเมื่อใด  เราจะตองเปนอันตรายยอยยับลงเมื่อนั้น  ไมมีใครอื่นที่

ไหนจะชวยเราได  นอกจากตัวเราเอง..."

ศรัณย โกกิลกนิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาใครจะกลาวกับทุกทานวา การทะนุบํารุงประเทศชาตินั้นมิใชเปนหนาที่ของผูหนึ่งผูใด

โดยเฉพาะ หากเปนภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน ที่จะตองขวนขวายกระทําหนาที่ของตนใหดี

ที่สุด เพื่อธํารงรักษาไว และพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญมั่นคง และผาสุกรมเย็นขาพเจาในฐานะที่เปนคน

ไทยคนหนึ่ง จึงมีภาระหนาที่เชนเดียวกับคนไทยทั้งมวล..."

ศรัณย พรหมสุรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย เสมอ..."

ศรัณยวัชร สัตบุษย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป ..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีเปดการประชุมใหญ 

สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร 14 ธันวาคม 2534..."

ศรัณยา สาแม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

ศรัณยา อ่ิมจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

ศรัณยู ปาลวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนหรือการสรางสรรคในทางที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ดวยการลงมือทํา เมื่อยังไมลงมือทําประโยชนก็

ยังไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถึงหากจะมีความรูความสามารถมากมายเพียงใด ถาไมนํามาลงมือทําก็

ปราศจากประโยชน" 

            "การลงมือ หมายถึงการปฏิบัติดวยวิธีตาง ๆ ทุกอยาง เรามักปฏิบัติดวยมือจึงพูดเปนสํานวนวา

ลงมือ การลงมือหรือการปฏิบัตินั้นขึ้นอยูกับการที่สมองหรือใจสั่ง คือใจส่ังเมื่อไร อยางไรก็ทําเมื่อนั้น 

อยางนั้น ฉะนั้นถาใจไมสูคือ ออนแอลังเล เกียจคราน หรือในไมสุจริต ไมเที่ยงตรง ก็จะไมลงมือทํา หรือทํา

ใหคั่งคาง ทําใหชั่วทําใหเสียหาย เปนการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผูอ่ืน ซึ่งไมเปนประโยชน ไมเปนการ

สรางสรรค หากแตเปนการบั่นทอนทําลายใหเกิดความเสียหาย และเกิดโทษทุจริต นักปฏิบัติงานจึงตอง

รูจักปฏิบัติฝกฝนใจของตนเองเปนสําคัญ และเปนเบื้องตนกอนคือ ตองหัดทําใจใหหนักแนน กลาแข็ง และ

เปนระเบียบ ไมยอทอตออุปสรรค ไมมักงายเห็นแกความสะดวกสบาย และสําคัญที่สุดจะตองใจเที่ยงตรง

เปนกลางและสุจริตอยูเสมอโดยไมหวั่นไหวตออารมณเครื่องลอใด ๆ..."

ศรัณรัตน รมยใจบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซ่ึง

เปนตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษา

 และดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป..."

ศรัล สังขขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ศรานุชิต เพาะนาไร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

ศรายุทฑ บุญสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ นอกจากนั้นยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล และสําคัญที่สุดจะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็นแมกระทั่ง

คําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จที่

สมบูรณนั่นเอง..."

ศรายุทธ รีทัพไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียน คนอื่นนอย ถา

ทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไร ตองเพียวพอ หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโดง ไมโลภอยางมาก 

คนเราก็อยูอยางเปนสุข..."

ศรายุทธ แสงอรุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบดวย

..."

ศราวุฒิ ดุลยพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและให ดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่ง จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูงไม บิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบือนจุดประสงคที่ แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมาย ของคําวา ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะ

หลีกเลี่ยงละเลยไมได..."

ศราวุธ จํารัสจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความพากเพียรและความ

อดทนเปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียรไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทาง

ที่จะมีชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

ศราวุธ เถาวิโท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายนั้น โดยหลักการแลวจะตองบัญญัติขึ้น ใชเปนอยาง เดียวกันและเสมอกันหมดสําหรับคนทั้ง

ประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูใช กฎหมายจะตองตระหนักในความรับผิดชอบของ ตนเองอยูตลอดเวลา 

ในอันที่จะใชกฎหมายเพื่อธํารงรักษาและผดุงความ ยุติธรรม..."

ศราวุธ ทวีโชค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สมัยกอนนี้พอมีพอกิน สมัยนี้ชักจะไมมีพอกิน จึงตองมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให

ทุกคนมีความพอเพียงได ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ..."

ศราวุธ นากะพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกรียติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

ศราวุธ พุมพวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือกระทํา ดังนั้น ไมวาจะทําการใด ๆ จึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวยศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออน ปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียร ขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสรมิใหการปฏิบัติงาน

ดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล..."

ศราวุธ เพชรเอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

ศราวุธ ภูบํารุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความ คิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวนรวม..."

ศราวุธ มาลัยวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

ศราวุธ แรทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

ศราวุธ ลมวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแต ความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตอง 

รูจักอบรมเด็กทั้งในดาน ศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึก รับผิดชอบในหนาที่ดวย..."

ศราวุธ วิเศษวงษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติจะอยูได ก็ดวยความสามัคคี

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไมปดแขงปดขากัน หรืออิจฉาริษยากัน

ทําเชนนั้นก็จะทําใหเมืองไทยอยูตอไปไดอยางที่เคยอยูมา

เปนหลายศตวรรษมาแลว ไมมีใครที่จะมาลมเราได ถาเราไมลมตนเอง..."

ศรินทิพย เรืองทอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

ศริยา วงษวริศรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิด ชวยกันแก

หลายๆคน หลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจึงไดไมกลายเปนอุปสรรคขีด

ขวาง และบั่นทอนความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

ศรีกัญญา ขาวสนิท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ศรีจิตรา เองฉวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับ ขั้นตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช ของ

ประชาชนสวน ใหญเปนเบื้องตนกอน เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติ ไดแลว จึงคอยสราง

คอย เสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดย ลําดับตอไป..."

ศรีธร ตนทับทิมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่  อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็ยเปนสุขและม่ันคง..."

ศรีนวล อุบลวัฒนสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ศรีนัทธี บุญชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ศาสนาอิสลามนี้ มีความดีเปนพื้นฐาน เพราะวาศาสนาอิสลาม สอนใหทุกคนเปนพลเมืองดี ทุกคนมี

ความเขมแข็ง มีวินัย และมีความปราถนาดีตอกันเปนหลักที่สําคัญ ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามจึงมี

สวนสําคัญในการสรางบานเมืองใหเจริญและมั่คง..."

ศรีประไพ ถนอมรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

..."

ศรีปริญญา ธูปกระจาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหไดยั่งยืนและมั่นคงกาวหนาไมเลิกราทอถอยเสียกลางคันนั้น เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง

สําหรับผูมีหนาที่สรางสรรคความเจริญ. ขอนี้ขึ้นอยูกับการรักษาเจตนา รักษาความตั้งใจ พอใจ และผูกใจ

ในงาน ยิ่งกวาอื่นเพราะความแนวแนและพอใจในงานนั้น ยอมทําใหเกิดความพากเพียรและอดทนที่จะ

กระทํางานใหตอเนื่องกันไปไดโดยตลอด. เมื่อหม่ันทําอยูเสมอ ก็เกิดความชํานิชํานาญและความช่ําชอง

คลองแคลว ชวยใหทํางานไดโดยสะดวก ดวยความเบิกบานเบาใจ เหมือนกับนักกีฬาที่หมั่นฝกซอม ยิ่งฝก

ก็ย่ิงไดทั้งกําลังและความเกงกาจเพิ่มขึ้น. สิ่งที่ทํายาก ก็คอยๆ กลายเปนงาย จะทําอะไรก็ทําไดรวดเร็วและ

เหนียวแนนจนสําเร็จ..."

ศรีพูน นรรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมือถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็นแตถาทุกคนพากันปดทอง แตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามสมบูรณก็ไมได..."

ศรีเพ็ญ สรีพูนสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะคิดทําสิ่งใด ก็ขอใหคิดใหดี ใหรอบคอบทําใหดีใหถูกตอง ผลของการคอดดี ทําดี ทําถูกตองนั้น 

จะไดสงเสริมใหแตละคนตลอดจนประเทศชาติ ดําเนินกาวหนาตอไปดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

ศรีไพ เหมืองทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับใหออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉย ๆ. ถาใชแรงใหพอเหมาะ

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็จะเจริญแข็งแรง คลองแคลวและคงทนยั่งยืน. ถาไมใชแรงเลย หรือใชไม

เพียงพอ รางกายก็จะเจริญแข็งแรงอยูไมไดแตจะคอย ๆ เสื่อมไปเปนลําดับ และหมดสมรรถภาพไปกอน

เวลาอันสมควร ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดยไมไดใชกําลัง หรือใชกําลังแตนอย จึงจําเปนตองหาเวลา

ออกกําลังกายใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน..."

ศรีไพฑูรย คงวัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในชีวิตของคนเรานั้น ไมมีผูหนึ่งผูใดจะอยูเปนปรกติสุขอยางเดียวได ยอมจะมีทั้งภัย ทั้งอุปสรรค ทั้ง

เคราะหราย ผานเขามาบางอยางยากที่จะหลีกเลี่ยงพน ขอสําคัญเมื่อตองประสบเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ที่

บางครั้งทําใหใจหายใจคว่ําได จะตองไมเสียใจ เพราะจะทําใหเสียขวัญ เสียกําลังใจ ทําใหจนปญญา คิด

ไมออก ทําไมถูก และที่สุดก็อาจผิดพลาดเสียดายไดตาง ๆ ทางที่ถูกจะตองพยายามสงบใจ ทําใจใหไดดี 

หายใจยาว ๆ เผชิญหนากับสถานการณ อยางที่เรียกวาทําใจดีสูเสือ ก็จะทําใหเกิดสติรูเทาทัน สามารถใช

ปญญา พิจารณาเห็นเหตุเห็นผลไดกระจางชัด หาทางปฏิบัติไดถูกตองพอเหมาะพอดี ไมมีอับจน..."

ศรีไพร ผลบุญเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวาความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

ศรีรัตนา รอดดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว 

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร  ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก  ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

ศรีลา โพธ์ิวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

ศรีวรรณ วันชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเก้ือกูลกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวย

ไมตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู..."

ศรีวรรณ สรรพคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

ศรีวรรณ แสงสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ศรีวรรณา ชูประสูติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดี แตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมของมนุษย..."

ศรีวิไล กรัณยเมธากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

ศรีวิไล ศรีสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนามีความสําเร็จ สัจ 

เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือเปนการตั้งใจที่

จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น..."

ศรีสฤษฏชัย โพธ์ิปาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียง ก็มีเปนขั้น ๆ แตจะบอกวาเศรษฐกิจพอเพียง  ใหพอเพียงเฉพาะตัวเองรอย

เปอรเซ็นต  เปนสิ่งที่ทําไมได จะตองมีการแลกเปลี่ยน ตองมีการชวยกัน ถามีการชวยกัน แลกเปลี่ยนกัน  

ก็ไมใชพอเพียงแลว พอเพียงทฤษฎีนี้ คือใหสามารถที่จะดําเนินงานได..."

ศรีสวาท จันทรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

ศรีสินทร วรรณบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไม

สุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

ศรีสุดา คําสอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

ศรีสุดา โคยสัตยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

ศรีสุดา จันทรเขียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาลนั้น เปนสถาบันหนึ่งในสถาบันสําคัญของ ประเทศ จึง ตองปฏิบัติหนาที่โดยถือวาชาติ บานเมือง

เปน เปาหมายสําคัญ และความ อยูดีกินดีของประชาชนเปนสิ่งที่ปรารถนา ดวย การปฏิบัติหนาที่ดวย

ความ ต้ังใจจริง ดวยความซื่อสัตยสุจริต และขยันหมั่นเพียร..."

ศรีสุดา เนาวรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมื่องไทยพออยูพอกิน

มีความสงบ  และทํางาน  ต้ังอธิษฐาน  ตั้งปณิธาน

ในทางนี้  ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพอกิน

ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตมีความพออยู พอกิน มีความสุข

เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได

เราก็จะยอดยิ่งยวดได

ฉะนั้นถาทุกทาน ซึ่งถือวา เปนผูมีความคิด และมีอิทธิพล

มีพลังที่จะทําใหผูอ่ืน  ซึ่งมีความคดิเหมือนกัน

ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร  ขอย้ําพอควร

พออยูพอกิน  มีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้ จากเราไมได

ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล

พระราชดํารัส  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  23  ธันวาคม  2543..."

ศรีสุดา เปลงทะรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่งคง..."

ศรีสุดา พุกเปลี่ยน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

ศรีสุดา เลิศทวีธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จ

อยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตนแกหนาที่และแกแผนดิน..."

ศรีสุดา สุภี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความศักดิ์สิทธ์ิถูกตองของกฎหมายรวม ทั้งการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและผูกระทํา

ผิดเปน ภาระหนักและยากยิ่ง ผูที่จะทําหนาที่นี้ใหสําเร็จเรียบรอยโดย สมบูรณไดจึงจักตองใชความรู 

ความสามารถอยางสูง และตองตั้งใจทําความเขมแข็ง เสียสละ มีความสุจริตยุติธรรมตลอดจนระเบียบ

วินัย อันเครงครัด..."

ศรีสุดา อินทรบุญสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูตามแบบฉบับมักจะมิไดเปนผูที่บริบูรณดวยทรัพย ดวยยศศักดิ์ อํานาจ และอิทธิพลนัก หากแต

บริบูรณดวยสมบัติทางคุณธรรม เชน ความซื่อสัตย สุจริต ความเมตตา ปราณี ความเสียสละ ซึ่งเปนเหตุ

ทําใหสามารถผูกพันจิตใจผูเปนศิษยใหรักใคร ไวใจ และเครพเชื่อฟงไดแนนแฟน และสามารถที่จะสั่งสอน

ถายทอด ทั้งวิชา ความรู ทั้งจิตใจ และมารยาทที่ใหแกศิษยไดพรอมมูล..."

ศรีอมร เอกจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูทุกคนตองวาตนเปนครู  ตองมีความยุติธรรม  ตองหนักแนน  ขอใหครูฝกฝนอบรมเด็ก  ใหเปน

นักเรียนที่ดี มีระเบียบ  มีความรับผิดชอบในหนาที่   รูจักทําตนใหตรงตอเวลา   ฝกใหมีสมาธิในการงาน   

รูจักรักษาสมบัติสวนตัวและสวนรวม  รูจักมีเมตตานึกถึงผูอ่ืน  รูจักทําตนใหเขากับสวนรวม..."

ศรีอมร เอกจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ศรีอรุณ ถิ่นวงษเย็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

ศโรญา ตงลอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมดา ครูก็ปรารถนาความกาวหนาและความดีของลูกศิษยก็ตองมีความเขาในในลูกศิษยที่ดีในเวลา

เดียวกันลูกศิษยกจะตองพยายามที่จะเขาใจวาครูมีความปรารถนาอยางไร ครูกเปนคนเหมือนกัน ถา

สามารถที่จะทําใหครูมีความรูสึกวาลูกศิษยมีความนับถือ และปรารถนาดีตออาจารยและครูดวย กทําให

สามารถที่จะใหความรูทุกสิ่งทุกอยางไดรับความรูดี ทั้งในวิชาการ ทั้งในความรูรอบตัว ในชีวิตกปลื้มใจ..."

ศลิษา แกวพูลปกรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ศศลักษณ สมจิตรชอบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทําผูใดไมฝกระเบียบถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดที่สับสน วาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอนมีแตความลังเล และขัดแยง ทั้งในความคิดและการปฏิบัติงาน..."

ศศิธร กลีบเมฆ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก  ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา  เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา  มีกินมีอยู  ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได  แตวาพอแมบางอยางอาจจะดู

ฟุมเฟอย  แตถาทําใหมีความสุข  ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา  สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficenncy  นั้นหมายความวา  ผลิตอะไรมีพอที่จะใช  ไมตองไปขอซื้อคนอ่ืน  อยูไดดวยตัวเอง

..."

"...คนเราถาพอในความตองการ  ก็มีความโลภนอย  เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ  มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง  หมายความวา 

พอประมาณ  ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก  คนเราก็อยูเปนสุข..."

ศศิธร ตริยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆทุกอยางตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทัน ทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดั้งนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญ?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 14 ตุลาคม 2514)..."

ศศิธร ทองเปา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

ศศิธร ทองสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือ พูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและ

สวนรวม..."

ศศิธร นาคคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอจะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวยผูที่มีความดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัยแก

สังคมมนุษย การกระทําใดๆเราตองใชประสบการณถาเรานําวิชาการมาใชอยางเดียวยอมไมสําเร็จ เรา

ตองมีสวนประกอบหลายๆอยาง บางครั้งดีแตนํามาใชอยางเดียวและนําไปปฏิบัติ งานลมเหลวมามากตอ

มากแลว แตถาหากเรามีประสบการณ และไดลงปฏิบัติจะทําใหมีความมั่นใจ นักวิชาการสมัยใหม ไม

คอยมีประสบการณใชแตวิชาการอยางเดียวจึงไมคอยประสบความสําเร็จ..."

ศศิธร นิลวิศุกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

ศศิธร ไผโสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

ศศิธร พรหมวิจิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

ศศิธร พิทักษบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น  ตองสรางพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน  โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัดแตถูกตองตามหลักวิชาเมื่ได

พื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏบัติไดแลวจึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

ศศิธร เภาพิชยกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

ศศิธร ศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือ ผูใหก็มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ ผูรับก็มีความสุข 

มีกําลังใจ สังคมสวนรวมตอลดถึงประทศชาติ ก็มีความผาสุกมีความรมเย็น..."

ศศิธร สิทธิสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ศศิธร สุขสอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น เบื้องตน แตละคนจะตองมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอัน

ที่จะทํางานทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความหนักแนนอดทน ใหบรรลุผลสําเร็จ. เมื่อจะเริ่ม

งานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชนที่แทของงานนั้นอยาง

แจมแจง แลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย. ขอสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตองพยายาม

ควบคุมกายใจและความคิด ใหสงบตั้งมั่นและหนักแนน อยาใหคลายจากความเพียร และอยาใหหวั่นไหว

ฟุงซานไปกับความพอใจไมพอใจหรืออุปสรรคและปญหาตาง ๆ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความสุจริตใจ

และจริงใจตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม 

ดวยความเมตตาอารีและความไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานประโยชนกันได อยางสอดคลอง

และมีประสิทธิภาพ..."

ศศิธร โสโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การประกอบกิจการงานหรือการดําเนินชีวิต  จะใชวิชาการที่ไดศึกษามาแลวเทานั้น    

                     ยังไมเพียงพอ จําเปนจะตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมใหทันกับเหตุการณอยูเสมอ

                                                                         (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

                                                                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๕)

                                                        -----------------------------

                                  พระบรมราโชวาทนี้   ขาพเจาไดนอมนํามาใชในการประกอบกิจการงาน  และใช

ในชีวิตประจําวันตลอดมา   อันเนื่องจากการจะประกอบกิจการงานใหสําเร็จ ลุลวงตามเปาหมาย อยางมี

ประสิทธิภาพไดนั้น หรือการดําเนินชีวิตใหรูจักใชเหตุผลนั้น  จะตองอาศัยปญญา   และคุณธรรมเปน

เครื่องนําทาง การใชขีวิตเพื่อใหเกิดความสมดุล   และใหเกิดความมั่นคง  และยั่งยืนตลอดไป

                               

                                  ในการทํางาน    และการดําเนินชีวิตของขาพเจานั้น  ไดอาศัยความรูดานตาง ๆ ที่

ไดเลาเรียนมามากมาย   แตหากถามวาไมมีการศึกษาเพิ่มเติมความรูใหทันสมัยอยูเสมอ   เราจะทํางาน 

หรือสามารถดําเนินชีวิตอยูไดไหม  คําตอบก็คือ สามารถทํางานได และอยูได    แตเราจะอยูอยางไรให

รูจักมีเหตุ  มีผล  รูเทาทันเหตุการณเพื่อใหมีภูมิคมกัน และรูจักวิธีปกปองตนเองไดนั้นสําคัญยิ่งกวา 

                                

                                   จากพระบรมราโชวาทนี้ ทําใหขาพเจาไดมีกําลังใจที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

แตจากการศึกษาทําใหขาพเจารูวาการศึกษาเพิ่มเติมนั้น     หากไมมีคุณธรรมเปนเครื่องนําทางในการ

ทํางานและดําเนินชีวิตแลว ก็มิอาจใชความรูที่เลาเรียนมาใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางแทจริงได   ดังนั้น

เราจึงตองมีความรู เพื่อใหเทาทันตอเหตุการณ และมีคุณธรรมเปนเครื่องนําทางใหสามารถพัฒนาสังคม 

และประเทศใหมีความมั่นคง และย่ังยืนตลอดไป..."

ศศินันท ฟกคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ไดโดยดี เพราะวามีจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี

 ถาตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุข

ตราบนั้น..."

ศศิประภา ชาญชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคี กลมเกลียวกันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นถาเจริญ

และอยูในฐานะดี จึงเห็นไดวาความสามัคคีกลมเกลียว กับระหวางคนในหนาที่  และความเขาใจรัก

ระเบียบวินัย ปจจัยสําคัญอันหนึ่งที่จะชวยนําประเทศชาต.ิ.."

ศศิประภา สุขทราริม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

ศศิประภา อาจณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

ศศิพมพ มาศสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหใครเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองเปน

ปกติสุข จึงไมใชอยูที่การทําใหทุกคนเปนคนดี แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหมีอํานาจปกครองบานเมือง 

และควบคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจ..."

ศศิพันธุ หิรัญวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหเกิดผลอันย่ิงใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติ ดวยความ

สุจริตและดวยความรูความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชนใดๆก็เปนการทํา

หนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที.่.."

ศศิมณฑล เข็มทองหลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ศศิวรรณ คํารอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ศศิวิมล เตี้ยสุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใชหนาที่

ของบุคคลใดหมูใดโดยเฉพาะหากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคนที่จะตองรวมมือกันทําพรอมกันไป

โดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

ศักคริน ทองมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดํารงชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

ศักดา แกวโมรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกันพรอม

ดวยจึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ศักดา จรวิรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ศักดา ธารรัตนนุกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด 

วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลังพระกันนัก 

เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา 

ไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

ศักดา สุขมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

ศักดิ์กยะ บุญรอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานรักษาความมั่นคงของประเทศเปนงานที่กวางขวาง และละเอียดลึกซ้ึง เกี่ยวเนื่องกับงานของ

บานเมืองทุก ๆ สวน ทั้งยังตองปรับเปลี่ยนแผนและกระบวนการปฏิบัติใหถูกตองทันสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูปฏิบัติบริหารงานระดับสูงทั้งฝายทหาร และพลเรือนจึงตองเปนคนที่

สามารถจริง ๆ คือมีความจัดเจนทั้งในวิชาการ ในวิธีการปฏิบัติและในสถานการณทุกดานในโลก..."

ศักดิ์ชัย คันธปญญาศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ขาพเจาไดฟงพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องจากค

ตองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ ขาพเจาเห็นประชาชนทุกคนใสเสื้อสีเหลีอง

และเปลงเสียงพรอมกันวา ขอพระองคทรางพระเจริญ ขาพเจาน้ําตาไหลโดยไมรูสึกตัว รูสึกซษบซื้งในพระ

มหากรุณาธิคุณของพระองคและต้ังในฟงพระราชดํารัสของพระองคพอสรุปได 4 ประการ คือ 

1. ใหทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริยตอําน 

2. ใหแตละคนชวยเหลือเกื้อกูลกันประสานงานประสนประโยชนกัน ใหทํางานที่ทําสําเร็จผลทั้งแกตนแก

ผูอ่ืนและแกประเทศชาต

3.ใหเทกคนปะพฤติตนอยูในสุจริตในกฏกติการและระเบียบแบบแผนโดยเทาเที่ยมเสมอกัน

4. ทําความคิดเปนของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคงอยูในเหตุผล

  ขาพเจาไดฟงพระราชดํารัสขาพเจานอมรับใสเกลา และปฏิญาณตนวาจะตั้งใจปฏิบัติงาน ตั้งมั่นในการ

ครองตน ครองงาน ครองคน มีควาซื่อสัตย เมตตา อุทิศตนทั้งแรงกาย ใจ ในการสั่งสอนศิษย รักสามัคคี

เปนพอที่ดีของลุกเปฯลุทีดีของพอแมและเปนขาราชการที่ดีของชาติเพือในหลวงตลอดไป..."

ศักดิ์ชัย เจียวกก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ศักดิ์ชัย เทียนเสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

ศักดิ์ชัย พิบูลยผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

ศักดิ์ชัย มวงศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญ ๆ ทุกอยาง ตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงาน เปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

ศักดิ์ชัย ลูเลิศกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตละคนควรจะไดรับทราบตระหนักแตเบื้องแรกวานายทหารเปนผูมีภารกิจตองปฏิบัติ และรับผิดชอบ

ในดานการปกครองบังคับบัญชาและบริหาร ซึ่งจําเปนจะตองปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีทุก ๆ ดาน 

เพราะงานของทหารนั้น ลวนผูกพันอยูกับความมั่นคงปลอดภัยของชาติทั้งสิ้น อีกประการหนึ่ง จะตองทํา

ความเขาใจใหถองแทวางานดานทหารก็ตาม งานดานพลเรือนก็ตามแทจริงแลวคืองานสวนรวมของชาติ 

ซึ่งมีความสําคัญและเกี่ยวพันเช่ือมโยงถึงกันหมด จะแยกออกจากกันใหเด็ดขาดไมได หากจะตองดําเนิน

ไปพรอมกัน และประสานสอดคลองกันเปนอยางดีดวย ทหารทุกคนจึงตองสําเหนียกตระหนักอยูเสมอ ใน

ความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัว รวมงานกับผูอ่ืนใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพา

ประเทศชาติของเราใหกาวไปถึงความวัฒนาสถาพร และธํารงม่ันคงอยูในความรมเย็นเปนอิสระตลอดไป

..."

ศักดิ์ชัย ศรีสังวาลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปดวยความราบรื่นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูงไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา"ความรับผิดชอบ"ใหถูกตอง..."

ศักดิ์ชัย สวัสดิ์ผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

ศักดิ์ชัย สอนภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดาน และตอง การความ สามัคคีความสงบเรียบรอย ผลดีทั้งปวง

ดังกลาวจะ เกิดขึ้นไดดวย ประชาชนมีหลักของใจอันม่ันคง มีศรัทธาและ ปญญาอันถูกตอง และ ปฏิบัติ

ตนอยูในทางที่เปนประโยชนแกสวนรวม..."

ศักดิ์ชัย สังขแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ศักดิ์ชัย เส็งสาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่ง ที่ จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและ เจริญกาวหนาไดแทจริง คือ การไม

 ทําตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตาและไมตรี ยินดี ประสานสัมพันธกับผูอ่ืน โดยเฉพาะผูรวม 

งานอยางจริงใจพรอมกันนั้น  ก็เปดตาเปดใจใหกวางขวาง  ดวยใจที่เปนกลาง  และดวยความคิด

พิจารณาที่ฉลาดรอบคอบที่กําหนดใหทําอยางนี้ ก็เพราะเห็นวา  วิทยาการทั้งปวงนั้นมีความเกี่ยวเนื่อง

และประกอบสงเสริมกันอยูเปนอันมาก  จึงจําเปนที่ผูทํางานในระดับสูง  จะตองศึกษาในวิทยาการของกัน

และกันใหเขาใจ  และใหมีความรอบรูที่กวางขวาง  เพื่อจักไดมีทางทํางานใหประสานกันโดยสอดคลอง  

ทั้งใหประโยชนของงานที่ทํา  ประกอบเกื้อกูลกันขึ้นเปนประโยชน อันยั่งยืนของชาติบานเมือง..."

ศักดิ์ชัย ใสสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..."

ศักดิ์ชัย อองบางนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

ศักดิ์ชาย จันทรทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแตละคนที่สามารถปฏิบัติงานในความ

รับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัว

ใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ศักดิ์ชาย เรืองทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ศักดิ์ชาย แสงงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

ศักดิ์ณรงค สอนคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางจากผูใหญ ดังนั้น เด็ทุกคนจึงสมควรและจําเปนจะตองไดรับการ

อบรมเลี้ยงดูอยางถูกตอง เหมาะสม ใหมีศีลธรรมมั่นคงในคุงามความดี มีความประพฤติเรียบรอย สุจริต 

และมีปญญาฉลาดแจมใสในเหตุในผล..."

ศักดิ์นนท อยูสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มีทฤษฏีเกิดขึ้นอยางหนึ่ง ถือวาการทําลายเพื่อสรางสิ่งใหมขึ้นนั้น เปนวิธีการสรางสรรคของผูมีปญญา

 ทฤษฎีนี้นาจะนํามาศึกษาวิจัยกันวาควรรับไวไดเพียงใดหรือไม เพราะการลมลางของเกาเพื่อสรางขึ้น

ใหมนั้น  อาจทําใหสิ่งดีที่มีอยูแลวตองทําลายไปดวย และทําใหความเจริญตางๆ ตองหยุดชะงักลง การ

สรางสรรคควรกระทําไดดวยวิธีการที่แยบคายกวานั้น  โดยรวมกันคิดแกไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวใหดีขึ้น 

และสรางสิ่งที่ยังขาดอยูใหสมบูรณขึ้นมา..."

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วันศุกรที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๑๕..."

ศักดิ์ระพี อนเรืองศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ศักดิ์ลิขิต สีสวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

ศักดิ์เลิศ ใจชอบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูด ทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควรหยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

ศักดิ์ศรี มากศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จิตใจที่ต่ําทรามนั้นเปนจิตใจที่ออนแอ ไมกลาและไมอดทนที่จะเพียรพยามยามสรางสมความดีงาม 

ความเจริญ

ความสําเร็จ ในทางที่ถูกตอง เปนธรรม มีแตคิดจะใหไดมาโดยสะดวกงายดาย โดยไมคํานึงถึงผิดชอบชั่วดี

 จิตใจ

ดังนี้ ถาปลอยใหเกิดมีจนเคยชิน อยางนอยที่สุดก็ทําใหเปนคนมักงาย ทํางานบกพรองเสียหายอยางมาก 

ก็ทําให

เปนคนดานหนาไรความอาย หยาบคาย ละโมบ ทําอะไรที่ไหนก็เกิดอนัตรายที่นั่น ทานจึงสอใหสังวรระวัง

ใจของ

ตนใหดี อยาใหความช่ัวเกิดขึ้น และหากเกิดขึ้นแลว ก็ใหกําจัดเสียทันที นอกจากนี้ก็ตองฝกหัดบํารุงใจให

เขมแข็ง

และประณีตขึ้น เพื่อรับเอกความดี  ซ่ึงเปนปจจัยที่จะชวยใหกาวถึงความสุขและความเจริญมั่นคง การฝก

ใจให

เขมแข็งนี้ ถึงหากจะรูสึกวาเปนการเหนื่อยยากแตถาไมไดตั้งใจฝกฝนโดยสม่ําเสมอใหเพิ่มพูนขึ้นโดยลําพัง

  ไมชา

นานก็จะเกิดกําลังแข็งแรงเกิดความชํานาญ คลองแคลว จนสามารถทําความดีไดงายขึ้น ไมเหนื่อยยาก

เลย..."

ศักดิ์ศรี ศรแผลง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเสียสละและชวยเหลือกันและกันที่ประชาชนทั้งชาติไดแสดงใหปรากฏนั้น เปนหลักประกันความ

มั่นคงของบานเมืองของเราอยางแทจริง (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม : 31 ธันวาคม 2510)..."

ศักดิ์สิทธิ์ เขจรสัตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

ศักดิ์สิทธิ์ แขกกระโทก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น  นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงาน และใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

ศักดิ์สิทธิ์ งามแสงศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง?

พระราชทานแนวปรัชญา ?เศรฐกิจพอเพียง? 

แกสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542

 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

ศักดิ์สิทธิ์ ทิพยเสนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความซื่อสัตย สุจริตเปนพื้นฐานของความ ดีทุกอยาง เด็กๆจึงตองฝกฝนอบรมให เกิดมีขึ้นในตนเอง 

เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมี ประโยชน และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง..."

ศักดิ์สิทธิ์ พิพัฒนศาสตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกา มีความรูนอยก็จริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัย

เกาก็มีสิทธิ์ แตถาพูดตามความจริงแลวสิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกา ไมควรจะมี ดวยเหตุวาคนรุนเกานี้

เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

ศักดิ์สิทธิ์ สีแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกีฬานั้น ยอมเปนที่ทราบกันอยูโดยทั่ว ไปแลววา เปนปจจัยในการบริหารรางกายให แข็งแรง และ

ฝกอบรมจิตใจใหผองแผวราเริง รูจักแพ และชนะไมเอารัดเอาเปรียบกัน มีการให อภัยซึ่งกันและกัน 

สามัคคีกลมเกลียวกัน อยางที่เรียกกันวามี น้ําใจเปนนักกีฬา..."

ศักรินทร มะปรางคออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคลทั้งในดานวิชาการ ตองเห็นใจ

วาแตละคนมีหนาที่ มีความรูในวิชาการของแตละคน ถาตองดําเนินวิชาการนั้นๆไปตามลําพัง หรือตาม

แนวเดียว เทานั้นเอง ก็จะไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยดี..."

ศักรินทร มุงศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชาและที่จะตองรวมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญ มีตําแหนงสําคัญ ย่ิงจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพ สูงขึ้น .ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธ์ิใจ จักไดแผ

ไพศาล ไปตลอดทั่วทุกหนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ศักศิกดิ์ แหวนหลัก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตที่สําคัญที่สุดคือความอดทน คือไมยอทอ ไมยอทอในส่ิงที่ดีงาม สิ่งที่ดี

งามทํานั้นมันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึ ทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําดี ไมครึตอง

มีความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอน..."

ศัทธา บุดดาเพ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

ศันสนีย เร่ียวแรงวรกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกัน คือ ยอม พยายามอยูทุกเมื่อที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาด ดวยระเบียบปฏิบัติ อันดี

งามและสุจริต ที่จะควบคุมประคองใจ ใหสงบ ดวยความมีสติรูตัวอยู ตลอดเวลา..."

ศาสตรา มาลัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

ศาสวัต ชาญสิทธิโชค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

ศาสวัต เพชรคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อเกิดภัยพิบัติ คนไทยไมทิ้งกัน ตางพรอมเพรียงกันเขาปฏิบัติชวยเหลือทันที ดวยความเสียสละ และ

เมตตาจริงใจ ไมเลือกวาเปนชาวไทยหรือชาวตางประเทศ..."

ศิขรินทร สุขแจม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

ศินีนารถ อุนเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

ศิยาภรณ ศักดิ์เปย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราจะเอาแตชนะ มันก็ตองมีแพ

แตถาเราปรองดองกัน มีแตชนะ ไมมีแพ..."

ศิรชาญ ขายสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองและความมุงดีมุงเจริญตอกันนั้น ยังมีบริบูรณืในจิตใจของคนไทย ถามีเหตุการ

สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้น และมีผลกระทบถึงสวนรวมและเราจะเขาใจกัน และรวมือกันไดแนนแฟนเสมอ..."

ศิรดา สวนอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน  มีความสงบและทํางาน  ตั้งอธิฐาน  ตั้ง

ปณิธาน  ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน  ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด  แตวามีความพออยู

พอกิน  มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได  เราก็จะยอดยิ่งยวด

ได  ฉะนั้นถาทุกทานซ่ึงถือวาเปนผูที่มีความคิดและมีอิทธิพล  มีพลังที่จะทําใหผูอ่ืน  ซึ่งมีความคิด

เหมอืนกัน  ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร  ขอย้ําพอควร  พออยูพอกินมีความสงบไมใหคน

อ่ืนมาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได  ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวร  ที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล..."

ศิรประภา รอดใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจหรือสังคมก็ตาม ยอมขึ้นอยูกับฐานะความ

เจริญม่ันคงของบุคคลในชาติเปนสําคัญ. และความเจริญของคนทั้งหลายนั้น จะเกิดมีไดก็ดวยการ

ประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบ. ผูที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติไดดังนี้ จําเปนจะตองมีทั้งวิชา

ความรู ทั้งหลักธรรมทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการงาน สิ่งหลังเปนปจจัย

สําหรับสงเสริมความประพฤติและการปฏิบัติการงานใหชอบ ใหถูกตองและเปนธรรม. วิชาการกับ

หลักธรรมนี้มีประกอบกันพรอมในผูใด ผูนั้นยอมจะประสบความสุขและความสําเร็จทั้งในชีวิตและกิจการ

งาน ซ่ึงยอมจะสงผลสะทอนถึงสวนรวมตอไป คือทําใหบานเมืองมีความเจริญม่ันคง ทําใหสังคมเปน

สังคมที่ผาสุขสงบ นาอยูนาอาศัย..."

ศิรสิทธิ์ จําปาขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายนั้นไมใชตัวความยุติธรรมเปนแตเพียงเครื่องมืออยางสําหรับใชในกรรักษาและอํานวยความ

ยุติธรรมไมใชเพื่อรักาตัวบทของกฎหมายเองและการรักษาความยุคติธรรมในแผนก็มิไดมีวงแคบอยูเพียง

แคขอบเจตของกฎหมายหากตองขยายออกไปใหถึงศัละรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามเปนจริง..."

ศิระ โกสิยารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

ศิราณี สุภัทรนียพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทีเราจะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวย ดังนั้น จะอาศัย

ความรู แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต  ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ดวย ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย  โดยตระหนักวา การงาน สังคม และบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรู

เปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม 

ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

ศิริ พรรณศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ประเทศของเราไดรักษาอธิปไตย และดํารงฐานะมาดวยดีได ตลอดมานั้น ก็ดวยอาศัยความ

รวมมือ ของทุกๆฝายตางชวยกันปฎิบัติงานเพื่อประโยชนของประเทศชาติดวย ความสามัคคีและความ

พรอมที่จะเสียสละเพื่อประโยชน

ของสวนรวม..."

ศิริ แสงสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

ศิริกัญญา หาบหา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองจะมีความเรียบรอย ความมั่นคงก็ตอเมื่อประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนถูกตอง

ตามระเบียบของบานเมืองตามกฎหมาย แตกฎหมายนี้ก็ยากที่จะปฏิบัติตาม เพราะวาตองมีความรูและ

จะตองมีความสามารถ ที่จะทําใหถูกตอง ซึ่งจําเปนตองไดรับคําแนะนํา เพื่อใหกฎหมายคุมครองไดเทาที่

ไดทราบแลว กฎหมายอาจไมเปนสิ่งที่คุมครองบุคคลได ตรงกันขามอาจเปนเครื่องมือที่กดขี่บุคคล..."

ศิริกาญจนย บุญลือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

ศิริกาล แกวกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบาน เมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

พระราชดํารัส พระราชทานแกประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปใหม 2532..."

ศิริกุล ลายประดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียรแลวยากที่จะทําใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลาได การฝกฝนความเพียรถึงหากแรกๆจะเหน็ดเหนื่อยลําบาก แตพอไดเพียรจนเปนนิสัยแลวก็จะ

กลับเปนพลังอยางสําคัญที่คอยกระตุนเตือนใหทํางานอยางจริงจัง ดวยใจราเริง และเมือใดพลังของความ

เพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้น การงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดยงายและรวดเร็ว..."

ศิริกุล อําพนธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

ศิริขวัญ มักคุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญนั้นจะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น ถา

พื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลนบกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทําได จึง

ควรจะเขาใจใหแจงชัดวา นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว ยังตองพยายามรักษาพื้นฐานใหม่ันคง ไม

บกพรอง พรอมๆกันไปดวย..."

ศิริชัย ชละเอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาสามัคคีคืออะไร ไมใชเพียงแตพบหนาก็ชี้วาตองสามัคคีกันนะ อันนี้เปนคํากลาง แตวาสามัคคีนี้

ตองมีความเขาใจกันดี ถาเขาใจกันดีๆ แลวก็เช่ือวาทุกคนรูหนาที่ ทราบวาควรจะปฏิบัติอยางไร และจะ

ทํางานอยางสอดคลองกัน ประเทศชาติจะรอดพนอันตราย ทุกคนก็มีแผนดินที่จะอาศัยดวยความสุขและ

ความมั่นคง..."

ศิริชัย นกจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ศิริชัย มักคุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ศิริชัย เอ่ียมสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ศิริธิดา ชูโชคกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

ศิรินทร ยางทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ศิรินทรทิพย สิงหทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

ศิรินยา วิหก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดํารงชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา  การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง  ถาคนเราไมหมั่นเพียร  ไมมีความอดทน  ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย  เมื่อทอใจไปแลว  ไมมีทางที่

จะมีชีวิตเจริญรุงเรืองแน ๆ..."

ศิรินันท แกลวกลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันั้น มีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แบงแยกกัน ไมแยงประโยชนไมแยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวย ความบริสุทธิ์ใจ 

มุงหวังผลสําเร็จในการเปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

ศิรินาถ นวประภากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ศิรินาถ บัวบูชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ศิรินาถ หมีน้ําเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

ศิรินารถ หนาจัตุรัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้นขอใหทําหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมากขอใหถือวา

การทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทไหบานเมืองไทยของเราอยูเย็น

เปนสุขและมั่นคง

   ขาพเจาชอบอานและชอบฟงทุกๆพระบรมราโชวาท ทุกๆพระราชดํารัสขององคในหลวง พระองคทาน

ทรงสอน ทรงแนะนําตักเตือนทรงใหกําลังใจกพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา ถอยคําเหลานี้จึงเปรียบ

ประดุจคําพอสอนที่ลูกไทยทุกคนพึงนอมรับใกลาและประพฤติปฏิบัติตามดวยความาสาํนึกสูงสุดในพระ

มหากรุณาธิคุณ ขาพเจาเปนจขาราชการคนหนึ่งที่ไดยึดถิอดพระบรมราโชวาทดงไดอัญเชิญขางตนมา

เปนแนวทางในการทําหนาที่ใหดีที่สุด โดยไมคํานึงถึงผลตอบแทนอื่นใดนอกจากผลสําเร็จสมบูรณจของ

งาน ขอนั้รเปนรางวัลและประโยชนอันประเสริฐแลว เพื่อเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเมืองไทยของเรามีความ

รมเย็นเปนสุขและยั่งยืนมั่นคงเปนปกแผนสืบไปตราบนานเทานาน..."

ศิริบุญ พูลสวัสด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการคือบุคคลที่ตองมีความขยันและซื่อสัตย เพื่อประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติ ถาใคร

อยากหากินก็ขอใหลาออกไปทํางานอื่น ทําผิดพลาดไปแลวประเทศชาติจะลมจม ถาประเทศลมจมเราก็

อยูไมได..."

ศิริบุญชู ไชยมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

ศิริบูรรื ลัพกิตโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติงานนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ศิริพงษ ชมภูคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ศิริพงษ บัวพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ศิริพงษ ลอมโฮม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมไดคนเราจะตองรับและจะตองใหหมายความวาตอไป และเดี่ยวนี้ดวย เมื่อรับสิ่ง

ของไดมากก็จะตองพยายามใหในการใหนั้นใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและใน

ชาติทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซึ่งกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวยดวยจิตใจที่

เผื่อแผโดยแท..."

ศิริพงษ ศรีตะลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ศิริพงษ สนธเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

ศิริพร แกวยอดทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ศิริพร ขุนโขลนสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็ง เสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตองและ

เที่ยงตรง เปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมือง และของประชาชนทุกคน..."

ศิริพร จงจรูญกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

ศิริพร จันทะสะเร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการ ปรับปรุงและพัฒนาที่มีประสิทธิผลทางที่เราจะชวยกัน ไดก็คือ การที่

ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือ ประโยชนของบานเมือง เปนที่หใมยตองเพลาคิด ถึง

ประโยชน เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

ศิริพร เจริญพิบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติงานทุกอยางของขราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และประชาชน

ทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนตองที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆประการใหบริสุทธิ์ บริสทธ์ิ โดย

เต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฎิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จ

อยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ศิริพร เจียระไนภรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้นขอใหทําหนาที่ เพื่อหนาที่อยางนึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเปนสุขและมั่นคง..."

ศิริพร ใจกระเสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

ศิริพร แซตั้ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ศิริพร แซมมรณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางคตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก  และการเกี่ยวของ

ประสานประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน  ผูฉลาดจึงควรปรับปรุง

การกระทําของตัวใหสุจริตผองใส  พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ  

ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา  ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดียวกับเรา  

ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกันการรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก  และเปป

ระโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

ศิริพร ตาริยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอขอบใจนายกรัฐมนตรี ที่ไดกลาวอวยพร ในโอกาสที่จะถึงวันเกิดในวันพรุงนี้ ซึ่งขอบใจวาจะทําใหทุก

คนในที่นี้และนอกที่นี้มีกําลังใจวา นายกฯ พูดดี ก็ไมทราบวา ที่ชมนายกฯ วาพูดดี อาจจะมีคนไมเห็นดวย

 ที่มาพูดนี่เปนความเดือดรอนกับตัวเอง เพราะวาถาชมนายกฯ คนอื่นอาจจะไมชม คือไมชมขาพเจาวาชม

นายกฯ ทําไม แตนายกฯ มีอยูไวใหชม คือถามีนายกฯ แลวไมชม นายกฯ ก็ไมคอยพอใจ แลวถานายกฯ 

ไมพอใจ งานการจะไปไดอยางไร จึงตองชมนายกฯ ชมนายกฯ วาพูดดี เพราะถือวานายกฯ พูดดี เพราะ

มาชมเรา  

เปนของธรรมดาที่ทุกคนชอบใหเคาชมเคาไมชอบใหติ ขาพเจาเองไดติคนอยูเรื่อยๆ เคาก็ไมพอใจกัน แม

จะไมติคน บางทีเคาไปประกาศในหนังสือพิมพ วาพระเจาอยูหัว ติคนโนนคนนี้ แทจริงไมเคยติใครเทาไหร

 บอกวาเทาไหรเพราะวาอาจะติแตไมไดพูดออกมาโจงแจงวาติ คนเราถาอยูในที่แจง ในที่ๆ คนเห็นมาก ๆ 

ยอมถูกติไดงายๆ เพราะวาคนเห็นมาก ถาเห็นมา แลวเราทําอะไรไมมีดี หรือมีดีก็ที่ไมดีมาก  

แตถาสมุติวามีดีมากก็ไมเปนเไรแตถาไมดีบาง แลวคนเคาติ ถาเรารูสึกวาไมดีมีการแสดงตนวา รูวาไมดี

นั้น ก็ทําใหเกิดความรูสึก แลวถาเกิดความรูสึก บางที่ก็รูสึกช่ืนชม บางที่ก็รูสึกเคือง ถาผูที่ถูกเล็งรูสึกวา 

ถูกติเตียน แลวก็แสดงตัววา เขาใจวาถูกแลว เคาติเตียนเรา แลวเราไมพอใจก็เสียหาย ทําใหสวนรวม

ทั้งหมดก็เกิดปนปวน พูดแคนี้ก็พอแลว ถาพูดมากกวาจะทําใหเกิดเรื่องยุง  

แตวาวันนี้ตั้งใจจะพูดอะไรไมพาดพิงใครเลยไมติเตียนใครเลย เพราะวาการติเตียนใคร พาดพิงใคร ก็เกิด

เคือง เกิดไมสบายใจ แตที่เห็นอยูขางหนานี่ มีคนที่พูด ก็คงรูวาใครพูด มีคนที่พูดวาขาพเจาไมดี พระ

เจาอยูหัวไมดี ทําอะไรผิด แตเคาตองแสดงออกมาวา พระเจาอยูหัวไมผิด ผิดไมได ซึ่งเปนตามความจริง

ในระบอบประชาธิปไตย ในระบอบรัฐธรรมนูญ ที่มีพระมหากษัตริย เปนประมุข พระเจาอยูหัวผิดไมได 

เคาพูดอยางนั้น เดอะคิงแคนดู โนลอง เหมือนทานองคมนตรีชอบพูดวาตองภาษาอังกฤษ แตวาเวลาบอก

วา เดอะคิง บอกวา เดอะคิงแคนดู โนลอง ก็เปนสิ่งที่ลองแลวที่ผิดแลว ไมควรจะพูดอยางนั้น  

ความจริงเวลาอานตํารากฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษ มีตําราที่คนเคาอางอยูเสมอ และคนที่เรียน

ภาษาอังกฤษ เรียนกฎหมายอังกฤษ ก็ตองอางถึงเสมอ ไอเรื่อง  เดอะคิงแคนดู โนลอง นี่ และนักกฎหมาย

แถวนี้เคาพยักหนาวาใชเพราะวา เดอะคิงแคนดู โนลอง เนี่ยเปนการดูถูกเดอะคิง อยางมาก  เพราะวา 

เดอะคิง ทําไม จะ ดูโนลอง ดูลอง ไมไดเพราะวาแสดงใหเห็นวา เคาถือวา เดอะคิง ไมใชคน แตวา 

เดอะคิงทําลอง ได แตวา เดอะคิงทําลองได แตขอสําคัญที่สุด ขาพเจาเปน เดอะคิง แลว เคาบอกวา  ดัส

ศิริพร ถูกจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



โนลอง เราก็เห็นดวยกับเคา  

เพราะวาการทําอะไร ถาคนเราถือวาตองมีสติ หมายความวารูวากําลังทําอะไร รูวากําลังคิดอะไร แลวไม

ปลอยใหมันผิดออกมา มันก็ไมมีผิด ผิดไมได อันนี้ก็เปนการพูดวา ขาพเจาเอง ไมผิด ไมมีวันผิด ถาสมมุติ

วาพูดผิด เพราะไมรู ก็อยาง แตวาผิดโดยไมรู  โดยรูๆ วาผิด  การทําผิดโดยรู ๆ ไมดี แตบางที่ไมรูเพราะวา

 ตองขอโทษ ถาจะพูดวาไมมีสติ ขาดสติ คือไมระวังตัว ที่หลังก็เสียใจ  

เมื่อกอนนี้กอนที่จะเปนพระเจาแผนดินกอนที่จะเปนคิง ก็เสียใจหลายครั้ง แตตอนที่เปนพระเจาแผนดิน 

แลวเปนคิง คิงแบบไทย ๆ เนี่ย ซ่ึงฝรั่งเคาบอกวาเปน เดอะคิง เขาใจวานอยครั้งที่จะไดทําผิด เพราะวา 

ระวัง ถาไมระวัง ปานนี้ก็คงตายแลว ตองระมัดระวัง ถาไมระวังก็ตาย ไอนี่เปนเรื่องของธรรมชาติของที่

เรียกวาการเมือง หรือการอยูในสายตาของคน  สายตาของคนมันฆาได ถาเราไมระวัง เราตาย ก็เลยถึง

บอกไดวา ทําไม ถึงการที่บอกวา เดอะคิง แคนดู โนลอง เพราะตองดูโนลอง ถาทํา ลอง  ตาย ทุกคนก็มี

สถานะอยางนี้ ไมใชวา เดอะคิง เกง แตทุกคน ก็มีสวนที่เกง เพราะมีตําแหนง มีตําแหนงรับตําแหนงที่สูง 

ไดรับเหรียญตรา และคนก็ช้ีคนนี้สูงมาก มียศศักด์ิ เดอะคิง เปนยศศักดิ์สูง แตคนอยูในที่นี้มียศศักดิ์ทั้งนั้น 

ไมระวังตัวก็ตายเหมือนกัน ถาไมระวัง ไมใชคนที่นึกวาคนนั้นเคาตองตายแน เพราะไมระวัง ทุกคน ตั้งแต

แถวแรก จนถึงแถวสุดทาย จนกระทั่งหลังแถว จนกระทั่งขางนอก ทุกคนถาไมระวังก็มีอันตราย  

ที่พูดอยางนี้ก็แปลกๆ หนอย นี่ก็หาวาแชง แตที่จริงไมไดแชง สงสาร เพราะวาถาไมระวัง เมืองไทยตาย 

ฉะนั้นถึงขอรองอยางเดียว มาวันนี้ใหระวัง ๆ ๆ ระมัดระวังที่คิด ที่พูด ที่ทํา ถานึกวาทาํถูกตองก็ทํา  

เร่ืองที่มีแลวเคาก็บอกในหนังสือพิมพ ในวิทยุ ในโทรทัศน บอกวา ที่ เดอะคิง ทําอะไร เคาไมวิจารณ แลว

ก็บอก อยาวิจารณ ที่จริงอยากใหวิจารณ เพราะวาเราทําอะไรก็ตองรูวาเคาเห็นดีหรือไมดี ถาไมพูด ก็หา

วาทําดีแลว แตแทจริงที่พูด ที่ออกขาว ใหสัมภาษณ บอกวา อยาไปวจิารณเดอะคิง ตองบอกวาอยาไป

วิจารณพระเจาอยูหัว เพราะวาไมควร ในรัฐธรรมนูญ ก็มีอยูวา ละเมิดมิได นักกฎหมายก็พยักหนาอีกแลว

 วาถูกตอง วาไมควรจะวิจารณ วิจารณไมได ละเมิดไมได   แตถาพูดวา พระเจาอยูหัวทําถูก พูดถูก ไมใช

ละเมิด ถาพูดภาษาอังกฤษ ก็ อะปรูพพระเจาอยูหัวเห็นชอบดวย แตไมเคยมีใครมาบอกวา เห็นชอบดวย 

วาพระเจาอยูหัวๆ พูดดี พูดถูก แตวาความจริงก็จะตองวิจารณบางเหมือนกัน และก็ไมกลัวถาใครมา

วิจารณวาทําไมดีตรงนั้น ๆ จะไดรู  เพราะวา ถาบอกวา พระเจาอยูหัว ไปวิจารณทานไมได ก็หมายความ

วาพระเจาอยูหัว ไมเปนคน ไมวิจารณ เราก็กลัวเหมือนกัน ถาบอกวา ไมวิจารณ แปลวาพระเจาอยูหัวไมดี

 รูไดอยางไร ถาเคาบอกวาไมวิจารณพระเจาอยูหัว ๆ เพราะพระเจาอยูหัวดีมาก  ไมใชอยางนั้น  

ศิริพร ถูกจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



บางคนอยูในสมองพระเจาอยูหัวพูดชอบกล พูดประหลาด ๆ ถาขอเปดเผยวา วิจารณตัวเองได วาบางทีก็

อาจจะผิด แตใหรูวาผิด ถาเคาบอกวา วิจารณพระเจาอยูหัววาผิด นั้นขอทราบวาผิดตรงไหน ถาไมทราบ

เดือดรอน ฉะนั้นที่บอกวาการวิจารณเรียกวา ละเมิด พระมหากษัตริย ใหละเมิดได และถาเคาละเมิดผิด 

เคาก็ถูกประชาชนบอม วางั้น คือเปนเรื่องขอใหเคารูวาวิจารณอยางไร ถาเคาวิจารณถูกก็ไมวา แตถา

วิจารณผิดไมดี แตถาเมื่อบอกวาไมใหวิจารณ ละเมิดไมไดเพราะรัฐธรรมนูญก็วาอยางนั้น ก็ลงทาย

พระมหากษัตริย ลําบากแย อยูในฐานะลําบาก เพราะแสดงใหเห็นวา ถาไมใหวิจารณ ก็หมายความวา 

พระเจาอยูหัว นี้ตองวิจารณ ตองละเมิด แลวไมใหละเมิด พระเจาอยูหวัเสีย พระเจาอยูเปนคนไมดี ซึ่งถา

คนไทยดวยกัน หนึ่งไมกลา สองไมเอ็นดูพระเจาอยูหัว ไมอยากละเมิด  

แตมีฝายชาวตางประเทศมีบอยๆ ละเมิด พระเจาอยูหัว ละเมิดเดอะคิง แลวเคาก็หัวเราะเยาะ วา เดอะคิง

พระของไทยแลนด เดอะคิงของยู พวกคนไทยทั้งหลายเปนคนแย ละเมิดไมได ในที่สุดถาละเมิดไมได ก็

เปนคนเสีย เปนคนที่เสีย ฉะนั้นบางโอกาสของใหละเมิดจะไดรูกัน วาใครดีไมดี นี่พูดเลิยเถิด พูดมากไป 

แตวาคนที่อยูขางหนาไมตองกลัว เพราะวาไมไดมีความผิด คนที่นึกวามีความผิดพยักหนา พยักหนาวามี

ความผิดจริงๆ ควาาจริงเคาไมมีความรับผิดชอบ คนที่มากอนนะมีความผิด แลวคนที่พยักหนาไมไดแกไข

 นี่ผิดตรงนี้ ไมไดแกไข หลบความรับผิดชอบ มันเปนอยางนั้น  

คือในเมืองไทยคนไหนที่ทําอะไร ไมเขารองเขาลอย ก็ลาออก ลาออกแลวไมมีอะไรผิดเลย แมจะทําอะไร

ผิดมาก ๆ  ถาเปนขาราชการก็เรียกเขากระทรวง เขากรุงเทพฯ แลวก็หมดเรื่อง นานๆ ทีมีเขาคุก นี่พูด

อยางนี้ชักจะหนัก จะเรียกเขากรุงเทพฯ แลวเขาคุก แตมีที่เกิดเรื่องเขาคุก แตอยางไรก็ตามเขาคุกแลว ถา

เปนการละเมิดพระมหากษัตริย พระมหากษัตริยเองเดือดรอน เดอืดรอนหลายทาง ทางหนึ่งตางประเทศ

เคามองเมืองไทยพูดวิจารณพระมหากษัตริยไมได วิจารณไมไดก็เขาคุก มีเขาคุก เดือดรอน

พระมหากษัตริย ตองบอกวา เคาคุกแลวตองใหอภัย ที่เคาดาเราอยางหนักๆ ฝร่ังเคาบอกวา ในเมืองไทย 

พระมหากษัตริยถูกดาเขาคุก ที่จริงควรจะเขาคุก แตวา พราะฝรั่งบอกอยางนั้น ก็ไมใหเขา ไมมีใครกลา

เอาคนที่ดาพระมหากษัตริยเขาคุก เพราะพระมหากษัตริยเดือดรอน  เพราะเคาหาวาพระมหากษัตริยเปน

คนที่ไมดี อยางนอยๆ ที่สุดก็เปนคนที่จั๊กจี้ ใครมาวา สักนิดก็บอกใหเขาคุก  ที่จริงพระมหากษัตริยไมเคย

บอกใหเขาคุก 

ตั้งแตสมัยรัชกาลกอนๆ เปนกฎบก็ยังไมจับใสคุก ไมลงโทษ รัชกาลที่ 6 ทานไมลงโทษ ไมไดลงโทษผูที่

เปนกฎบ มากระทั่งถึงตอมา รัชกาลที่ 9 เนี่ยใครเปนกฎบ ซ่ึงก็ไมเคยมีแทๆ ที่จริงก็ทําแบบเดียวไมใหเขา
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คุก ใหปลอย หรือถาเขาคุกแลวก็ใหปลอย ถาไมเขาคุกก็ไมฟอง เพราะวาเดือดรอน ผูที่ถูกดาเปนคนที่

เดือดรอน คนที่ละเมิดพระมหากษัตริย แลวก็ถูกทําโทษ ไมใชคนนั้นเดือดรอนพระมหากษัตริยเดือดรอน 

ไอนี่ก็แปลก คราวนี้นักกฎหมายก็ชอบใหฟองใหจับเขาคุก  

อันนี้นักฎหมายก็สอนนายกฯบอกวาตองฟอง ตองลงโทษ นี่ขอสอนนายกฯ วา ใครบอกวาใหลงโทษ อยา

ลงโทษเคา ลงโทษไมไมดี  ลงทายไมใชนายกฯ เดือดรอน แตพระมหากษัตริยเดือดรอน หรืออยากให

พระมหากษัตริยเดือดรอน ก็ไมรูนะ เคาทําผิดเคาดาพระมหากษัตริย เพื่อที่จะใหพระมหากษัตริยเดือดรอน

 แลวเดือดรอนจริง ๆ เพราะใครมาดาเราชอบหรือไม ไมชอบ แตวาถานายกฯ เกิดใหลงโทษแยเลย แลวนัก

กฎหมายตางๆ ก็จะใหลงโทษคนที่ดาพระมหากษัตรยิ ทําไปทํามาเลยตองเอาวะ เคาดานายกฯ  ถาดา

นายกฯ เดือดรอนม้ัย ไมควรจะเดือดรอน แตถาดานายกฯ พระมหากษัตริยไมเดือดรอน เพราะวา เปน

เร่ืองของนายกฯ แตถาเคาดา พระมหากษัตริย นายกฯ เดือดรอน เพราะวาตองเปนคนจัดการ เร่ืองมันยุง

อยางนี้ กฎหมายก็สอนนายกฯ มาอยางนั้น สอนนายกฯ วาใครมาดาเราเราตองดาเคา มันไมดี นี่พูดซักจะ

ไมดี ซักจะเปนสวนตัว แตวาเราเองก็ไมขอบอกวาควรจะทําอะไร ควรจะรูนักกฎหมายก็ตองรู วาทําอะไร

ถูกอะไรผิด ไมตองพูดทุกวัน ๆ  ที่จริงเคาไมไดพูดทุกวัน แตเคาทําเทปเอาไว  ทําดีวีดี แลวก็แจกทั่วให คน

ก็ฟง ดู เคาเอือมกันนะ ที่ไปแกตัวแทนนายกฯ  วันนี้เราขึ้นมานี่เราแกตัวแทนนายกฯ เพราะนายกฯ ไมผิด 

นายกฯ ทําไดทกุอยาง ก็ไมตองไปออกทีวีแลว ไปออกทีวีทุกวัน ๆ มีคนเคาบอกวาเคาเอือม ที่ออก แตมี

หนาที่ที่จะออกก็ออก มีคนที่เคาเดือดรอนที่อยูในรายการ เพราะเคาเปนคนที่ตองพูด แลวคนที่พูดนั้นก็

เลยถูกลูกหลงไปดวย แตอยางไรก็ตามไอการแกตัวครั้งเดียว เอาได แกตัว แตนี่แกตัวมา 10 คร้ังแลวนะที่

ออกทีวี ชักจะเอือม คนเคาอยากดูละคร พอแลว เสียไฟฟา ไมใชเสียไฟฟาของคนที่ดู เสียไฟฟาคนที่สง 

เพราะวาทีวีออกทีไฟฟาแรง เสียน้ํามัน นี่ก็เลยนึกวา ควรจะพูดพอแลว ที่พูดนี่ก็เสียไฟฟามาก เคาคงจะ

บอกวาเลิกเสียที ไมตองพูดมาก แตเราก็พูดตอ เพราะวาเปนรายการที่อัดเสียงเอาไว ใสเทปเอาไว ไมได

ออกโทรทัศน ไมตองเสียไฟฟาสําหรับโทรทัศน  

มาพูดถึงไฟฟาและพลังงานการไฟฟาตองใชพลังงาน เพราะวาสําหรับปนไฟฟาตองใชพลังงานเพื่อใหมี

พลังงานไฟฟา อันนี้ก็ทํามานานแลว เวลาขาดแคลน เชื้อเพลิง ก็บอกวาใหปดโทรทัศน ๆ ใหปดไฟ แลว

บอกวาไดผลดี ความจริง เปดโทรทัศนไมเปนไร ถาน้ํามันเช้ือเพลิงหมดแลวก็ยังใชเชื้อเพลิงอยางอื่นได มี

แตตองขยัน ตองหาวธิีใหเช้ือเพลิงเกิดขึ้นมาใหม เชื้อเพลงเปนที่เรียกวาน้ํามันเช้ือเพลิง มันจะหมดภายใน

ไมกี่ป หรือไมกี่สิบปก็หมด ถาวาไป 40 ปหมด เราก็จะอายุ 118  ป 118  นี่ เรายังมีชีวิตอีก 2 ป เราก็จะใช

กาซโซฮอล กาซโซฮอลก็ไมมี เพราะวากาซโซฮอลใส 10% เปนอยางมากมากตองใช ตองใชน้ํามันปาลม

 น้ํามันปาลม เคาใช 10%  
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นายกฯก็ไดเห็นรถแลนมาน้ํามันปาลม 100% เพราะยืนอยูที่รถคันหนึ่งเสร็จแลวก็มีรถอีกคันหนึ่งถอยหลัง

มาก ไดยินเสียง บึ้ม ๆๆ  นั่นอะไร รถดีเซล รถใชน้ํามันดีเซล 100% 100% น้ํามันปาลม แลวนายกฯก็บอก

วาหอมดี แลวไมเดือดรอน เพราะวา นายกฯ ไมเปนมะเร็ง เพราะอันนี้ไมเปนมะเร็ง เราทําแลว ก็

หมายความวาเราไมเดือดรอน เวลาเราอายุ 118  ถาอยางไรเราก็ใชน้ํามันปาลมของเราเอง คนอื่นอาจจะ

ไมได คนอื่นอาจจะไมมี แตวาเรามีเพราะขวนขวายหาวิธีที่จะทําเชื้อเพลิงทดแทนได ถาไมทําเชื้อเพลิง

ทดแทน เราก็เดือดรอน เราก็เปนหวง แตเราไมตองเปนหวง ถาคนอื่นเคาไมทํา เคาอาจจะไมมีน้ํามันไบโอ

ดีเซลใช  แตวาเรามี เราคือเขาพเจา ทําเอง คนอื่นอาจจะไมมี ไมเปนไร ตองเห็นแกตัว แตละคนก็เห็นแก

ตัว เลยรูวาไมเปนไร เพราะแตละคนตองพยามหาพลังงานมาทดแทนทั้งนั้น เราเช่ือวา เวลาเราอายุ 118 

นายกฯ ก็บอกวาแกแลว แตเราไมแก เพราะเราคิดทําพลังงานทดแทนอยูเร่ือยๆ แตนายกฯ บอกแก จะถึง

อายุเทาไหร จะเอาอายุ 94 96 นายกฯจะอายุ 94 ก็ไมรูวา 94 อาจจะแข็งแรงก็ได คงแข็งแรง อาจจะมี

ความคิดที่จะสรางโรงงานกาซโซลฮอล และไบโอดีเซลสําเร็จแลว นายกฯ ก็ไมเดือดรอน เอาไบโอดีเซลใส

เครื่องบินได เครื่องบินเคาใชไบโอดีเซลไดแลว แตลําไมใชโตๆ แตเวลานั้นอาจจะใชลําโต ๆ สําหรับนายกฯ 

ได  สามารถที่จะมี แตวาเฉพาะนายกฯ คนอื่นไมสามารถที่จะมี ก็มี 2 คนหละ พระเจาอยูหัว กับนายกฯ มี

เครื่องบินใช แลวใชไบโอดีเซล ทานองคมนตรี สั่นหัววาไมมี  เวลานั้นทานอายุเทาไหร 130 ก็คงไมอยูแลว 

เราก็อยูกัน 2 คน สุดทาย ก็อยูกัน 2 คน มีไบโอดีเซลใช แลวจะไปไหน จะไปเชียงใหม ขึ้นเครื่องบินที่

สนามบินสุวรรณภูมิแลวไปเชียงใหม ไปดูสวนสัตว สวนสัตวอยูสบายเพราะไมตองใชไบโอดีเซล เปนอันวา

 ไมตองกลัว เราไมเดือดรอน เพราะวาอีก 40 ป ๆ มีไบโอดีเซล พอสําหรับเราใช 2 คน อยางไรก็ตาม นี่ซัก

เฟอง พูดวาเราอีก 40 ป เราจะมี 2 คนที่มีพลังงานน้ํามันใชได แลวดูทีวีได ดูทีวีก็อาจจะโฆษณาอะไร ใน

ทีวี ประกาศชี้แจงนายกฯ ก็ชี้แจงได เพราะเปดทีวีใหใชน้ํามันเชื้อเพลิงมาปนไฟฟา แตปานนั้นทีวีก็อาจจะ

มีอะไรใหม แลวก็อาจจะมีขาวตางๆ ฉะนั้นก็ไมตองเปนหวง  

ที่นี้ก็ตองดูเปนบุคคลๆ การที่จะบอกวาเปนหวง แตเปนหวงทั้งบานเมืองก็เปนหวง แตวาถาเรานั่นจรงิ ๆ 

คิดจริง ๆ ไมเตองเปนหวง เพราะแตละคนก็ตองมีการขวนขวายเหมือนกัน เปนอันวาถาแตละคน

ขวนขวายของตัว อีก 40 ป ไมมีเดือดรอน โดยเฉพาะสําหรับประเทศไทย มีคนที่มีความคิดดีๆ ก็คนหนึ่งก็

ขาพเจาคนหนึ่งมีความคิดดีๆ และนายกฯอีกคนที่มีความคิดที่ดี ไมจนมุม ฉะนั้น 2 คนเดือดรอน ไม

เดือดรอน คนอื่นเคาก็ตองไมเดือดรอน เคาก็ตองหาทางออกได เพราะวาถาเดือดรอนก็ตองไปดูโครงการ

พระราชดําริ  โครงการพระราชดําริเปดเผยใหทุกคนไดทั้งนั้น และถาปฏิบัติตาม โครงการพระราชดําริ  

หมายความวา ทําอยางเศรษฐกิจพอเพียง ตอนนี้นายกฯ ก็เศรษฐกิจพอเพียง ไมไปจายเงินแลว ใชแต

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะวามีการโฆษณาคูสมรสของคณะรัฐมนตรี ก็ชํานิ ชํานาญในเศรษฐกิจพอเพียง 
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เกงมาก นี่ก็อีกคน ที่ทําได ก็เลยไมตองเปนหวง ไมทราบวาคูสมรสขององคมนตรีจะทําเศรษฐกิจพอเพียง

หรือเปลา สงสัยวาไม  ไมทํา แตอยางไรก็ตาม ก็เปดใหความกวางขวางของเศรษฐกิจจะดีขึ้น ทานรอง

นายกฯทั้งหลายอาจจะไมทํา เพราะวาเคยชินกับเศรษฐกิจที่ตองใชเงินมาก ไมใชเศรษฐกิจพอเพียง  ไม

พอเพียง นายกฯและคุณหญิง อาจจะใหเพื่อนนายกฯ รองนายกฯ ตางๆ ทําเศรษฐกิจเพียงซักนิดหนอย ก็

จะทําใหอีก 40 ป ประเทศชาติไปได แตนี่ก็มีแตนายกฯ รองนายกฯ จัดการ รวมทั้งคูสมรสทําเศรษฐกิจ

พอเพียง ก็เชื่อวาประเทศจะมีความประหยัดไดเยอะไดเหมือนกัน อ่ืนถาไมประหยัด ประเทศไปไมได คน

อ่ืนไมประหยัด สําหรับคณะรองนายกรัฐมตรี จะทําใหไปไดดีขึ้นเยอะ  มามองทางนี้ สภาเปนอยางไร สภา

ดวยเหมือนกัน สภาเปนอาจารยของนายกฯ นายกฯก็สอนครูหนอย  สอนอาจารยหนอยวาเศรษฐกิจ

พอเพียงทําอยางไร สอนครูคนเดียวก็พอแลว เพราะวาครูก็ไปสอนคนอื่น  

ฝายคานไมตองสอนเคาพอเพียงอยูแลว ฝายคานเนี่ยหัวหนาฝายคาน ไมทราบเคาพอเพียงหรือเปลา แต

อยางนอยอดีตหัวหนาพรรคเคาพอเพียงอยางมาก ๆ เคาทําอะไรที่ทําใหประเทศชาติใชเงินนิดเดียวไมพอ

เคาถึงตองออก เลยรูวา ฝายคานจะพอเพียงหรือไม แตอยางนอย ๆ อดีตหัวหนาพรรคเคาพอเพียงมาก 

จนกระทั่งตองออกจากหัวหนาพรรค นอกจากนกนั้น ถาทุกคนเลื่อมใสวาจะตองพอเพียงก็ปฏิบัติเถิด ถา

ปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง มันใชไดจริงๆ ไปไดจริงๆ แตวาอาจจะไมสบาย  

ทุกอยางที่นายกฯพูดเม่ือกี้ ก็มาพูดไมไดแตงเอา นายกฯพูด ที่พระเจาอยูหัวพูดอะไร ทําอะไร ถูกตอง ช่ืน

ชมวา เพราะเจาอยูหัวทําใหประเทศชาติอยูได เชน เดียวกับแกมลิง แกมลิงเมื่อคร้ังกอนนี้พูดถึงแกมลิงคน

ก็หัวเรา เดี๋ยวนี้ไมหัวเราแลว เพราะวาลิงเคาตองมีแกม ถาลิงไมมีแกมเคาอยูไมได คนเราก็ตองมีแกม เปน

แกมคนก็เปนแกมลิงได  คือหมายความวา ตองระวัง ตองรักษา กลวยเขาไปก็เก็บไวได เปนการประหยัด 

จะพูดอะไรก็เก็บไวในแกม เก็บในแกมก็ได ก็ประหยัด คือแกมลิงเปนการประหยัด และโครงการอะไรอื่นๆ 

ที่พูด อยางฝายแมว  ก็ฝายนายกฯ ฝายนายกฯ  นายกฯ ไปดูฝายแมว ฝายเรานิ่ เราทํา ฝายแมวเดี๋ยวนี้

ซาบซึ้งหรือเปลาวา มีประโยชนอะไร คือมีประโยชนทําใหไมมีน้ําทวม ไมมีน้ําแลง ตอนนี้น้ําทวมเชียงใหม 

นายกฯเดือดรอนมาก โกรธมาก ทําไม มีฝายแมว แลวทําไมน้ํายังถึงทวม ก็เพราะวา ฝายแมวทําไมถูกตอง

 ทําไมดี แลวก็ปลอยน้ําลงมาผิดทาง ที่จริงที่ไปดูกุยบุรี ไปขยายเขื่อนที่กุยบุรี ที่ยังชุม เคราะหดีไปทํา และ

โครงการพระราชดําริอันนี้ถาไมไดทํา ถาทําตามที่ทางชลประทานเคาจะทํา ปานนี้ก็ยังไมเสร็จ และถาไม

เสร็จน้ําทวมแลว ปนี้ที่น้ําไมทวมกุยบุรี และประจวบฯ ทวมบาง แตวา ไมขึ้นมาถึงหัวหินเพราะวา เขื่อน

กุยบุรี และเขื่อนกุยบุรีทําไมไดขยายได ขยายไดเก็บน้ําได 9 ลานลูกบาศกเมตร เพราะวา เดี๋ยวนี้เรามี

โครงการพระราชดําริ และบอกทําเลย อธิบดีชลประทาน ทําอยางไร จะตองของบประมาณ งบประมาณ

ไมมี ก็มีโครงการพระราชดําริ ก็เลยทําทันที แทนที่จะใชเวลา 3 ป ก็ใชเวลา 2 ป ทํางานได ที่ที่เราไปดูนั่น

ศิริพร ถูกจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ทํางานไดจริงๆ  เพราะวาถาไมมีน้ํา 9 ลานลูกบาศกเมตร มันเต็มแลว  แตวา น้ํามันก็ลนปกติตามจํานวน

ที่ปกติ เลยทําใหน้ําไมทวม ถา 9 ลานลูกบาศกเมตร ฝนมันลงฟู ๆ มีหวังทวม ทวมทั้งดานบนและดานลาง

 ถาทวมแลวน้ําก็ทําลาย ถาเราทําโครงการที่ใชงานไดแลวเร็ว ประหยัดการทวมของพื้นดิน และถาวาไป

ประหยัดทรัพย ความจริงที่ใชเงิน ตอนนั้นใชเงิน ลานกวา ๆ เดี๋ยวนี้ก็กลับคืนมาแลว ถาไมไดทํา น้ําที่มา

ทวมก็ทําลายรอยลาน รอยลาน สําหรับคนที่พยักหนา ไมใชอะไร มันตอง พันลาน หมื่นลาน แสนลาน  แต

รอยลานชาวบานเคารูสึก  ก็หมายความวา รอยลานที่เอาจากโครงการพระราชดําริกลับคืนมาแลว 

กลับคืนมาที่ไหน ก็กลับคืนมาที่ประชาชน ประชานก็ได  แตถาไมใชเงินนี้ ปหนาจะตองใช สองรอยลาน 

ถาหากไมใชทันที เงินมีอยู บางคนบอกวาไมมีเงิน  แตเงินอันนี้มีอยู เพราะวาในงบประมาณมี  ถาไมมีก็

หมายความวา งบประมาณทําไมถูก  

แตอันนี้รอยลานใชไปใชดีแลว ใชถูกตองไมเสียหาย ทําใหประชาชนไดกําไร ถาไมไดใชไป ก็ไมรูใครใส

กระเปาไปไหน แตวาประชาชนไมได ฉะนั้นที่ไดทําโครงการประหยัดไป 1 ป ที่ไปดูเห็นประจักษวา น้ํามัน

ไหลออกมาจากเขื่อน ไมใชพูดหรอก น้ําจริงๆ  มันลงมาเต็มเขื่อน แทนที่จะเปน 38 ลานลูกบากศเมตร มัน

เปน 40 กวาลานที่ ลงทําใหน้ําลงมาเก็บและลนมาได และน้ําไดใชเวลาแลนรดไปขางลางก็เห็น ก็ทํานาได

 นาเนี่ย มีประโยชน เพราะวาขาวก็ไมเสีย ขาวไดใช และถาจะเอาขาวไปสงนอก เราก็ไดเงิน หรือไดของไป

แลกเปลี่ยนได ฉะนั้นโครงการรอยลานนี้ทําดี และชางชลประทานก็มีความรูพอที่จะทํา อันนี้ไมตองอาศัย

ชางจากตางประเทศ ชางในเมืองไทยนี่เอง แลวก็ใชเครื่องมือในเมืองไทยนี้ได  กเ็ลยรูสึกวา ปนี้ที่ไดเห็น

การขยายโครงการกุยบุรี นี้ไดผลจริงๆ ไดไปดู ก็ดีใจ พอใจ ฉะนั้นตองเลาใหฟงวา ที่ไดไปดูโครงการ

ชลประทานที่กุยบุรี ที่หมูบานยางชุม เปนโครงการที่ใชงานได ไมใชที่ยางชุมเทานั้น ขาง ๆ ก็มีการสราง

เขื่อนที่จะกักน้ําไดผลดี ยังตองทําอีกมาก  

แตเวลาพูดกับสมาคมนี้ก็พูดถึงชลประทานก็ไดผลดี แตคอย ๆ ทํา เพราะวาไมใชวามีเงินเทานั้นเอง เงิน

มันมีไมพอ แตวาที่ๆ จะทํา มันไมมี แลวจะทําตองศึกษาใหดี  "โอ ! พระเจาอยูหัวบอกใหทํา นั่นๆ"  เสร็จ

แลวไมมีหลักวิชาที่ดีก็อาจจะเสียก็ได แตการที่จะทําตองพยายามหาที่ๆ จะทํา แลวใชความรูที่ถูกตอง 

โครงการอยางอื่นก็มีที่จะทําไมใชเฉพาะชลประทาน แตวาโดยที่เราเปนผูที่เคาเรียกวาเปนผูเชี่ยวชาญ 

ชลประทานก็กลาบอกวาควรจะทํา  

นี่รูสึกคลายๆ จะงวงๆ แลว เดี๋ยวนี้ชักมืด มืดเร็ว งวงเดี๋ยวไปนอนได รูสึกวาสมควรแกเวลา ก็ขอขอบใจที่

ทานมาใหพร ใหพรนี่ดี เพราะวาถาไมใหพรก็ไมรูวาทําอะไร  ไมรูวาเราทําอะไร ถามาใหพรเราก็มีกําลัง

จะทํา ทํางานตางๆ และตองใหพรกับทุกฝาย ฝายรัฐบาล ฝายคาน ก็ใหกําลังใจ ทําอะไรก็ทํา ทําไดดี แต

ศิริพร ถูกจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



วันนี้ไมพูดวาใหทําอะไร ทะเลาะกันไมเอา ไมใหทะเลาะ ใหทําอะไรที่ดูจะดี แลวคิดให อยาเกิน อยาเลย

เถิด แตวาถาแตละคนทํางานใหเหมาะสม บานเมืองจะไปได ถึงวาจะตองใหพรใหบานเมืองไปได ใหแต

ละคนไปได  ไมใชมีการหัวชนฝาจะทําอะไรๆ  

ขอใหแตละคนมีความสําเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียง คือถาไมพอเพียงไปไมได แตถาพอเพียงสา

มารนําพาประเทศไปไดดี ขอใหทุกคนประสบความสําเร็จในความสําเร็จพอเพยีง และเพื่อใหบานเมือง

บรรลุความสําเร็จที่แทจริง ไมรูคนที่รับพรก็รับไป คนที่ไมรับพอก็คิดในใจ ขอบใจ ที่ทานทั้งหลายที่มาใหพร

 เรารับพรของทาน..."

ศิริพร ถูกจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาที่ดีดานวิชาการ เปนทั้งรากฐานและปจจัยสําหรับการสรางสรรคแตการที่จะนําเอาวิชาการ

มาสรางสรรคใหสําเร็จไดนั้นจําเปนที่สุดที่จะตองอาศัยการศึกษาที่ดีดานอื่นๆเขาประกอบอุดหนุนดวย

การศึกษาดานอื่นๆนั้นหมายถึงการศึกษาอบรมทุกอยางทั้งทางดานความคิด จิตใจและความประพฤติ

ปฏิบัติอันเปนตัวอยางสําคัญในการฝกฝน ขัดเกลาใหบุคคลมีความคิดฉลาดหนักแนนในเหตุผลและ

ความสุจริต ละเอียดรอบคอบ รูจักรับผิดชอบ รูจักตัดสินใจตามทางที่ถกูตองเปนธรรม และสําคัญอยางยิ่ง

ก็คือความขยันหม่ันเพียร อุตสาหะขวนขวายที่จะลงมือทําการทุกอยาง ไมวาเล็กใหญงายยาก ดวยตนเอง

 ดังนั้นผูทําหนาที่ใหการศึกษาจึงตองสํานึกตระหนักอยูเสมอ ที่จะตองใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนให

ครบถวนทุกๆดานไมปลอยใหขาดตกบกพรอง..."

ศิริพร ธัมภูธนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติ บานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิใชหนา

ที่ของบุคคลใดหมูใด โดยเฉพาะหากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ตองรวมมือกระทําพรอมกันไป

โดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

ศิริพร เนตรโสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ศิริพร ประดับสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางจะแกไขได ถาแกคนเดียวไมได ก็ชวยกันคิดกันแกหลาย ๆ คน 

หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักไมกลายเปนอุปสรรค 

ขัดขวางและบั่นทอนทําลายความเจริญ และความสําเร็จของการงาน..."

ศิริพร พรหมแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและเจริญกาวหนาไดแทจริง คือการไมทําตัว

ทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตาและไมตรี ยินดี ประสานสัมพันธกับผูอ่ืน โดยเฉพาะผูรวมงาน 

งานอยางจริงใจ..."

ศิริพร พุทธชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางอนาคตนี้ นอกจากจะตอง ใชวิชาความรูที่จัดเจนเปนหลักแลว บุคคลยังจําเปนตอง

อาศัยคุณสมบัติพิเศษอีก หลายดานเปนเครื่องอุดหนุนและสงเสริม ความรูของตนเปนอยางมากอีกดวย..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

31 ตุลาคม 2528..."

ศิริพร ฟุงเกียรติไพบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชน

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

ศิริพร วุฒิวงกต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานทั้งหลายตั้งความหวัง ตั้งความเพียรพยายามอันมั่นคงไวเพื่อที่จะตอสู ชวยตัวเองใหกหนัก

แนนยิ่งขึ้น ใหแตละคนมั่งมั่นประกอบหนาที่การงานทุกๆอยาง ดวยความอุตสาหะพยายาม ดวยความ

สุจริต รักษาความาสามัคคีในหมูไทยไวใหแนวแน โดยยึดเอาประโยชนสวนรวมของชาติบานเมืองเปน

จุดประสงคอันอุดม..."

ศิริพร วุทธนู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเมตตาปรองดอง และความมุงดีมุงเจริญตอกัน นั้น ยังมีอยูในจิตใจคนไทย ถาเราทั้งหลาย 

พยายามนึกถึงประโยชน และ ความสุข ความเจริญของสวนรวมให มาก พยายามหัน หนาเขาหากัน และ

มองกัน ในทางที่ดีอยูเสมอก็จะเขาใจกัน และ รวมมือ งานกันไดเปนอยางด.ี.."

ศิริพร ศิริวัฒนไพศาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ศิริพร สมรรคจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย  กลาวคือ  ผูใหก็มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ  ผูรับก็มีความสุข

 มีกําลังใจ สังคมสวนรวมตลอดถึงประเทศชาติก็มีความผาสุขมีความรมเย็น..."

ศิริพร สัจจาคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารนั้นมีหนาที่หลักอยูที่การปองกันประเทศและการธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไวดวย

แสนยานุภาพกับทั้งตองแผความเมตตาอาทร ปกปองคุมครองประชาชนทั่วไปใหมีชีวิตอยูดวยความ

รมเย็นเปนปรกติสุข ปลอดจากภยันตรายและความเดือดรอนยากเข็ญตางๆ..."

ศิริพร สารตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

ศิริพร สิงหเนี่ยว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวา ทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่ เฉพาะของ

ตัว โดยไมมองดูคนอื่นงานก็ ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงาน จะตองพาดพิงกัน จะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองรูถึงงานของผูอ่ืนแลว ชวยกันทํา..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2533..."

ศิริพร สุขมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

ศิริพร สุวรรณพรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ศิริพร ไสยฉิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่ง..."

ศิริพร หลอสมฤดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปจจุบันนี้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญ ในการสรางความเจริญของบานเมือง เราจึงควร

สนับสนุนใหมีการคิดคนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะ และความตองการของประเทศขึ้นใชเองอยาง

จริงจัง ถาเราสามารถคนคิดไดมากเทาไร ก็จะเปนการประหยัด และชวยใหสามารถนําไปใชงานตางๆ ได

อยางกวางขวางยิ่งขึ้นเทานั้น..."

ศิริพร อองสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

ศิริพรรณ อาจยุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มาอวยพรใหทาน

ทั้งหลายทั่วกัน และขอขอบใจทานเปนอยางยิ่ง ที่มีไมตรีจิต สนับสนุนขาพเจาในภารกิจทั้งปวง ดวยดี

เสมอมา ตลอดปที่แลวมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นหลายอยาง ดีดีก็คือ การที่นักกีฬาของเราไปรับเหรียญ

รางวัลหลายประเภท ในการแขงขันกีฬาโอลิมปก และที่ไมดีก็มีอยูมาก เราตองประสบเหตุไมปกติตางๆ 

จนทําใหเกิดความวิตก หวงใยกันอยูทั่วไป ใกลถึงสิ้นปก็เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ ทําใหสูญเสียชีวิต และ

ทรัพยสินอยางรายแรง เราคงตองชวยเหลือบรรเทาทุกข และฟนฟูสถานะของบานเมืองเปนการใหญ 

รวมทั้งหาทางปองกัน เตือนภัยใหมีประสิทธิภาพ 

       

        อยางไรก็ตาม เหตุตางๆ นั้น ไดทําใหเห็นแจงถึงน้ําใจของพวกเราอยางเดนชัดวา ทุกคนในผืน

แผนดินไทย ทั้งทหาร ตํารวจ และพลเรือน มีความสามัคคีกัน ตางหวงใยกันดวยใจจริง ไดแสดง

เจตนารมณ ที่จะอยูรวมกันโดยสันติสุข และเมื่อเกิดภัยพิบัติ คนไทยไมทิ้งกัน ตางพรอมเพรียงกันเขา

ปฏิบัติชวยเหลือทันทีดวยความเสียสละ และจริงใจ ไมเลือกวา เปนชาวไทย หรือตางประเทศ ขาพเจา

อยากกลาวย้ําแกทานทั้งหลาย เหมือนที่เคยกลาวมาเมื่อหลายปกอนวา วิถีชีวิตของคนเรานั้น จะใหมีแต

ความปกติสุขอยางเดียวไมได ตองมีทุกข มีภัย ผานเขามาดวยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพน ในปใหมนี้

ขาพเจาจึงขอใหทุกคนรักษาความสามัคคีและจิตใจอันดีนี้ไวเปนนิจ เพราะสิ่งนี้คือคุณลักษณะพิเศษที่

ชวยใหชาติบานเมืองของเราอยูรอดปลอดภัย และชวยใหเราทุกคนอยูรวมกันดวยความรมเย็นเปนสุขมา

ชานาน ตราบใดที่เราทั้งหลายรักษาคุณลักษณะนี้ไวได ก็ม่ันใจไดวาชาติบานเมืองของเราจะดํารงมั่นคง

อยูตราบนั้น 

       

        ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุก

คนใหปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขกาย สุขใจและประสบแตสิ่งที่พึงประสงคตลอดศกหนานี้

โดยทั่วกัน?

 

--------------------------------------------------------------------------------..."

ศิริพันธ ศิริสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หวมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปดี ความเลวนั้นจะทํา

ใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได ถาคนดีเขมแข็งในความดี จะทําใหคนดีเปนคนเลวยากสําคัญอยูที่

ความเขมแข็งของคนด.ี.."

ศิริพิไล มงคลพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เงินแผนดินนั้น คือ เงินของประชาชนทั้งชาต.ิ.."

ศิริเพ็ญ กิริวรรณา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

ศิริเพ็ญ กุลสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคม พรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติ 

ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ ที่ทุกคนต้ังใจจัดให

ขาพเจาเปน

พิเศษ ทั้งรัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่รวมกัน

แสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมาก เพราะแตละคนได

แสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุก ๆ คน จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถ

ดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝาย ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึง

คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและ

พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง

ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน ประการที่สอง คือ การที่แต

ละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืน 

และกับประเทศชาติ ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และ

ในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด จิตใจ 

และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยังมีพรอมมูลในกาย ในใจของคนไทย ก็

มั่นใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้ง

ประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน และถายทอดความคิด จิตใจ

นี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบัน

และในภายหนา

ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล จงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย ใหปลอดพน

จากภัยอันตรายทุกสิ่ง และอํานวยความสขุ ความเจริญ สวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วกัน..."

ศิริเพ็ญ จรลําโกน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เขาตีความวา เปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวาใหพอเพียงในหมูบานหรือใน

ทองถิ่น ใหสามารถที่จะมีพอกิน เร่ิมดวยพอมีพอกิน (พระราชดํารัสเนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 23 ธันวาคม 2542)

   ปญหาทุกอยางมีทางจะแกไขได ถาแกคนเดียวไมได ก็ชวยกันแกหลายๆ คน หลายๆทาง ดวยความ

รวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทําลายความเจริญ

และความสําเร็จของการงาน (พระราชดํารัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอานในพิธีเปดการประชุมยุวพุทธิก

สมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ที่พระนครศรีอยุธยา : 12  ธันวาคม  2513)..."

ศิริมงคล พลนิกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

ศิริมา กรอบเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

ศิริมา รัตนชูศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

ศิริมา เหล็งหวาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานสิ่งใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวให

แนนอน เพราะจะสามารถชวยใหปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และถูกตองเหมาะสม พอดี เปนการ

ปองกันและขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

ศิริมาฎา เพ็ญศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและให ดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่ง จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูงไม บิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบือนจุดประสงคที่ แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมาย ของคําวา ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะ

หลีกเลี่ยงละเลยไมได..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

16 กรกฏาคม 2519..."

ศิริรัตน แกนพลอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ศิริรัตน เงินชาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่สามารถจะทํางานใหชาตินั้น  จําเปนจะตองมีใจตั้งมั่นในการทํางาน  มีความอดทนเสียสละ  

ซื่อสัตยสุจริตและสําคัญกวาอื่นจะตองมีความคิด  ความเขาใจที่กระจาง  แนนอนและเที่ยงตรงตาม

เหตุผลและความเปนจริง..."

ศิริรัตน จันทรนิตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือ สละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่งกับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําเหนงหนาที่อยางมีเกียรติศักดิ์ศรีและความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ศิริรัตน นรชัยสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคน

อ่ืนนอย ถาทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโดง ไมโลภ

อยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

ศิริรัตน พงศะบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยาง มีทาทีที่จะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ ยอมทําใหวิธีชีวิตของแตละคนมือมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จะเปนตองแกไขดวยการชวยกันฝนคลื่นที่กลาวนั้น

   ในการดําเนินชีวิตของเรา เราขมใจไมกระทําสิ่งใดๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวาชั่ววาเสื่อม เราตองฝนตอง

คานความคิดและความประพฤติอยางที่รูสึกวาขัดกับธรรม เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทําสิ่งที่เรา

ทราบวาเปนความดี เปนความถูกตองและเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริงๆ ใหผลของความดี

บังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ..."

ศิริรัตน อารียมิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

ศิริรัตน ฮะสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใชจายอยางประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุขของผูประหยัดเอง และครอบครัว 

ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัดดังกลาวนี้จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูที่ประหยัดเทานั้น

 ยังเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย..."

ศิริรัตน ฮะสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

ศิริลักษณ กลาณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้ร จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตอ

เปนธรรมประกอบดวย..."

ศิริลักษณ ไกรนิธิสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ศิริลักษณ ชวงมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

ศิริลักษณ ดีไพบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญ ในการสงเสริม

เกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

ศิริลักษณ นาจันทรหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สมัยกอนนี้พอมีพอกิน สมัยนี้ชักจะไมพอมีพอกิน 

จึงตองมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะใหทุกคนมีความพอเพียงได 

ใหพอเพียงนี้ ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ..."

ศิริลักษณ ปานแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะแสวงหาแตวิชาการฝายเดียวไมได ผูมีวิชาการจําเปนจะตองมีคุณสมบัติในตัวเอง นอกจาก

วิชาความรูดวยจึงจะนําตนนําชาติใหรอดและเจริญได คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น ที่

สําคัญไดแก ความรูสึกรับชอบช่ัวดี ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย สุจริต ทั้งในความคิด และการ

กระทํา ความไมเห็นแกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ความไมมักงาย หยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ

เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร พยายามฝกหัดประกอบการงานทุกอยางดวยตนเอง ดวยความตั้งใจ 

ไมละเลย ไมทอดทิ้ง คุณสมบัติเหลานี้เปนองคประกอบที่สําคัญ ที่จะทําใหการศึกษาสมบูรณเปน

ประโยชนจริง เปนสิ่งซึ่งครูจะตองปลูกฝงใหเจริญขึ้นในตัวนักเรียนใหครบถวน เพื่อใหเด็กเติบโตขึ้นเปน

คนดีเต็มคน เปนผูสามารถสรางประโยชนใหแกตนเองและประเทศชาติได ขอใหทานทั้งหลายเอาใจใส

ศึกษาในความจริงขอนี้ และถือเอาเปนหนาที่ ที่จะตองพยายามทําใหถูกตอง ครบถวน โดยจดจารึกไว

เสมอตลอดเวลาวา คนชั่ว คนคราน คนหยาบ คนไมมีมีอายนั้น ถึงจะมีความรูทวมตัวเทาใด ก็ไมมี

ประโยชน เพราะสราสรรคอะไรไมไดเลย ไดแตทําลายอยางเดียว..."

ศิริลักษณ ยะวิญชาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

ศิริลักษณ สุพรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนในที่บางสวนนั้นไมทราบถึงกฏหมายดวยเหตุที่เจาหนาที่หรือฝายปกครองไมมีโอกาสไปช้ีแจง

และประชาชนเหลานั้นก็ไมมีโอกาสที่จะทราบวาเราจะวางหลักเกณฑไวอยางไร อันนี้เปนปญหาใหญที่จะ

หใปกครองหรือความเรียบรอยเกิดขึ้นไดก็ตองนําความรูไปถึงประชาชน..."

ศิริวงศ เหลืองวงศไพศาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯ

ถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541..."

ศิริวรรณ แกลวทนงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆประการใหบริสุทธิ์ดดย

เต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถเพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จ

อยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ศิริวรรณ คําแปน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีชีวิตของมนุษยนั้น จะใหมีแตความปรกติสุขอยางเดียวไมได จะตองมีทุกขมีภัยมีอุปสรรค ผานเขา

มาดวยเสมอยากจะหลีกเลี่ยงพน ขอสําคัญอยูที่ทุกๆคน จะตองเตรียมกายเตรียมใจและเตรียมการไวให

พรอมทุกเวลาเพื่อเผชิญและแกไขความไมปรกติเดือดรอนทั้งนั้น ดวยความไมประมาทดวยเหตุผล ดวย

หลักวิชา และดวยสามัคคีธรรม จึงจะผอนหนักใหเปนเบา และกลับรายใหกลายเปนดีได..."

ศิริวรรณ จงจํารัสพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม 

ประกอบดวย…..."

ศิริวรรณ จันทสี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหาทาง

ออกโดยไมทะเลาะเบาะแวงกัน เพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของหมูชน..."

ศิริวรรณ เจษฎาฐิติกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีจิตสํานึกในคุณธรรม สามารถหักหามความคิด ที่ไมถูก ตอง สามารถยับยั้งคําพูดที่ไมถูกตอง

สมควร และ สามารถควบคุมตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติ แตในทางที่ดีไดจึงไดรับ การยกยองนับถือวาเปน 

บัณฑิตอยางแทจริง..."

ศิริวรรณ เทพมาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ศิริวรรณ เนาวรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

ศิริวรรณ บุษยโกมุท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

ศิริวรรณ พวงผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ มันก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถา

มีความคิดอันนี้ มีความคิดวา ทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก 

คนเราก็อยูเปนสุข..."

ศิริวรรณ ภูสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา ถึงแมปจจุบันนี้จะมีหลาย นิกาย แตก็ยึดหลักธรรมอันเปนแกนแทอยางเดียวกัน คือ 

ถือวาธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแตเหตุ เมื่อมีเหตุ ก็ตองมีผล ไมมีสิ่งใดที่อยูเหนือเหตุและผล นอกจากนั้นยัง

ตางถือวาการแผเมตตาสงเคราะห เกื้อหนุนกัน เปนกรณียกิจสําคัญในการจรรโลง ความสงบสุขของ

ชาวโลก..."

ศิริวรรณ มวงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูชั่วอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

ศิริวรรณ สมใจจริง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ศิริวรรณ สิทธิชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

ศิริวรรณ หงษศิริวัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนลวนมีหนาที่ความรับผิดชอบ จงทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด..."

ศิริวรรณ หนูกลิ่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของไทยเปนสมบัติ เรา

ควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

ศิริวรรณ อยูจํานงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยงในการคปฏิบัติ 

หนาที่ของขาราชการเพราะการยึดมั่นดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเด่ียวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติ

หนาที่ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยาง

แทจริง..."

ศิริวรรณ ออนทองคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

ศิริวรุณ ผดุงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ  จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม  

ประกอบดวย  ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด  นําความรูไปใชในทางมิชอบ  ก็เทากับเปนบุคคลที่เปน

ภัยแกสังคมมนุษย..."

ศิริวัฒน วัฒนสมบูรณชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ศิริวัฒน ศรียานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

ศิริวัลย สิมพัฒนพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ' 

ประการแรก คือ การใหทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน                                      

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดย

เทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทํา นําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรง อยูในเหตุ

ในผล..."

ศิริศักดิ์ คลายมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในชีวิตการงานนั้น ทุกคนมีภาระ อันหนักที่จะตองกระทํามากมาย ทั้งในงาน อาชีพและงานที่ทํา

ประโยชนแกสังคม นอกจากนั้นยังมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ รับใชชาติบานเมืองในฐานะที่เปนพลเมือง ไทย

อีกประการหนึ่งดวย..."

ศิริศักดิ์ จันทรกรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ศิริศักดิ์ ฌฯ๖ณฉฑ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรม หากเปนแตเพียงบทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไว เพื่อรักษาความยุติธรรม

ผูใดก็ตามแมไมรูกฎหมาย แตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลว ควรไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายเต็มที่ ตรงกันขามคนที่รูจักกฎหมาย แตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควรตองถือวาทุจริต และ

กฎหมายไมควรคุมครองจนเกินเลยไป เพราะฉะนั้นจึงไมสมควรจะถือวา การรักษาความยุติธรรมใน

แผนดินมีวงกวางอยูเพียงแคขอบเขตของกฎหมาย จําเปนตองขยายออกไปใหถึงศลีธรรมจรรยาตลอดจน

เหตุ และผลความเปนจริงดวย..."

ศิริศักดิ์ อินธิบาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัสเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

คุณธรรมสี่ประการ

ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุกสถาบัน

ในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพร และการเฉลิมฉลองยิ่งใหญที่ทุกคนตั้งใจจัดให

ขาพเจาเปนพิเศษ

ทั้งรัฐบาลที่ไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทย ที่รวมกันแสดงออก

ทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนไดแสดงออก และ

ตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคนที่จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเปน

ที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

? ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

? ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่

ทําสําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

? ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบ

แผนโดยเทาเทียมเสมอกัน 

? ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและ

มั่นคงอยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได

จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา

ขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล จงรักษาประเทศชาติไทยปลอดพนจากภัย จาก

อันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความเจริญสวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากัน

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 9 มิถุนายน 2549

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 9 มิถุนายน 2549 เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราช

สมบัติครบ 60 ป..."

ศิริศุภลักษณ รงคุต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

ศิริสุข ออนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ศิลปชัย กนกนุวัตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมือง

มีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหคนดีได

ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมไดกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ศิวบุตร คําสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

ศิวพร สะแกทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคน หนึ่งพูดอยางหนึ่งคนอื่นตองพูดเหมือนกันหมด 

ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอด คลองกัน แมจะขัดกันบางแต

ตองสอดคลองกัน..."

ศิวพร สิริวัตถานันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ศิวพันธุ ปญญายืน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกูเงินที่นํามาใชในสิ่งที่ไมทํารายไดนั้นไมดี เพราะวาการกูเงินและทําใหมีรายได ก็เทากับจะใชหนี้ได

 ไมตองติดหนี้ ไมตองเดือดรอน ไมตองเสียเกียรต.ิ.."

ศิวะ ศิวะศาสนพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองดวยความเพียรความอดทนเปนที่ตั้ง

 ถาคนเราไมหม่ันเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไดโดยงาย เม่ือทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมีชีวิต

รุงเรืองแนๆ..."

ศิวะชัย เปรมวิจิจตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันอันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมือง อยูรอดเปนอิสระ และเจรฺยมั่นคง มาตั้งแตอดัต

จนถึงปจจุบัน..."

ศิวะเนศร อิมไตรเมต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไมไดนั้น นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือ ตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สกัดทิ้งความดัดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความไมสํารวมไมฟุงเฟอ ซึ่งเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงานและใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

ศิวาพร กาพยไกรแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ศิวาพร ธุระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

ศิวารัตน อินทรชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคงชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดไดผูที่มีความสุจริต และความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

ศิวิลัย จิรพงศธร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พอเพียง มีความหมายกวางขวางกวานี้อีก คือ คําวาพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแคนั้นเอง  คนเราถาพอในค

วาตองการก็มีความโลภนอย ถาประเทศใดมีความคิดอันนี้มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความ

วาพอประมาณ ซื่อตรง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข  พอเพียงนี้อาจจะมี มีมาก อาจมีของหรูหราก็

ได แตวาตองไมเบียดเบียนคนอื่น..."

ศิวิไล ลาภบรรจบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

ศีกดิ์ดา ศรีดาเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปหใมนี้ ขาพเจาใครขอใหทานทั้งหลายรักษาสุขภาพรางกายใหสมบูรณ แข็งแรงอยูเปนนิตย เพื่อให

สามารถประกอบสรรพกิจการงานอันเปนสัมมาชีพไดเต็มกําลัง ทั้งใหระมัดระวังรักษาสภาพจิตใจของ

ตนเองไวอยาใหตกต่ํา หากแตประคับประคองบํารุงใหหนักแนนเขมแข็งใหตั้งมั่น ใหสงบแนวแน หางจาก

อคติ จากความเห็นแกตัว และความประมาทลําพองใจ เพื่อจักไดเกิดสติสมบูรณ เกิดปญญากระจาง

เฉียบแหลม สามารถขบคิดพิจารณาตัดสินใจในเรื่องราวและปญหาตางๆทั้งสวนตัวและสวนรวมไดโดย

ถูกตอง เหมาะสมทันการและเที่ยงตรงเปนยุติธรรม ประการสําคัญที่สุด ขอใหทุกฝาย ทุกคนนึกถึง

ประโยชนและความมั่นคงของชาติบานเมืองใหมาก อยากอความขัดแยงและกอเงื่อนไขอันเปนเหตุใหเกิด

ความไมสงบและความแตกแยก ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงโดยพลัน ดวย

ความรูความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ ดวยไมตรีจิต มิตรภาพ และดวยความเมตตาปรารถนาดีตอกัน

 ผลงานของแตละคนแตละฝาย จักไดประกอบสงเสริมกันขึ้นเปนความสําเร็จ ความมั่นคงและความเจริญ

วัฒนาของประเทศ ซึ่งเปนจุดมุงหมายสูงสุดของเรา..."

ศุกรี เวชสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทํางาน ยอมตองหวังประโยชน เชน เงินทอง ยศศักด์ิ อํานาจ ความร่ํารวย เปนสิ่งตอบแทน 

สําหรับครูที่รักการเปนครูที่แทจริงมีโอกาสที่จะไดรับประโยชนที่ล้ําคายิ่งกวานั้น แตเปนประโยชนที่เปนไป

ในทางจิตใจยิ่งกวาทางวัตถุ กลาวคือ ครูตามแบบฉบับมักจะมิไดเปนผูที่บริบูรณดวยทรัพย ดวยยศศักดิ์ 

อํานาจและอิทธิพลนัก หากแตบริบูรณดวยสมบัตทิางคุณธรรม เชนความซื่อสัตยสุจริต ความเมตตาปราณี

 ความเสียสละ ซึ่งเปนเหตุที่ทําใหสามารถผูกพันจิตใจผูเปนศิษยใหรักใคร ไวใจและเคารพเชื่อฟงไดแนน

แฟนและสามารถที่จะสั่งสอนถายทอด ทั้งวิชาความรู ทั้งจิตใจและมารยาทที่ดีใหแกศิษย มีความฉลาด

รอบรู มีความนอบนอมซ่ึงมิใชนอบนอมเพียงแตกับผูใหญ หากรวมนอบนอมนับถือในกันและกัน อันจะทํา

ใหเขาใจกันและเอื้อเฟอสนับสนุนเพื่อใหงานสวนรวมดําเนินไปไดสะดวก ทั้งรูจักสรางสรรคสังคมที่ดีตอไป

..."

ศุกลรัตน กันทะวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาจนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และเห็นประโยชนที่แทของง

งานนั้นอยางแจมแจงแลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูงใหงาน

ดําเนินลุลวงตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย..."

ศุกลรัตน ทองนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษา และ

พัฒนาบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไมไดตลอดรอดฝง

ประการแรก  คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตามุงดีมุงเจริญตอกัน

ประการที่สอง  คือกาที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกันใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตนแกผูอ่ืนและแกประเทศชาติ

ประการที่สาม  คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน โดย

เทาเทียมเสมอกัน

ประการที่สี่  คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยวตรง และมั่นคงอยู

ในผลหากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมีพรอมมูลใน

ภายในใจของคนไทยก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได..."

ศุตฤกษ นิรัญกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ศุถกฤษ ปุเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีทางดําเนินของบานเมืองและของประชาชนทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด เนื่องจากความ

วิปริตผันแปรของวิธีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงใหพนได 

จึงตองระมัดระวังประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยูโดยประหยัดเพื่อที่จะอยูให

รอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

ศุทิชัย อายุม่ัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายที่นํามาใชปจจุบัน เปนหลักกฎหมายที่ไดมาจากตางประเทศจึงตองใหความรูแกประชาชน ใน

วิธีที่เรียกไดวาใชกฎหมายใหถูกตองเพื่อคุมครองผูที่ปฎิบัติชอบและเพื่อที่จะปองกันไมมหผูที่จะปฎิบัติ

ในทางที่ผิด ไดทําใหเดือดรอนแกสวนรวม..."

ศุภกร นิพรรัมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุก วันนี้ดวยความสามัคคี ผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ 

บรรเทาความเดือดรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."

ศุภกร ไพศาลสถาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยู ก็จะไมมีวันอับจน ยอมหาทางสรางตัว สรางฐานะให

กาวหนาไดเสมอ ขอสําคัญ ในการสรางตวสรางฐานะนั้นตะตองถือหลักคอยเปนคอยไป ดวยความ

รอบคอบ ระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดีไมทําเกินฐานะและกําลังหรือทําดวยความเรงรีบ..."

ศุภกฤษณ วัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนนอย ถาทุกคนมี

ความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาวาประมาณไมสุดโดง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยุเปนสุข

..."

ศุภกัญญา ทองเดชาสามารถ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงผลประโยชนที่ควรจะหวงหันไปหวงอํานาจ ตําแหนงและรายไดกันมากๆเขาแลว จะเอา

จิตใจที่ไหนมาหวงความรู ความดี ความเจริญของเด็กความหวงใจนสิ่งเหลานั้นกจะคอยๆ บั่นทอนความ

เปนครูไปจนหมดสิ้นไมมีอะไรเหลือไวพอจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว ควาเมเปนครูก็จะไมมีคาเหลืออยู

ใหเปนที่เคารพบูชาอีกตอไป..."

ศุภกาญจน เลิศแลว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่

จะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

ศุภกิจ เณรานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

ศุภชัย กรรณเกษม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปดวย ความเลวนั้นจะ

ทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได ถาคนดีเขมแข็งในความดี จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคน

เลวยาก สําคัยอยูที่ความเขมแข็งของคนที.่.."

ศุภชัย การนาดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหนือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฎิบัติงานดวย ความฉลาดรอบคอบให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยในอันที่จะอุมชูรักษาความดีใน

ชาติใหยืนยังม่ันคงอยูคูกับผืนแผนดินไทยยิ่งเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฎิบัติใหดีใหหนักแนน

 ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและความบีสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอด

ทั่วทุกหนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารถนา..."

ศุภชัย แกวหอมคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ศุภชัย ขุนชนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

ศุภชัย คันธาโย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ศุภชัย เงินทวม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

ศุภชัย จารุสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

ศุภชัย ธรรมพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

ศุภชัย บัวทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว 

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร  ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก  ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

ศุภชัย ประทุมชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

ศุภชัย พนาลิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําที่เคยพูดทุกครั้ง  คือตองสามัคคีกัน  ตองไมปดขากันมากเกินไป

แตไมไดหมายความวา  จะตองทําแบบที่บางคนนึกจะทํา

จะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางาน  ทํางานตามหนาที่

เมื่อทํางานตามหนาที่แลว  ก็ตองหวังดีชวยผูอ่ืน  นี้เปนหลักสําคัญ

ตองทํางานดวยการเห็นใจกัน

และทําดวยความขยันหมั่นเพียร

                            พระราชดํารัส  พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่อ

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ ศาลาดุสิตดาลัย..."

ศุภชัย พวงสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

ศุภชัย พันธพิเชฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางความสําเร็จในการศึกษากับการทํางาน มีลักษณะไมแตกตางกันเทาใดนัก เพียงแตการ

ทํางานนั้นเปนภาระที่ยิ่งใหญและยืนยาวกวา  ผูหวังความสําเร็จในการงานจําเปนตองมีความตั้งใจแนว

แนหนักแนน  มีความเพียรสูง  และมีความคิดอานที่กวางไกลเฉลียวฉลาดยิ่งขึ้น  จึงจะปฏิบัติบริหารงาน

ใหประสบความสําเร็จที่สมบูรณตามคาดหวังได

       ในปจจุบัน  แมวิทยาการทุกสาขาจะเจริญกาวหนาไปไกล และนําไปใชประกอบการใหเกิดประโยชน

ไดกวางขวางก็ตาม  แตปญหาตางๆก็กําลังขยายตัวซับซอนมากขึ้น   เพราะเหตุนี้ การจะปฏิบัติภาระการ

งานใหสําเร็จผลไดอยางมีประสิทธิภาพแทจริง  จึงจําเปนตองใชทั้งวิชาความรูและความฉลาดรอบคอบ

ประกอบกันเปนพิเศษทุกเรื่องไป  โอกาสนี้จึงใครขอพูดถึงการใชวิชาความรูควบคูกับความฉลาดรอบคอบ

ใหเขาใจ  กลาวคือ  ไมวาทานจะออกไปปฏิบัติหนาที่การงานใดๆ  นอกจากจะตองใชหลักวิชาเปนเครื่อง

วินิจฉัยและปฏิบัติโดยเครงครัดแลว  ยังจะตองเขาไปเพงพินจิดูงานที่ทําโดยละเอียดรอบดาน  ใหจนเห็น

ชัดเจนถึงเนื้อหา  ขอบเขต  ความมุงหมาย ตลอดจนภูมิหนาภูมิหลัง และองคประกอบตางๆ อยางถี่ถวน

ดวย   การเพงพินิจนี้  ถากระทําดวยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นและปราศจากอคติแลว  ก็จะชวยใหเกิดปญญา

  คือความรูความเห็นที่กระจางในงาน พรอมทั้งแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม สําหรับจะใชปฏิบัติหรือ

ดําเนินการใหบรรลุผลอันสมบูรณบริบูรณตามเปาประสงค..."

ศุภชัย ภัทรธารวณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

ศุภชัย รอดประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ศุภชัย วองนุกูลสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานทั้งหลายตั้งปณิธานรวมกันดวยวา จะประพฤตตนเปนพลเมืองดีของชาติปฏิบัตตาม

รัฐธรรมนูญ และบทกฏหมายของบานเมือง ประกอบอาชีพดวยสุจริต ขยันหมั่นเพียร ใหบังเกิดประโยชน

ในการที่จะชวยสรางตนเองและครอบครัวใหผาสุขสมบูรณ กอใหเกิดความเปนปกแผนมั่นคงในทาง

เศรษฐกิจของชาติ นําสันติสุขและความเจริญรุงเรืองมาสูประเทศชาติอันเปนที่รักของเราสืบไป..."

ศุภชัย สงประสพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่บุคคลจะทําความดีใหไดจริง และตอเนื่องไปโดยตลอดได จะตองอาศัยหลักปฏิบัติที่ถูกตอง

แนนอน ประการแรก จะตัองมีศรัทธาเชื่อมั่นในความดี เห็นวาความดีหรือสุจริตธรรม ยอมไมทําลายผูใด 

หากแตสงเสริมใหเปนคนสะอาดบริสุทธิ์และเจริญมั่นคง เม่ือเกิดศรัทธาแนวแนในความดีแลว ก็จะตองตั้ง

กฎเกณฑ ตั้งระเบียบใหแกตนเอง สําหรับควบคุมประคับประคองใหฏิบัติแตความดี และรักษาความดีไว

อยางเหนียวแนนไมใหบกพรองคลอนแคลน พรอมกันนั้น ก็จะตองพยายามเพิกถอน ลดละ การกระทํา

และความคิด อันจะเปนเหตุบั่นทอนการกระทําดีของตนดวยตลอดเวลา สําคัญยิ่งกวาอื่น ทุกคนจะตอง

อาศัยปญญา ความฉลาดรูเหตุผล เปนเครื่องตรวจสอบ พิจารณา วินิจฉัยการกระทําความประพฤติทุก

อยางอยูเสมอโดยไมประมาท เพื่อมิใหผิดพลาดเสือมพลาดเสื่อมเสีย เมื่อประกอบความดีไดโดยถูกถวน 

ก็ยอมได รับประโยชนที่สมบูรณแทจริงคือประโยชนที่เกื้อกูล ใหมีความสุจความเจริญไดในปจจุบัน และ

ยั่งยืนม่ันคงตลอดไปถึงภายหนา ขาพเจาจึงขอฝากหลักปฏิบัติความดีนี้ไวใหทานทั้งหลายรับไปพิจารณา

ปฏิบัติตอไป..."

ศุภชัย สมานสินธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวม ไดมากวาผูมี

ความรูมาก แตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

ศุภชาติ ยานมัทรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

ศุภโชติ แสงจัตุรัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

ศุภดา ชะอุมชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไม เพียงพอ จะ ตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบ ดวย ผูที่มีความรูดีแต ขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทาง มิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

 แกสังคมของมนุษย ..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 18 กันยายน 2504..."

ศุภธิดา วัฒนพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่ถึงปราถนาคือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย เหตุเพราะวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว 

สวนคุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนิน

ไปถูกทาง ดวยความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจดุหมายที่พึงประสงค ดังนั้น ในการที่จะประกอบการ

งานเพื่อสวนรวม ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตยโดยตระหนักวาการงาน สังคม และบานเมืองนั้น ถาขาดผู

มีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใด

ก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

ศุภนิตย บุญยรัตพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารจะตองเตรียมตัวเตรียมใจ และเตรียมการใหพรอมทุกเม่ือ เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดพรอม

เพรียงคลองตัว มีประสิทธิภาพไมวาดานยุทธการ หรือดานรวมมือประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในการ

เกื้อกูลสนับสนุน ยกระดับฐานะความเปนอยูของประชาชน และชวยเหลือบรรเทาความทุกขยากเดือดรอน

 ในเม่ือเกิดภัยพิบัติอยางทันการณทันเวลา และทันทวงที.่.."

ศุภพงษชัย ดีจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ศุภมิตร สิทธิหลอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่ง อันเดียวกันกับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ศุภรัชต กาญจนางกูร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การธํารงความเจริญมั่นคงของพระศาสนาจึงนาที่จะ เนนที่การแนะนํา ใหเห็นประโยชนของการศึกษา

ปฏิบัติ ธรรมเปนสําคัญ เม่ือ ประโยชนแหงการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นแลว ก็จะ พึงพอใจและจะขวนขวาย 

ศึกษาปฏิบัติใหสูงขึ้น และเมื่อชาวพุทธรู ธรรมะปฏิบัติธรรมกันอยางถูกตอง ทั่วถึงมากขึ้นพระศาสนาก็จะ

เจริญ มั่นคง..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในการเปดประชุมใหญของ สมาคมพุทธศาสนาทั่ว

ราชอาณาจักร 

7 มิถุนายน 2528..."

ศุภรัตน พรหมสาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความคิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน สวนรวม

..."

ศุภรัตน พลูเธียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานชวยคนพิการนี้ ก็มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะวาผูที่พิการ ไมไดอยากเปผูพิการ และ อยากชวย

ตนเอง ถาเราไมชวยเขาใหสามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิต และมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะทําให

เกิดสิ่งหนักในครอบครัว หนักแกสวนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะทําก็คือ  ขวยเขาใหชวยตัวเองได  เพื่อจะให

เขาสามารถเปนประโยชนตอสังคม

               ขาเจาเปนครู  หนาที่ของครูคือ การสอนคนสรางคน ในความรูสึกของขาพเจาเปนงานที่ยากนัก

ในการสรางคน สอน คน ใหเปนคนดีในสังคม แตปจจุบัน ขาพเจาเปนครูสอนนักเรียนพิการซ่ึงยา และ

เหน็ดเหนื่อยเพิ่มไปอีกหลายเทา ในการสอนเขาเหลานั้นใหสามารถชวยเหลือตัวเองได  หลายครั้งที่ 

ขาพเจา ถอดใจ ทอใจ หมดกําลังใจ ขาพเจาก็จะยึดถือพระราชดํารัส องคนี้ เปนกําลังใจในการที่จะเปน

ครูที่ดี สอนนักเรียนพิการตอไป โดยเฉพาะ ประโยคที่วา  ผูที่พิการไมไดอยากเปนผูพิการ และอยากชวย

ตนเอง..."

ศุภรัตน เลิศมโนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กตองเรียนความรู อบรมความดี ฝกหัดวินัยใหมีพรอมแตเยาววัย จึงจะมีความสุขความเจริญได ทั้ง

ในวันนี้และวันขางหนา..."

ศุภรา มีสามเสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดคนมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทยทราบตระหนัก หมูคณะที่มีความสามัคคี แนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้งใน

การคิดและการปฏิบัต.ิ.."

ศุภรา อรามสุนทรวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

ศุภราช ผอบพลอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ศุภราช ผอบพลอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ศุภริศร แสงอรุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ศุภฤกษ วงษกลํ่า
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดาน และตอง การความ สามัคคีความสงบเรียบรอย ผลดีทั้งปวง

ดังกลาวจะ เกิดขึ้นไดดวย ประชาชนมีหลักของใจอันม่ันคง มีศรัทธาและ ปญญาอันถูกตอง และ ปฏิบัติ

ตนอยูในทางที่เปนประโยชนแกสวนรวม..."

ศุภฤกษ สมุหเสนีโต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงแหงหมูคณะ ที่จะเกิดมี ขึ้นไดนั้น ยอมจะเนื่องมาจากความคิด ความเห็น 

และใจจริงที่มุงหมายและยึดมั่นในสิ่งใดสิ่ง หนึ่งรวมกัน..."

ศุภฤกษ สุวรรณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศชื่อเสียง และความเจริญกาวหนานอกจากจะตอง ใชวิชาความรูที่ดีแลว แต

ละคนยังตองมี จิตใจที่มั่นคงในความสุจริต และ มุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ จึงจะบันดาลผล

เลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณ เปนประโยชนอยางแทจริง..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2526..."

ศุภลักษณ งะสตูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

ศุภลักษณ ชายบุญแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปใหมนี้ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลายพยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดี

ในกันและกันใหเกิดขึ้นสูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกันดวย ความรักความหวัง

ดีทุกคน ทุกฝายจะไดสามารถรวมมือรวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตนเองของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่นและมั่นคง บรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุง..."

ศุภลักษณ ดาราพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

ศุภลักษณ ทิมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปราถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตอง เปนธรรม

ประกอบดวย เพราะเหตุวา ความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว 

สวนคุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนิน

ไปถูกทางดวยความสวัสดีคือ ปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

   ดังนั้นการที่จะประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวาการ

งานสังคม และบานเมืองนั้น ถาขาดผูที่มีความรู ไวเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใดสังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิได

เลย..."

ศุภลักษณ บริบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ศุภลักษณ บุญตามชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

ศุภลักษณ ฝอยทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

ศุภลักษณ เสวกทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิภาพและใหดําเนินไปได  โดยราบรื่นนั้นจําเปนอยางยิ่งจะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงานสําคัญที่สุด ตองเขาใจ

ความหมายของคําวา " ความรับผิดชอบ" เพราะความรับผิดชอบคือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทําจะ

หลีกเลี่ยงละเลยไมได..."

ศุภลักษณ อรรคคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

ศุภวดี มีเพียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนปกแผนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึง

ทําใหบุคคล เกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงม่ันที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคง

ตลอดไป..."

ศุภวรรณ กุญชรมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

ศุภวรรณ ศุขพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

ศุภวัฒน เกตุสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารทั้งหลายจําเปนตองปฏิบัติงานดวยความมีสติต้ังม่ัน ดวยวิจารณญาณที่สุขุมรอบคอบ ดวยความ

เปนไทย ทั้งในความคิดจิตใจและการกระทํา โดยยึดถือความมั่นคงของชาติ ความเจริญกาวหนาของ

บานเมือง และความผาสุกของประชาชนเปนเปาหมาย นอกจากนั้นยังจะตองถือวินัยสําคัญโดยเครงครัด

สามขอ ขอหนึ่งตองปฏิบัติงานทุกอยางดวยความรูจริงและรูชัดในจุดหมาย ขอสองตองทํางานของตนให

ประสานกับงานของผูอ่ืน แตมิใหเปนการกาวกายแทรกแซง ขอสามซึ่งสําคัญที่สุดตองถือหลักพึ่ตนเองยิ่ง

กวาการพึ่งบุคคลใดชาติใด..."

ศุภวัฒน เต็มรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ศุภวัฒน วองสงสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

ศุภวัฒน ศรีชัยชนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารนั้นอาจกลาวไดวาไดปฏิบัติตัวปฏิบัติงานมาดวยดี ทั้งในดานยุทธการอันเปนภารกิจโดยตรงของ

ทหาร และในดานการพัฒนาสรางสรรคใหประชาชนมีชีวิตที่รมเย็นเปนปกติสุข ตลอดจนชวยเหลือบําบัด

บรรเทาทุกขในยามที่เกิดภัยพิบัติเดือดรอน ผลงานที่ผานมาเปนที่นาพอใจ ไดรับความศรัทธาเชื่อถือ และ

รวมมือสนับสนุนจากประชาชนอยางกวางขวางควรเปนที่ประจักษวา แนวทางที่ทหารปฏิบัติตน

ปฏิบัติงานมานั้นเปนแนวทางที่ถูกตอง จึงสมควรอยางยิ่งที่ทหารทุกคนทุกตําแหนง จะไดถือเปนกรณีย

กิจสําคัญที่จะตองพยายามปฏิบัติใหตอเนื่องตลอดไป ทั้งตั้งใจพยายามปฏิบัติปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น..."

ศุภวัฒน ศรีเชษฐา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ศุภวัฒน สุวรรณะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ศุภวัล ไทยพินิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕..."

ศุภวัลย วรณโกวิท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

ศุภศิริ ชัยกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ศุภเศรษฐ ธิสาเวช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

ศุภสัณห แกวสําราญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

ศุภสัณห ใจกวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไมจะตองรูจัก

อบรมเด็กทั้งในศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรมรวมทั้งใหมีความสํานึก รับผิดชอบในหนาที่และในฐานะที่

เปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนาการใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้นตางกับการอบรม การสอนคือ

 การใหความรูแกผูเรียน สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสย ขอใหทาน

ทั้งหลายจงอยาสอนแตอยางเดียวใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย..."

ศุภสี บัวงามประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

ศุภัชณัฎฐ หลักเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

ศุภากร พึ่งบารมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจํา บุคคลสองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษามา

ใชใน การปฏิบัติงาน กับความ ฉลาดที่จะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอม ทั้งทางที่จะใหพน ความ

เสื่อมเพี่อดําเนินไปใหถึงความเจริญ..."

ศุภิกา สะหมัดหานาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา ศิลปและวัฒนธรรม นั้น คือ งานสรางสรรคความเจริญทางปญญา และทางจิตใจ 

ซึ่งเปนทั้งตนเหตุทั้ง องคประกอบที่ขาดไมได ของความเจริญ ดานอื่น ๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะ ชวยให

เรา รักษาและดํารงความเปนไทย ไดสืบไป..."

ศุภีพิชญ ปาละสัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและเจริญกาวหนาไดแทจริงคือการไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตาและไมตรียินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ..."

เศกสรรค สุวรรณเทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิดอาน

ตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในการทํางาน ในผูรวมงานในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงามความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กายในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอและปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

เศกสิทธิ์ ตุรงคราวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

เศรษฐ ฉัตรประเทืองกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตองตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชนเปนความเจริญ

ที่แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

เศรษฐชัย ธนารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

เศรษฐวุฒิ เพชรรุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

เศรษฐสิริ นิพลยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรู

 ความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัว ปรุบปรุงงานให

มีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจะสําเร็จผลสมบูรณและกอเกิดประโยชนพึงประสงค เปนความเจริญมั่นคง

 ทั้งแกตน แกงาน 

และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

เศรษฐา ขุมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไวเพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

เศรษฐา ศรสุคนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการ ความสามัคคีความเรียบรอย ผลดีทั้งปวงดังกลาวจะ 

เกิดขึ้นได ดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปญญาอันถูกตอง ปฏิบัติตนอยูในทาง ที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม..."

เศียร หาหลัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

แศมบียะ ยีเจะโซะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

โศจิรัตน ประจันติแสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ใชไดผลนั้น ตองเปนความรู ที่ถูกตอง แมนยํา ชํานาญ นํามาใชการไดทันที และนอกจาก

ความรูดาน ลึก คือ วิชาเฉพาะสาขาที่ ศึกษามาโดยตรงแลว ความรูดานกวาง คือ วิชาการอื่น ๆทั่วไป ยอม

 เปนปจจัยประกอบสงเสริมอีกสวนหนึ่งดวย..."

โศภิษฐ ธัญลักษณากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปน ครู จะตองนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะวาถาเปนครูแลวลูกศิษยจะตองนับถือ ได ตองวางตัวให

เหมาะสมกับที่เปนครู ไมใชวางตัวอยางหนึ่งแลวมาสอนอีกอยางหนึ่ง..."

สกนธ จริตงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

สกรรจ ยัญญลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

สกล จะเขียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สําหรับครูนั้นก็ตองทําตัวใหเปนที่รัก เปนที่เคารพเปนที่เชื่อใจของนักเรียน คือขอแรก ตองฝกฝนตนเอง

ใหแตกฉานและแมนยําชํานาญทั้งในวิชาความรูและวิธีสอนเพื่อสามารถสอนวิชาทั้งปวงไดถูกตอง 

กระจางชัด และครบถวนสมบูรณ อีกขอหนึ่งตองทําตัวใหดี คือตองมีและแสดงความเมตตากรุณาความ

ซื่อสัตย สุจริต ความสุภาพ เขามแข็งและอดทนใหปรากฏชัดเจนจนเคยชินเปนปกติวิสัย เด็กๆจะไดเห็น ได

เขาใจในคุณคาของความรุในความดีและในตัวครูเองซาบซื้งและยึดถือเอาเปนแบบอยาง ภารกิจของครู 

คือการใหการศึกษากจะไดบรรลุตามที่มุงหวัง..."

สกล ริยะกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

สกล สิงหเวียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

สกลพัฒน กังแฮ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปดวาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนั่นเพราะนึกวาไมมีคนเห็นแตถาทุกคนพากันปดทองแคขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระ

จะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

สกลรัก เผาจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรูจักรับผิด คือการยอมรับวาสิ่งที่ตนทํามีขอใดสวนใดผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะเหตุใด 

ขอนี้มีประโยชนทําใหรูจักพิจารณาการกระทําของตน พรอมทั้งขอบกพรองของตนอยางจริงจัง เปนทางที่

ชวยใหคิด

หาวิธีปฎิบัติแกไขการกระทําความผิดพลาดตางๆ ใหถูกตองสมบูรณได..."

สกลรัตน คงชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

สกานต ใจตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก  ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี  เด็กที่ไดรับการสงเสริม

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระการมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง  แตจําเปนตองใชดวยความ

ระมัดระวังและความรับผิดชอบ  มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนทําเขามีอยูเทาเทียมกัน  ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก  

จะทําใหสังคมและชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

สกาวเดือน สุยอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกัน

แกหลายๆคนหลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

สกาวรัตน ยศตันติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สกุณา นองมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีคนไมดี ไมมีใครทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมี

ความประติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี  หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีได

ปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความวุนวายได..."

สกุล ไชยวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยาง ไมวาเล็กหรือใหญ มีทางแกไขได ถารูจักคิดไดดี ปฏิบัติไดถูก การคิดไดดีนั้น มิใชการ

คิดไดดวยลูกคิดหรือดวยสมองกล เพราะถึงโลกเราในปจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไมมี

เครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแกไขปญหาตางๆ ไดอยางสมบูรณ การขบคิดวินิจฉัยปญหา จึง

ตองใชสติปญญา คือคิดดวยสติ รูตัวอยูเสมอ เพื่อหยุดยั้งและปองกันความประมาทพลาดผิดและอคติ

ตางๆ มิใหเกิดขึ้น ชวยใหการใชปญญาพิจารณาปญหาตางๆ เปนไปอยางเที่ยงตรง ทําใหเห็นเหตุเห็นผลที่

เกี่ยวเนื่องกันเปนกระบวนการไดกระจางชัดทุกขั้นตอน และวินิจฉัยไดถูกตองวา ปญหาที่แทอยูตรงไหน 

จะปฏิบัติแกไขไดโดยวิธีใด สวนการปฏิบัติไดถูกนั้น ก็คือปฏิบัติแกไขไดถูกตองตามหลักการ หลักวชิา หลัก

เหตุผล และหลักธรรม การคิดไดดีปฏิบัติไดถูกนี้ เปนเรื่องที่เปนเหตุเปนผลประกอบกัน และสงเสริม

สนับสนุนกัน เปนปจจัยที่สําคัญในการแกไขปญหา ทั้งในการดํารงชีวิตและในการปฏิบัติกิจการงาน..."

สกุล นาพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมาย ตองเพลาการคิด

นึกถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

สกุลเดช เหมะธุสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

สกุลศิริ ศิริสงคราม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สกูล มัยโภคา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ  มีผลเก่ียวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

  โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ  เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

สงกราน นะรินยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

สงกรานต ไชยมาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได  ลูกเสือทุก

คนจงหมั่นฝกฝนตนเองใหมาก เพื่อใหพรอมและใหเหมาะแกการภาระหนาที่อันจะมีมาขางหนานั้น..."

สงกรานต นิลถาวรกุลชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สงกรานต พุกกะเวส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวาคนดีทําใหเกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปดวย ความเลวนั้นจะทํา

ใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได ถาคนดีเขมแข็งในความดี จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคนเลว

ยากสําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนด.ี.."

สงกรานต รุมรวมสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันอยูวาทหารไทยนั้น นอกจากจําทําหนาที่สูรบปองกันประเทศ และธํารงรักษาเอกราช

อธิปไตย กับทั้งอิสรภาพของชาติไวใหสมบูรณยืนยงมาแลวยังไดทําหนาที่พัฒนาบานเมือง และชีวิตความ

เปนอยูของประชาชน อันเปนหนาที่ที่ทุกคนจะตองปฏิบัติโดยเครงครัดอีกประการหนึ่ง หนาที่ประการหลัง

นี้ตองถือวาเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของทหาร เสมอเหมือนถึงการสูรบ เพราะการพัฒนาใหบานเมือง

เจริญม่ันคงใหประชาชนเปนคนดีมีวิชา มีสถานะความเปนอยูที่ดี มีกําลังเขมแข็งที่จะชวยตนเอง และ

รวมกันเปนปกแผนไดแข็งแกรงนั้น สามารถปองกันระงับเงื่อนไขสงครามและการตอสู เอาชนะความ

ยากไรและศึกศัตรูภายนอกภายในไดทั้งหมด..."

สงกรานต อินทรรุจิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

สงคราม สุภัทรประทีป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

สงบ บุญขวัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

สงบ เรืองสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

สงวน ชื่นชม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

 วันพฤหัสบดีที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐..."

สงวน บุญหนิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

สงวน พวงมาลัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีจิตสํานนึกในคุณธรรม สามารถหักหามความคิดที่ไมถูกตอง สามารถยับย้ังคําพูดที่ไมถูกตอง

สมควร และสามารถควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ดีไดจึงไดรับการยกยองนับถือวาเปน

บัณฑิตอยางแทจริง..."

สงวน วรรณศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ประเทศของเราไดรักษาอธิปไตย และดํารงฐานะมา ดวยดีไดตลอดมานั้น ก็ดวยอาศัยความ

รวมมือ ของทุกๆฝาย ตางชวยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของประเทศชาติ ดวย ความสามัคคีและความ

พรอมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน ของสวนรวม..."

สงวน หมาดอี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

สงศรี อัศวโกวิทกรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติงานราชการแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเคื่องวิจัยวิจารณ  ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอใหเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สงัด คํานอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

สงัด จงรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

..."

สงัด ปนตานา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัมนาประเทศ จําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือความพอมีพอกินพอใชของประชา

ชนวนใหญ เปนเบื้องตนกอนโดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แต๔กตองตามหลักวิชา เมื่อได

พื้นฐานมั่นคง พรอมพอควรและเวลาปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษ

กิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

สงา ฌศาศูซณณร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

สงา ดวงประโคน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

สงา ตรีบุบผา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษานั้นเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม 

และคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เมื่อบานเมืองประกอบไป

ดวยพลเมืองที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศชาติก็ยอมทําไดโดยสะดวกราบรื่น ไดผลที่

แนนอน และรวดเร็ว...ผูมีหนาที่ใหการศึกษา ควรระลึกถึงอยูเสมอ และถือเปนภาระรับผิดชอบ ที่จะตอง

อบรม สั่งสอนนักเรียนของตน ใหวิวัฒนาไปตามหลักการดังกลาวใหบรรลุผลโดยมิชักชา..."

สงา ภูมิพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวยผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัว เบียดเบียน

ผลประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและในที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุก

คนจึงตองทํางานทุกอยางดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สงา แสงเงินชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่เปนที่ตั้งของความรักและสามัคคีที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัม

นาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝง 

1.การทีทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตามุงดีมุงเจริญตอกัน

2.การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกันใหงานที่ทําสําเร็จผลทั้งแกตน

แกผูอ่ืนและประเทศชาติ

3.ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียมกันเสมอกัน

4.ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงและมั่นคงอยูในเหตุผล..."

สฐิรพงษ อาจหาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

สดับมนต คะทะวะรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคน หนึ่งพูดอยางหนึ่งคนอื่นตองพูดเหมือนกันหมด 

ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอด คลองกัน แมจะขัดกันบางแต

ตองสอดคลองกัน..."

สตรีนุช บุญมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูด ทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควรหยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

สถาพร จุลสัตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

สถาพร โฉมศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่จะตองปฎิบัติงานของตัวรวมกับงานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก

สวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไปถึงความเจริญมั่นคง ซึ่งเปนจุดประสงคแทจริง..."

สถาพร พิมพพาศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

สถาพร มวงสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมือง มี

ความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากอยูที่การสงเสริมคนดีใหคนดีไดปกครอง

บานเมืองและควบคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สถาพร ลือชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

สถาพร สงคกมลาไสย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูด ทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควรหยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

สถิต ระวังสําโรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สถิตย กองพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคน มีความปรารถนาที่จะทําใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความสงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐาน 

ตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยู

พอกิน ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได..."

สถิตย ปริปุณากร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สถิตย ศิริไพโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํานุบํารุงชาติไมใชหนาที่คนคนเดียว ตองรวมกันรับผิดชอบ..."

สถิตย สกุลงาม ร.น.
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทยและความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมใหสิ่ง

หนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

สถิรพร อมรเจริญสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สนตนา รัตนพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายกับความเปนอยูจริงอาจขัดกันได  กฎหมายมีชองโหวมาก  เพราะไปปรับปรุงกฎหมายและ

การปกครองโดยลอกแบบตางชาติ  มาโดยไมดูวาเหมาะสมกับความเปนอยูของประชาชนหรือไม  บางที

การปกครองก็ไปไมถึงชุมชนหางไกลกฎหมายที่รัฐตราขึ้นเปนอยางไรก็ไมรู  ทําใหเขาตั้งกฎหมายใชกันเอง 

 ซึ่งบางจุดก็ขัดกับกฎหมายของรัฐ  การตราพระราชบัญญัติปาสงวนที่ผานมา  ปญหามันเกิดจาก

เจาหนาที่รัฐนั่งเกาอี้ขีดบนแผนที่วาตรงไหนเปนปาสงวน  โดยไมลงพื้นที่ดูวาเปนอยางไร  ความจริงก็คือมี

ราษฎร เขาอาศัยอยูในปาแหงนั้นมาหลายชั่วอายุคนแลว  อยู ๆ  ก็ไปตราเปนกฎหมาย  ไปช้ีวาเปนปา

สงวน  กลายเปนวาราษฎรบุกรุกปาสงวน  แนนอนวาถาดูตามกฎหมายราษฎรก็ผิดเพราะวาตรามาเปน

กฎหมายโดยชอบธรรม  แตวาถาตามธรรมชาติแลว  คนที่ทําผิดกฎหมายคือ  เจาหนาที่รัฐที่ไปขีดเสนวา

ปาที่ราษฎรอยูเปนปาสงวนเพราะวาราษฎรเขาอยูมากอน  เขามีสิทธิในทางเปนมนุษย  ความหมายก็คือ 

 ทางราชการนั้นแหละไปรุกรานบุกรุกราษําร  ไมใชราษฎรบุกรุกกฎหมายบานเมือง..."

สนเทพ เตโชพิทยากูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ฉะนั้นทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่อยางเสียสละ เพื่อทําให

งานสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่เสริมสรางความดีแกตนประเทศชาติ ในตัวอยางที่สอง คืองานที่

ตนทํานอกเหนือหนาที่การงานที่มีอยู คือ งานเอื้อเฟอคนอ่ืน งานที่จะสรางสรรค คิดคนอะไรที่เปน

ประโยชนตอสวนรวมได จะโดยตรงหรือโดยออมนั้นก็เปนสิ่งที่สมควรจะทํา  (พระราชดํารัสเนื่องดวยใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2517)

   ทั้งหมดนี้ พูดอยางนี้ก็คือเศษรฐกิจพอเพียงนั่นเอง เศรษฐกิจพอเพียงที่ไดยํ้าแลวย้ําอีกแปลเปน

ภาษาอังกฤษวา SUFFICIENCY ECONOMY ใครตอใครก็ตอวา วาไมมี SUFFICIENCY ECONOMYแต

แปลวาเปนคําใหมของเราก็ได ก็หมายความวา ประหยัด แตไมใชขี้เหนียว ทําอะไรดวยความอะลุมอลวย

กัน ทําอะไรดวยเหตุและผล จะเปนเศรฐกิจพอเพียงแลวทุกคนจะมีความสุขแตพอเพียง (พระราชดํารัส

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2543 )..."

สนธยา ชัยศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

สนธยา ทวีเอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

สนธยา นอยวังคลัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานใหไดผลดังปรารถนานั้น จําเปนตองมีหลักและวิธีการที่ถูกตองเหมาะสมหลักสําคัญ

ประการหนึ่ง คือ การศึกษาสภาพความจริงของงาน ของบุคคล ของสังคม ภาวะแวดลอมอ่ืนๆใหกระจาง

ทั่วถึง อีกประการหนึ่ง การละความเครียดในหลักวิชาใหเบาบางลง กลาวคือ รูจักพิจารณาใชหลักวิชา

ตามความสําคัญและจําเปน เพื่อมิใหกฎเกณฑตางๆตามหลักวิชากลายเปนสิ่งกีดขวางการปฏิบัติไป..."

สนธยา ศิลาฤกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

สนธยา สะวารี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สนธิ จงมั่นคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนตองปด วาแทจริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

สนธิชัย สิงหวิชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

สนธิยา โชติรุงโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สนม ทองประสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง  หันไปหวงอํานาจ  หวงตําแหนง  หวงสิทธ์ิ  และหวงรายไดกันมากๆ

เทาแลว  จะเอาจิตใจที่ไหนมาหวงความรู  ความดี  ความเจริญงอกงามของเด็ก  การหวงในสิ่งเหลานั้นก็

คอยๆบั่นทอนทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้นจะไมมีอะไรดีเหลือไวพอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจ

ใครไวไดความเปนครูก็จะไมมีคาเหลืออยูใหเปนที่เคารพบูชาตอไป..."

สนอง ภูเพ็กซี่
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

สนอง ศรีนันทพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา ผูไมฝกระเบียบไวถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไรก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอนมีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

สนอง สืบเอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี

ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด

การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย

จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี

หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครองบานเมือง

และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ

ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สนอง อุณหะนันทน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วัยเด็ก เปนวัยเริ่มตน เปนวัยเตรียมตัวเพื่อสรางความเจริญมั่นคงในชีวิต เด็กๆ จึงควรรีบขวนขวาย

ศึกษา จักไดมีความฉลาดรอบรู วาอะไรคือความดี และอะไรคือความเสื่อมเสีย เพื่อสามารถเลือกเฟน

หยิบยกเอาแตสิ่งที่ดีงามขึ้นมาประพฤติปฏิบัติ ใหเปนทางนําชีวิตของตนไปสูความสุขความเจริญไดโดย

ถูกตองและสมบูรณ..."

สนั่น คําสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

สนั่น จันดาเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลายลักษณ

อักษรหรือไมก็ตาม แตเปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผูใดลวง

ละเมิด ก็อาจกอใหเกิดความเสียหาย ทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได..."

สนั่น ไชยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติ ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถา แตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่ สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน แลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น..."  

    

พระบรมราโชวาท ในพีธีถวายสัตยปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2504..."

สนั่น บัวขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรม หากเปนแตเพียงบทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรูกฎหมาย แตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลว ควรจะไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ ตรงกันขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริต ควรตองถือวาทุจริต..."

สนั่น มีแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมืองมีความสามัคคีกลมเกลียวกันดี มีระเบียบวินัยประเทศนั้นก็จะเจริญ

และอยูในฐานะดี จะเห็นไดวาความสามัคคีกลมเกลียงกันระหวางคนในชาติและความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งที่จะชวยนําประเทศสูความวัฒนาถาวร..."

สนั่น ยุวัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

สนั่น อินทสระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคน หนึ่งพูดอยางหนึ่งคนอื่นตองพูดเหมือนกันหมด 

ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอด คลองกัน แมจะขัดกันบางแต

ตองสอดคลองกัน..."

สนันท มณีโสะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

สนั่นพงษ วิมุกตานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

สนาน สายเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ครูมีความสําคัญอยงยิ่ง เพราะเปนหนาที่ปลูกฝงความรูความคิดและจิตใจเยาวชน ผูเปนครูจึง

จัดไดวาเปนผูมีบทบาทสําคัญมาก ในการสรางสรรคบันดาลอนาคตของชาติบานเมือง ครูทุกคนตอง

ทราบตระหนักในขอนี้ และตองทําหนาที่ของตัวในทางที่ถูกตอง ใหไดผลสมบูรณที่สุด จะยอมหรือปลอย

ตัวใหยอหยอนเพราะเหตุใด ๆ ไมได..."

สนิดาพร รอดไว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคน คนอื่นก็ไดไปดวย คนเลวนั้นจะทํา

ใหคนดี เปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได ถาคนดีเข็มแข็งในความดี จะทําใหคนเลว มาทําใหคนดีเปนเลวยาก

 สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนด.ี.."

สนิต รัตนจํานงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

สนิท ดวงชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาความสัจ

 ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อด

กลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจัก

ละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง.

 คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

สนิท ถาใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

สนิท ทวสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

สนิท บุญนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนครูอยางแทจริง นับวาเปนบุคคลพิเศษ ผูตองแผเมตตาและเสียสละ เพื่อความสําเร็จ 

ความกาวหนา และความสุขความเจริญของผูอ่ืนอยูตลอดชีวิต ที่กลาวดังนั้น ประการหนึ่ง เพราะครู

จําเปนตองมีความรัก ความสงสารศิษย เปนพื้นฐานทางจิตใจอยูอยางหนักแนน จึงจะสามารถทนลําบาก

 ทนตรากตรํากายใจอบรมสั่งสอน และแมเคี่ยวเข็ญศิษยใหตลอดรอดฝงได อีกประการหนึ่ง จะตองยอม

เสียสละความสุข และประโยชนสวนตัวเปนอันมาก เพื่อมาทําหนาที่เปนครู ซ่ึงทราบกันอยูดีแลววาไมใช

ทางที่จะแสวงหาความร่ํารวยยศศักดิ์หรืออํานาจความเปนใหญ แตประการหนึ่งประการใดใหแกคนไดเลย

..."

สนิท ภูมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

สนิท มาศโอสถ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสั่งสอนธรรมะโดยบริสุทธิ์ และการปฏิบัติธรรม เปน แบบอยางโดยประจักษผลนี้ จะเปนเหตุชักนํา 

และชวยใหคนทั่วไป สามารถศึกษาเขาใจหลักธรรมไดกระจางชัด และเกิดศรัทธาความเชื่อใน พุทธ

ศาสนาอยางถูกตอง..."

สนิท อักษรชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใชวิชาความรูนั้นก็สําคัญตองปฏิบัติใหถูกหลักจึงจะเกิดประโยชนที่พึงประสงค  ประการแรก  ผูมี

วิชาตองใชวิชาของตนดวยความจริงใจ  และเที่ยงตรง  หมายถึงจริงใจเที่ยงตรงตองาน ตอเหตุผล  ความ

ถูกตองและตอหลักวิชา  ไมบิดเบือนใชหลักวิชาเพื่อหาประโยชนที่มิใชเปาหมายของกิจที่กระทํา  ประการ

ตอไป  ตองปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะและเพงพินิจ  ใหงานบังเกิดผลและกาวหนาตอไปโดย

ไมชักชา  จนบรรลุจุดหมาย  ปรการที่สําคัญตองพยายามใชความคิด  ความเฉลียวฉลาด  ปรับปรุงตัว  

ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพเสมอ  พรอมทั้งพยายามประสานงาน  ประสานประโยชนกับทุกคนและทุก

ฝายที่สัมพันธเก่ียวของ  ดวยโดยสอดคลองทั่วถึง  งานจึงจะสัมฤทธิ์ผล  เปนประโยชนที่พึงประสงค  คือ

เปนประโยชนแกงาน  แกตัวผูปฏิบัติและแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สนิสา สมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

สนุน มีชํานาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดที่เปนอยูแกเราในวันนี้ ยอมมีตนเรื่องมากอน ตนนั้นคือเหตุ สิ่งที่ไดรับคือผล และ

ผลที่ทานมีความรูอยูขณะนี้ จะเปนเหตุใหเกิดอยางอื่นตอไปอีก ดังนั้นที่พูดกันวาใหพิจารณาเหตุผลใหดี

นั้น กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ใหพิจารณาการกระทําหรือกรรมของตนใหดีนั่นเอง (พระบรมราโชวาทในพีธี

พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : 8 กรกฎาคม 2519)..."

สบร บําขุนทด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

สพรั่ง ปานไผ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

สพัตรา ไมตรีเวช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดาน และตองการความสามัคคี ความสงบเรียบรอย ผลดีทั้งปวง

ดังกลาวจะเกิดขึ้นดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคงมีศรัทธาและปญญาอันถูกตอง และปฏิบัติตนอยู

ในทางที่เปนประโยชนแกสวนรวม..."

สภาทิพย ลิ้นทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้น เปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษย ชนิดหนึ่งคือเปน

ทางสําหรับแสดง ความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่งเชนในวรรณดคดี เปนตน ฉะนั้นจึง

จําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

สม พรหมอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

สมกมล อรรคทิมากูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมืองประกอบดวยนานาสถาบัน อันเปรียบไดกับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเปนชีวิต

รางกาย ชีวิตรางกายดํารงอยูได เพราะอวัยวะใหญนอยทํางานเปนปรกติพรอมกันอยางไร ชาติบานเมือง

ก็ดํารงอยูได เพราะสถาบันตางๆตั้งมั่นและปฏิบัติหนาที่ของตนโดยพรอมมูลอยางนั้น..."

สมกิจ เวชศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สมเกียรติ กรพิพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

สมเกียรติ แกวจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพื่อนใหม คือ  ของขวัญที่ใหกับตนเอง สวนเพื่อนเกา คือ อัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคา..."

สมเกียรติ ชลาลัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สมเกียรติ ชิณภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

สมเกียรติ ชูมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สมเกียรติ ถุงน้ําคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทาวที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

สมเกียรติ ธงศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความอดทนเปนพื้นฐานของความสําเร็จมากมาย ในการดําเนินกิจการใดๆก็ตาม จะตองมีการปรับตัว

อยูตลอดเวลาเพื่อใหเหมาะสมแกเหตุ แกกาลสมัย ในการปรับปรุงตัวนั้น จะตองมีความเพียร และความ

อดทนเปนที่ตั้ง เพราะหากขาดเสียจากความเพียรและความอดทนแลว ก็อาจกอใหเกิดความทอใจไดงาย 

เปนเหตุใหการดําเนินชีววิต การดําเนินกิจการตางๆที่ทําอยูไมประสบความสําเร็จได..."

สมเกียรติ นวลจัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

สมเกียรติ บริสุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

สมเกียรติ บุญแจม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัว เบียดเบียน

ประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สมเกียรติ พิมพอรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง?

พระราชทานแนวปรัชญา ?เศรฐกิจพอเพียง? 

แกสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542

 

...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

สมเกียรติ เพ็งโตวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ป ประการแรก

 คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน  ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตาง

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกันใหงานที่ทําสําเร็จ ทั้งแกตนแกผูอ่ืนและแก

ประเทศชาติ  ประการที่สาม คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริตในกฎกติกาและใน

ระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็น

ของตนใหถกูตอง เที่ยงตรงและมั่นคงอยูในเหตุผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอย

เดียวกันในทางที่ดีเจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกายในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารง 

มั่นคงอยูตลอดไปได จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษา

จิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนนและถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปทุกอยางอยาใหขาดหาย

เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุขทั้งในปจจุบันและในภายหนา ขออํานาจ

คุณพระศรีรัตนตรยัและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย ใหปลอดหรือพนจาก

อันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความเจริญสวัสดิ์ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วกัน..."

สมเกียรติ มณีนัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัย แทจริงมีอยูสองอยาง อยางหนึ่งคือ วินัยตามที่ทราบกันและถือกันอันไดแก ขอปฏิบัติที่บัญญัติไว

เปนกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับตางๆ ใหถือปฏิบัติอีกอยางหนึ่งคือ วินัยในตนเอง ที่แตละคนจะตอง

บัญญัติขึ้น สําหรับควบคุมบังคับใหมีความจริงใจ และใหประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้นอยางมั่นคง 

มีลักษณะเปนสัจจาธิษฐาน หรือการตั้งสัตย วินัยอยางนี้จัดเปนวินัยแท เพราะใหผลจรงและแนนอน ย่ิง

กวาวินัยที่เปนบทบัญญัติ ทั้งปนปจจัยสําคัญที่จะเหกื้อกูลใหการคือการใชวินัย ที่เปนบทบัญญัติขึ้นนั้น

ไดผลเที่ยงตรง ถูกตอง สมบูรณเปนไปตามเจตนารมณ..."

สมเกียรติ ย้ิมกริ่ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

สมเกียรติ ราชโคตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

สมเกียรติ วิริยมานะธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูด ทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควรหยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

สมเกียรติ สุขสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูด ทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควรหยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

สมเกียรติ อยูบํารุงพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชนไมแยง

ความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญย่ิงกวา

สิ่งอื่น..."

 

 

คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาตางๆ 

ของมหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม ครั้งที่ ๒  ณ มหาวิทยาลัยแมโจ  จังหวัดเชียงใหม  วันศุกรที่  ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๒๒..."

สมเกียรติ อุมศรีทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองเหมือนกันหมด ลง

ทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็ตอง

สอดคลองกัน..."

สมเกียรติ เองฉวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจา และพระราชินี มีความชื่นชมยิ่งนัก ที่ไดเห็นความเขมแข็ง พรอมเพรียง ของเหลาทหารรักษา

พระองค ในพิธีตรวจพลสวนสนามครั้งนี้ ขอขอบใจทุกคนในคําสัตยสัญญา และคําอวยพรทุกขอ ที่ใหแก

ขาพเจาดวยไมตรี และดวยความจริงใจ ขาพเจาขอสนองพร และไมตรีทั้งนั้น ดวยใจจริงเชนกัน 

          ประเทศชาติ ประกอบดวยผืนแผนดิน กับประชาชน และผืนแผนดินนั้น เปนที่เกิด ที่อาศัย ที่

อํานวยประโยชนสุข ความมั่นคงแกประชาชน ใหสามารถรวมกันอยูเปนปกแผน เปนชาติได ดวยเหตุนี้ 

ประชาชนผูอยูในแผนดิน จึงตองมีหนาที่ที่จะรวมกันประกอบกรณียกิจ เพื่อรักษาความเปนปกติเรียบรอย 

และความมั่นคงปลอดภัยของแผนดินไว ใหเปนถ่ินที่ทุกคนจะอยูอาศัย และประกอบสัมมาชีพ ดวยความ

ผาสุกรมเย็น 

          จึงขอใหทหารรักษาพระองคทุกคน ทุกตําแหนง ทุกชั้นยศ ไดต้ังจิต ตั้งใจ ใหเที่ยงตรงหนักแนน ที่

จะปฏิบัติหนาที่ของตน ทั้งในฐานะที่เปนทหาร และในฐานะที่เปนประชาชน ใหพรอมเพรียงเขมแข็ง และ

ประสานสอดคลองกัน เพื่อใหชาติบานเมืองของเราธํารงยั่งยืนอยูได ดวยความมั่นคงเปนปกติสุขตลอดไป 

          ขออํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งอํานาจแหงความภักดีในชาติบานเมือง 

จงดลบันดาลใหทหารทุกคน ประสบแตความสุข ความเจริญ และความสวัสดีมีชัย ในที่ทุกแหง และใน

กาลทุกเมื่อ..."

สมเกียรติศักดิ์ จันทรหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจจะเปนจริงแลวคนสมัยใหมดูถูกหรรือเหยียด

หยามคนสมัยเกาก็มีสิทธ์ิแตถาพูดตามความจริงแลบวสิทธ์ิที่จะเหยียดหยามคนรุนเกาไมควรจะมีดวยเหตุ

วาคนรุนเกานั่นเองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมา..."

สมคนึงนิจ สีมะสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

สมควร จินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความ

อดทนเปนที่ตั้งใจ ถาคนเราไมหม่ันเพียร ไมมีความอดทน อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมี

ทางที่จะมีชีวิตเจริญรุงเรือง..."

สมควร มักอาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา  ทุกฝายจะตองแบงแยกกัน ไมแยประโยชน ไมแยง

ความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญ ยิ่ง

กวาสิ่งอื่น..."

สมควร วิชัยรัมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวงนั้น เราบัญญัติขึ้นเพื่อใชเปนปจจัยสําหรับรักษาความยุติธรรม กลาวโดยสรุปคือ ใช

เปนแบบแผนแหงความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสวนหนึ่ง กับใชเปนแมบทในการพิจารณาตัดสินความ

ประพฤติปฏิบัตินั้น ๆ ใหเปนไปโดยถูกตองเที่ยงตรงอีกสถานหนึ่ง..."

สมควร ศิริคุปต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่

จะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

สมควร อธิขจรฤทธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางอนาคตนี้ นอกจากจะตอง ใชวิชาความรูที่ชัดเจนเปนหลักแลว บุคคลยังจําเปนตอง

อาศัยคุณสมบัติพิเศษอีก หลายดานเปนเครื่องอุดหนุนและสงเสริม ความรู ของตนเปนอยางมากอีกดวย..."

สมคิด ฉาบกังวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

สมคิด ชํานาญนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอย ก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียด

หยามคนสมัยเกาก็มีสิทธ์ิ แตถาพูดตามความจริงแลวสิทธิที่จะเหยียดหยามคนรุนเกา ไมควรจะมีดวยเหตุ

วา คนรุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

สมคิด เซงเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและให ดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่ง จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูงไม บิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบือนจุดประสงคที่ แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมาย ของคําวา ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะ

หลีกเลี่ยงละเลยไมได..."

สมคิด ดวงสาพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาความสัจ

 ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อด

กลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจัก

ละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง.

 คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

สมคิด เตชะพะโลกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

สมคิด ธนะสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เปนหลักสําคัญ ผูที่

จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะมีทั้งวิชาความรู ทั้งหลักธรรมทางศาสนา 

เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการทํางาน สิ่งหลังเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และ

การปฏิบัติงานใหชอบ คือใหถูกตองและเปนธรรม..."

สมคิด บุญชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

                  "....การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น   จะ

อาศัยความรูแตเพียงอยางเดียวมิได   จําเปนตองอาศัยความสุจริต  ความบริสุทธิ์ใจ  และความถูกตอง

เปนธรรมประกอบดวย

                  เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต   ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว   

สวนคุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ  ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนิน

ไปถูกทาง  ดวยความสวัสดี  คือปลอดภัยจนบรรลถึุงจุดหมายที่พึงประสงค

                  ดังนั้น  ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไป  ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย  

โดยตระหนักวาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น   ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ  ยอม

เจริญกาวหนาไปไดโดยยาก   แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม  ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม 

ความสุจริตแลว  จะดํารงอยูมิไดเลย..."

สมคิด ผลเจริญพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ที่ถูกตอกรองรับบานเรือน ตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสราง จะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากไมอง

เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ําไป..."

สมคิด ผานุการณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูด ทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควรหยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

สมคิด พฤทธานันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาความรู คามรูกับดวงประทีปเปรียบกันไดหลายทาง ดวง

ประทีปเปนไฟที่สองแสงเพื่อนําทางไป ถาใชไฟที่สองทางไปมาทางที่ถูก ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได

โดยสะดวกเรียบรอยและถาไมระวังไฟนั้นอาจจะเผาผลาญใหบานชองพินาศลงได ความรูเปนแสงสวางที่

จะนําเราไปสูความเจริญแตถาไมระวังในการใชความรูก็จะเปนอันตรายเชนเดียวกัน..."

สมคิด เพ็ชรศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดีไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปฯคนดีไดทั้งหมดการจะทําให

บานเมืองมีความปกรกติสุขเรียบรอยจึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดีหากแตอยูทีการสงเสริมคนดีใหคนดี

ไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สมคิด ม่ิงขวัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในฐานะที่ตองออกไปทําหนาที่เปนครูของผูอ่ืน ทานจําจะตองสรางสมธรรมะตางๆ ใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

 และรูจักวางตัวใหสมกับเปนผูมีหนาที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน ควรจะตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม

ความสามารถ และชวยกันขจัดปญหาเยาวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว และสงเสริมใหเยาวชนไดเปนคนที่มี

สัมมาอาชีพและความประพฤติดี เพื่อเปนกําลังในการที่จะสรางประเทศชาติตอไป..."

  "...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตอง

รูจักอบรมเด็กทั้งในดานศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึกรัผิดชอบในหนาที่ และใน

ฐานะที่เปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนาการใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้น ตางกับการอบรม 

การสอน คือการใหความรูแกผูเรียน สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย 

ขอใหทานทั้งหลาย จงอยาสอนแตอยางเดียว ใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย..."

สมคิด เรืองทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

สมคิด วิจิตรจํารัสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีอยางยิ่งที่ไดมาอยูทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ีงดวยบุคคลจากทุกสถาบันใน

ชาติกตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญที่ทุกคนต้ังใจจัดให

ขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดอยางเรียบรอยและงดงาม นําใจไมตรีของประชาชนที่

รวมกันแสดงออกทั่วประเทศและพรอมเพรียงกันมาใหนวันนี้นาปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนได

แสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง ถึงขอบใจทุกๆคน จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี

และเปนอันหนึ่งปนเดียวกันของทุกคนทุกฝาย ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซึ่ง

เปฯที่ตั้งของความรักความสามัคคีทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาบานเมือง ให

เจริญรุงเรืองสืบกันตอไปไดตลอดรอดฝง

ประการแรก คือการที่ทุกคนคิดพูดทําดวยความเมตตามุงดี มุงเจริญตอกัน

ประการที่สอง คือการที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกันประสานงานและปรธยชนกันในงานที่ทําสําเร็๗

ผลทั้งแกตนและผูอ่ืนและประเทศชาติ

ประการที่สาม คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยุในความสุจริตในกฏกติการและระเบียบแบบแผนโดย

เทียบเสมอกนั

ประการที่สี่ คือตางคนตางพยายามทําความคิดความเหนของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคงอยูใน

เหตุผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติและปฏิบัติที่ลงรอายเดียกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมีพรอมมุล

ในกายในใจของคนไทยกมั่นใจไดวาประเทศไทยจะดํารงมั่นคงอทยูตลอดไปไดจึงขอใหทานทั้งหลายใน

สมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลาไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนี่ยวแนนและถายทอด

ความคิดและจิตใจนี้ใหอยูตอไปอยาไดขาดสายเพื่อประเทศชาติของเราดํารงยืนงยอยูดวยความรมเย็นเป

ฯสุขในปจุบันและภายหนา ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธในสากลโลดจงคุมครองให

ประเทศชาติปลอดภัยจากอันตรายทุดสิ่งและอํานวยสุขแกประชาชน..."

สมคิด สมสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

สมคิด สลัดทุกข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยเรานั้นแทจริงมีนิสัยจิตใจดี เปนนักตอสูเปนคนซื่อตรงขยันขันแข็งและอดทนเนคนรักเผาพันธุ

พวกพองและบานเกิดเมืองนอน แตละคนจะตองหยิบยกเอาคุณสมบัติเหลานี้ที่มีอยูในตัวขึ้นมาปฏิบัติให

ไดผล โดยถือวาทุกคนลวนมีความสําคัญตอประเทศชาติอยูดวยกันทั้งนั้น จะตองทําหนาที่ของตนใหพรอม

เพรียงกันเพื่อประโยชนอันย่ิงใหญของสวนรวม หากทําไดเชนนี้ก็จะสามารถแกไขความบกพรองตางๆที่มี

อยูและจะสามารถรวมแรงกันสรางความเปนปกแผนม่ันคง พรอมทั้งความเจริญรุดหนาใหแกบานเมืองของ

เราไดอยางแนนอน

     ในโอกาสขึ้นปใหมนี้ ขาพเจาจึงใครขอใหทุกทานไดตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติภารกิจทุกๆอยางใหสมบูรณ ที่

จะต้ังม่ันในความสุจริตและความสัคคีที่จะบําเพ็ญกรณีรวมกันไปอยางพรักพรอม โดยยึดถือเอาประโยชน

สวนรวมของชาติบานเมืองเปนที่หมายอันสูงสุด..."

สมคิด หองหิรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

สมจริง จือเหลียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

สมจัด สมัครพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือกระทํา ดังนั้น ไมวาจะทําการใด ๆ จึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวยศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออน ปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียร ขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสรมิใหการปฏิบัติงาน

ดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล..."

สมจิต บุญอินทรสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรูจักรับผิด คือ การยอมรับวาสิ่งที่ ตนทํามีขอใด สวนใดผิดพลาดเสียหายและเสียหายเพราะ เหตุใด

ขอนี้มีประโยชน ทําให รูจักพิจารณาการกระทําของคน พรอมทั้งขอ บกพรองของตนอยางจริงจัง เปนทาง

ที่จะชวยใหคิดหาวิธีปฏิบัติแกไข การกระทําและ ความผิดพลาด ตาง ๆ ใหถูกตองสมบูรณได..."

สมจิต พึ่งอ่ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

สมจิต เพ็ชรรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

สมจิต ลําเหลือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปดวย ความเลวนั้นจะ

ทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได ถาคนดีเข็มแข็งในความดีจะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคน

เลวยาก แตเปนไปได ถาคนดีเข็มแข็งในความดีจะทําใหคนดีเปนคนเลวยาก สําคัญอยูที่ความเข็มแข็ง

ของคนด.ี.."

สมจิต ไวยรูป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐษนความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่

ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไมเห็น

เสาเข็ม และลืมเสาเข็มไปเสียดวยซํ้าไป..."

สมจิต ศรีวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

สมจิต สาธุการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารจะตองเตรียมตัวเตรียมใจ และเตรียมการใหพรอมทุกเม่ือ เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดพรอม

เพรียงคลองตัว มีประสิทธิภาพไมวาดานยุทธการ หรือดานรวมมือประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในการ

เกื้อกูลสนับสนุน ยกระดับฐานะความเปนอยูของประชาชน และชวยเหลือบรรเทาความทุกขยากเดือดรอน

 ในเม่ือเกิดภัยพิบัติอยางทันการณทันเวลา และทันทวงที.่.."

สมจิต แหลมสัก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

สมจิต ฮวดสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

สมจิตต ทะยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

สมจิตต ธรรมทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

สมจิตร คําพา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522..."

สมจิตร คืบขุนทด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการทํางานใดๆ ก็ตาม ผูปรารถนาความสําเร็จที่แทจริง จะตองมุงหมายแตเฉพาะผลที่เปนคุณเปน

ประโยชน และจะตองอุตสาหพยายามดําเนินงานทุกอยางดวยความบริสุทธิ์ใจ ดวยความละเอียด

รอบคอบ ประกอบดวยเหตุผลและความสุจริตยุติธรรมโดยไมทอถอย จึงจะบรรลุผลสําเร็จที่สมบูรณและ

เปนเกียรติย่ังยืนอยูตลอดไปได มิฉะนั้น อาจทําลายสวนรวมและทําลายคุณความดีตางๆจนพินาศยอยยับ

ไปพรอมกับผืนแผนดิน..."

สมจิตร ชินไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

สมจิตร ไชยวิจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น  นอกจากจะอาศัยความรู ความสามารถในทางวิชาการ

แลว  แตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี  คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม  และความ

มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จจนเสร็จทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงาน 

ประกอบกันพรอมดวยจึงจะสัมฤทธ์ิผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันย่ังยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

สมจิตร เถื่อนศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

สมจิตร เถื่อนศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกูเงินนั้นตองใหเกิดประโยชน มิใชสําหรับไปเลนไปทําอะไรที่ไมเกิดประโยชน ถากูแลวทําใหมีรายได

 ก็เทากับใชหนี้ได ไมตองติดหนี้ ไมตองเดือดรอน ไมตองเสียเกียรต.ิ.."

สมจิตร บุญเพ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้หมายถึงวามีสวิ่งใดที่อาจขัดแยงซึ่งกันและกันบางก็ตองปรองดองกันเสียและหา

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวงกันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของหมูชน..."

สมจิตร ใยเยี่ยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น เบื้องตนแตละคนจะตองปณิธานที่เที่ยงตรง ในอันที่

จะทํางาน ทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความหนักแนน อดทน ใหบรรลุผลสําเร็จ เมื่อจะเริ่ม

งานสิ่งใดก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหเห็นจุดหมาย เห็นสาระประโยชนที่แทของงานนั้น อยางแจมแจง 

แลวจึงลงมือกระทําดวยดวยความตั้งใจ มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย ขอสําคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตองพยายาม ควบคุม

 กายใจและความคิด ใหสงบตั้งมั่น และหนักแนนอยาใหคลายจากความเพียร และอยาใหหวั่นไหว ฟุงซาน

ไปกับความพอใจไมพอใจ หรืออุปสรรคและปญหาตางๆ นอกจากนั้นยังจะตองมีความสุจริตใจและจริงใจ

ตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม ดวยความ

เมตตาอารี และความไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานประโยชนกันได อยางสอดคลองและมี

ประสิทธิภาพ..."

สมจิตร วัฒนคลัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดํางชีวิตภายหนานั้น ทานจะตองประพฤติใหดีใหเหมาะสมแกฐานะรูจักผิดชอบ ประกอบอาชีพ

โยสัมมาอาชีวะ ไมเสเพลและไมปลอยตนใหเปนทาสแหงอบายมุขตางๆ ดังนี้แลว จะเปนที่นับถือของบุคล

อ่ืน..."

สมจิตร สิทธิพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

สมจิตร อุปมนต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบทเปนงานที่สําคัญเปนงานยาก เปนงานที่ตงอทําใหไดดวยความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดคือทั้งเฉลียวฉลาดตองทําดวยความบริสุทธิ์ใจ..."

สมจินต กัมแบรส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สมจินต บุตระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการจะทําสิ่งไรก็ตาม ประการแรกจําเปนตองรักษาแรงผลักดันในการทํางานที่เคยมีอยูนั้นไวใหมั่นคง

เสมอ เพื่อเปนเครื่องกระตุนเตือน แลวจึงนําความละเอียดรอบคอบ ความระมัดระวังกันทั้งเหตุผลอันถูก

แทที่เกิดมีขึ้นภายหลังมาประกอบเขาดวย เพื่อชวยใหสามารถตัดสินการกระทําทั้งปวงไดอยางถูกตอง

เที่ยงตรง และวองไว ก็จะทําใหการกระทําทุกอยางไดผลสมบูรณเต็มเปยม..."

สมเจต พวกคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

สมเจต พวกคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชน ใหแกชาติ ตามความถนัด และความสามารถ และเกื้อกูลกัน ไมมีผูใด

จะอยูได และทํางานใหแก ประเทศชาติไดโดยลําพัง..."

สมเจตน เหลาลือเกรียติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานทั้งหลายตั้งปณิธานรวมกันดวยวาจะประพฤติตนเปนพลเมืองดีของชาติ  ปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญและบทกฏหมายของบานเมือง  ประกอบอาชีพดวยความสุจริต  ขยันหมั่นเพียรใหบังเกิด

ประโยชนในการที่จะชวยสรางตนเองและครอบครัวใหผาสุกสมบูรณ  กอใหเกิดความเปนปกแผนม่ันคง

ในทางเศรษฐกิจของชาติ  นําสันติสุขและความเจริญรุงเรืองมาสูประเทศชาติอันเปนที่รักของเราสืบไป..."

สมใจ เกษเกษม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งศรัทธาเชื่อถือ และความ

ยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทํา คือ พูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม

เกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและสังคม..."

สมใจ จันทรแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปจจุบันนี้มีปญหาสังคมเพิ่มขึ้นกวาแตกอนเปนอันมาก ปญหาเหลานี้หากบําบัดแกไขไมทันทวงที 

ก็จะกระทบกระเทือนและเปนภัยถึงความเปนอยูสวนรวมดวยอยางแนนอน งานสังคมสงเคราะห

จึงเปนงานที่มีความสําคัญมาก และจําเปนที่ทุกๆฝายจะตองรวมมือกันทําอยางจริงจัง..."

สมใจ ชูเชิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางคนดีนั้น ก็คือการใหความรู ความคิด ความสามารถ และความดีแกเขา ดวยการใหการศึกษา

อบรม วิชาความรูตาง ๆ ไมวาวิชาสามัญ วิชาชีพ หรือ วิชาศาสนา ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับเยาวชน 

สําหรับแตละคนจะนําไปสรางอนาคต ที่มั่นคงแจมใส. ถาโรงเรียนสอนวิชาการไดดี ฝกหัดใหรูจักหนาที่

และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริง ๆ พรอมทั้งอบรมใหเขาใจในศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแก

เยาวชนอยางครบถวน. โดยเฉพาะความรูวิชาการนั้น นอกจากจะทําใหบุคคลเฉลียวฉลาด มีโอกาสที่เปด

กวางแลว ยังจะชวยใหศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง เกื้อกูลการประพฤติปฏิบัติตามศาสนา

ใหถูกตองม่ันคง และชวยใหอนุชนเติบโตเปนพลเมืองดี เปนศาสนิกชนที่สมบูรณแบบ..."

สมใจ ชูเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

สมใจ ดวงสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สมใจ แทนคุมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือกระทํา ดังนั้น ไมวาจะทําการใด ๆ จึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวยศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออน ปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียร ขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสรมิใหการปฏิบัติงาน

ดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล..."

สมใจ บุญประสิทธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหริชือความปรองดองกันไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่งคนอื่นตองเหมือนกันหมด ลง

ทายชีวิตก็ไมมีความหมายตองมีความแตกตางกันแตตองทํางานใหสอดคลองกันแมขัดกันบางก็อง

สอดคลองกัน..."

สมใจ เพิ่มพวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

สมใจ มีเทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง หันไปหวงอํานาจ หวงตําแหนง กวงสิทธิ์และหวงรายไดกันมาก ๆ 

เขาแลว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาหวงความรู ความดี ความเจริญของเด็ก ความหวงในสิ่งเหลานั้น  ก็จะ

คอย ๆ บั่นทอนทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้น จะไมมีอะไรดีเหลือไว พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูก

ใจใครไวได ความเปนครูก็จะไมมีคาเหลืออยูใหเปนที่เคารพบูชาอีกตอไป..."

สมใจ ยกทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและให ดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่ง จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูงไม บิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบือนจุดประสงคที่ แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมาย ของคําวา ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะ

หลีกเลี่ยงละเลยไมได..."

สมใจ ระเบียบดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

สมใจ ลิ่มทองพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

สมใจ เล็กแกวเอื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพร และการเฉลิมฉลองย่ิงใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ

ทั้งรัฐบาลที่ไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทย ที่รวมกันแสดงออก

ทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนไดแสดงออก และ

ตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคนที่จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเปน

ที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญ..."

สมใจ สาลิกาพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความรูความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยูจะไมมีวันอับจน ยอมหาทางสรางตัวสรางฐานะให

กาวหนาไดเสมอ ขอสําคัญ ในการสรางตัวสรางฐานะนั้นจะตองถือหลักคอยเปนคอยไป ดวยความ

รอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดีไมทําเกินฐานะและกําลัง หรือทําดวยความเรงรีบ เมื่อมี

พื้นฐานแนนหนารองรับพรองแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญกาวหนาในระดับที่สูงขึ้น ตามตอกัน

ไปเปนสําคัญผลที่เกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ เปนประโยชนแทและยั่งยืน..."

สมใจ สําเนียงแจม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สมใจ สุขขัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

สมใจ สุขเขียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรู ความสามารถในทางวิชาการ

แลว แตละบคคุลยังจะตองมีรากฐาน ทางจิตใจที่ดี คือคงามหนักแนน มั่นคง ในสุจริตธรรม และความ

มุงมั่นที่จะปฎิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ ทั้งตองมีกุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบคายในการปฎิบัติงาน ประกอบ

กันพรอมดวย จึงจะตองสัมฤทธิ์ผล ที่แนนอน และบังเกิด ประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดนิ..."

สมใจ แสงระยับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สมใจ โสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาตินั้นเปรียบไดกับชีวิตคน. กลาวตามหลักความจริง คนเราประกอบดวย รางกายสวนหนึ่ง จิตใจสวน

หนึ่ง. ทั้งสองสวนคุมกันอยูบริบูรณชีวิตก็คงอยู. สวนใดสวนหนึ่งทําลายไป ชีวิตก็แตกดับ เพราะอีกสวน

หนึ่งจะตองแตกทําลายไปดวย. ชาติของเรานั้นมีผืนแผนดินและประชากรอันรวมกันอยูเปนสวนรางกาย มี

ศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความเช่ือถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยูเปนปกแผน ซึ่งรวม

เรียกวา "ความเปนไทย" เปนสวนจิตใจ. ชาติไทยเราดํารงม่ันคงอยูก็เพราะยังมีทั้งบานเมืองและความเปน

ไทยพรอมบริบูรณ. แตถาความเปนไทยของเรามีอันตองเสื่อมสลายไปดวยประการใดแลว ชาติก็ตองสิ้น

สูญ เพราะถึงหากบานเมืองและผูคนจะยังอยู ก็ไมมีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวใหรวมกันอยูได จะตอง

แตกแยกจากกันไปในที่สุด เหมือนสวนตางๆของรางกายที่ตองแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิต..."

สมชัย กุลณา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มีอิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะเรามีความ

ยึดม่ันในชาติและรวมรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณีตางๆตามหนาที่ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน

สวนรวมของชาต.ิ.."

สมชัย ขวัญแยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหงานเกิดผลอันยิ่งใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติ ดวยความ

 สุจริตและดวยความตั้งใจที่จะแผความรูความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน

ใดๆก็เปนการทําหนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที.่.."

สมชัย คอวณิชกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอยเมือมีความโลภนอยกเยียดเบียนคนอื่นนอยถาทุก

ประเทศมีความคิดอันนี้ไมใชเศรษฐกิจมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณไม

สุดโตง ไมโลภอยางมากคนเราก็อยูเปนสุข..."

สมชัย แซเอ้ียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันนี้เคยบอกวาความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวจะตองทอ

ผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไปแตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่ง

บางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการกขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมาก

นัก 

        ขาพเจานําปรัชญาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงของพระองงคทานมาเปฯแบบอยางในการดําเนินชีวิตคือ

มีความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุมกันใสตัวที่ดี ภายใตเงื่อนนไขความรูและคุณธรรม นอกจากนี้ใน

ฐานะที่ขาพเจาเปนครูจึงตองเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและคอยแนะนําพรอมปลูกฝงเรื่องเหลานี้ใหศิษย

ไดตระหนักและนําไปปฏิบัติไดในชีวิตประจําวันตอไป..."

สมชัย แซเอ้ียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย อยูพอกินมีความสงบและทํางานตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธาน

ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะจะรุงเรือง แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ 

เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรามีความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได..."

สมชัย ดวงพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

ณ อาคารใหมสวนอัมพร วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๑

            "การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบรื่นสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น  นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงาน และใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

สมชัย นาคปลัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกระทําที่สรางสรรคนั้น คือ การกระทําที่ไดเปนประโยชนแกทุกๆ ฝายไดเต็มเปยมตรงตาม

จุดประสงค ไมมีการสูญเปลาหรือหากจะเสีย ก็เสียนอยที่สุด การที่จะกระทําเชนนั้น บุคคลจําเปนตอง

อาศัยความมีสติพิจารณาใหเห็นถึงเหตุผลที่แท คือแกนแทหรือหลักการของเรื่องตางๆ..."

สมชัย ปตถา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สมชัย ผลแพง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น 

และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจักละ

วางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง. 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

สมชาย การสมจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปรับปรุวที่ดินนั้นตองอนุรักษผิวดิน ซ่ึงมีความสมบูรณไวไมใหไถหรือลอกหนาดินทิ้งไป สงวนไมยืน

ตนที่ยังเหลืออยูเพื่อที่จะรักษาความชุมชื้นของผิวดิน..."

สมชาย เกตุพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา ศิลปและวัฒนธรรมนั้น คือ งานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซึ่ง

เปนทั้งตนเหตุ ทั้งองคประกอบ ที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่น ๆ  ทั้งหมก และเปนปจจัยที่จะชวยให

เรารักษาและดํารงความเปนไทยไดสืบไป..."

สมชาย เขม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

สมชาย เขียวภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

สมชาย คชวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาขอฝากคติไวเปนเครื่องกํากับใจ มีคุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญ ซึ่งทานตองปฏิบัติอยางเครงครัดอยู

เสมอ คือ ความสัตยสุจริต ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูได ก็ยอมอาศัยความสัตยสุจริตเปนพื้นฐาน

 ทานทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี ขอใหมั่นอยูในคุณธรรมทั้ง ๓ 

ประการคือ สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาที่ ทานจึงจะเปนผูที่ควรแกการ

สรรเสริญของมวลชนทั่วไป..."

สมชาย คัมภิรานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

สมชาย จรสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกฝายทุกคน นึกถึงประโยชนและความมั่นคงของชาติบานเมืองใหมาก อยากอความขัดแยงและ

กอเงื่อนไข อันเปนเหตุใหเกิดความไมสงบและความแตกแยก ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยูก็เรงกระทําให

สําเร็จลุลวงโดยพลัน ดวยความรู ความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ ดวยไมตรีจิตรภาพ และดวยความ

เมตตา ปรารถนาดีตอกัน ผลงานของแตละคน แตละฝาย จักไดประกอบสงเสริมกันขึ้นเปนความสําเร็จ 

ความมั่นคง และความเจริญวฒันาของประเทศ ซ่ึงเปนจุดมุงหมายสูงสุดของเรา..."

สมชาย จันทนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา ถึงแมปจจุบันนี้จะมีหลายนิกาย แตที่ยึดหลักธรรมอันเปนแกนแท อยางเดียวกัน คือ

ถือวาธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแตเหตุ เมื่อมีเหตุก็ตองมีผล นอกจากนั้นยังตางถือวาการแผเมตตา 

สงเคราะหอนุเคราะห เกื้อหนุนกันเปนกรณียกิจสําคัญในการจรรโลงความสงบสุขของชาวโลก ดังนั้น ถา

ทานทั้งปวง พรอมกันปฏิบัติตัว ปฏิบัติหนาที่ใหตรงตามหลักธรรม ทั้งดวยความเมตตา เผ่ือแผกันทุกคน ก็

จะเปนเครื่องชักนําใหคนทั้งหลายมีโอกาสและเกิดคสามสงบสุขปกแผกวางยิ่งขึ้นไปในโลก..."

สมชาย จับบาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมในพระพุทธศาสนามีความหมดจดบริสุทธิ์ และสมบูรณบริบูรณดวยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถจะ

ศึกษาและปฏิบัติดวยปญญา ความเพงพินิจใหเกิดประโยชนคือความเจริญความผาสุกแกตนไดอยางแท

เที่ยงตั้งแตประโยชนพื้นฐานคือการตั้งตัวไดเปนปรกติสุข จนถึงประโยชนขั้นปรมัตถ คือหลุดพนจากเครื่อง

เกาะเกี่ยวรอยรัดทุกประการ ขอนี้เปนลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนาซ่ึงทําใหพระพุทธศาสนามีคุณคา

ประเสริฐสูงสุด

       ทานทั้งหลายที่มารวมกันทํางานดานสงเสริมพระพทุธศาสนา และศีลธรรมจรรยาเชนนี้ ยอมมีหนาที่

โดยตรงที่จะตองอธิบายเผยแพรพุทธธรรมควรจะตองถือเปนภาระสําคัญอันดับแรกที่จะตองรักษาความ

บริสุทธ์ิหมดจดของพุทธธรรมไวตลอดเวลา รองจากนั้นตองระมัดระวังในการอธิบายสั่งสอนใหมาก ให

พอเหมาะแกเหตุแกบุคคล ทั้งใหถูกใหตรงตามแบบแผนในทางพระพุทธศาสนาดวยคือตองพยายามใชวิธี

แนะนําตามเหตุผลใหผูฟงเห็นประจักษจริง และศรัทธาเชื่อถือโดยตัวของเขาเอง..."

สมชาย เจริญสุขรุงเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต และยุติธรรม โดยเปนนายตํารวจที่ดีของผูบังคับบัญชา และ

ผูใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะเพื่อประชาชน..."

สมชาย ตะโกเนียม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและให ดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่ง จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูงไม บิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบือนจุดประสงคที่ แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมาย ของคําวา ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะ

หลีกเลี่ยงละเลยไมได..."

สมชาย ทวมประจักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

สมชาย ทองแดงเจือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและไมดี  ไมมีใครที่จะทําใหคนทุกคนดีไดทั้งหมด

การทําใหบานเมืองมีความปกติสุข เรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี

หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหคนดีปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดี

ไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สมชาย ทองวิชิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุกวันนี้  ดวยความสามัคคี  คนไทยเราแตละคนรูจัก

ประโยชนสวนรวมของชาติ  รูจักปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองและเกื้อกูลกัน  ผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิด

เปนพลังอันยิ่งใหญ  ซึ่งสามารถกําจัดและปองกันภัยอันตรายตาง ๆ  มิใหทําอันตรายแกเราได  แมจะมี

ศัตรูคิดราย  บุกรุกคุกคาม  อยางหนักหนาเพียงใด  เราก็ยังไมเพลี่ยงพล้ํา..."

สมชาย ทิพยพิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

..."

สมชาย ทิพยโสตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอึกอยางหนึ่ง  มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้นแตม่ีความหมายวา  พอมีพอกิน พอมีพอกินนั้นแปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

สมชาย แทนสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้น มีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน

ไมแยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนจะตองทํางานดวยความบริสุทธิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงาน

เปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

สมชาย นิลประยูร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย  สามารถฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ไดโดยดี  เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งความ

สามัคคี  ถาตราบใดเรารักษาความสามัคคี  ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได  เราก็จะอยูไดอยางมี

ความสุขตราบนั้น..."

สมชาย บัวลง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะคิดทําสิ่งใด ก็ขอใหคิดใหดี ใหรอบคอบทําใหดีใหถูกตอง ผลของการคอดดี ทําดี ทําถูกตองนั้น 

จะไดสงเสริมใหแตละคนตลอดจนประเทศชาติ ดําเนินกาวหนาตอไปดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

สมชาย บุญแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําโครงการอะไร ก็จะตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวาอัตภาพ หรือสิ่งแวดลอมฉะนั้น การที่

จะทําโครงการ จะตองทําดวยความรอบคอบ และอยาไหเกินไป..."

สมชาย ประภาสะโนบล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญ ๆ ทุกอยาง ตองการเวลามากกวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจทําไมสําเร็จโดย

ตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้นไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับชวง

งานขึ้นเปนขอสําคัญ จะตองถือ..."

สมชาย ประเสริฐชีวะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกูเงิน  เงินนั้นตองใหเกิดประโยชน มิใชกูสําหรับไปเลนไปทําอะไรที่ไมเกิดประโยชน ถากูเงินแลวทํา

ใหมีรายได  ก็เทากับใชหนี้ได ไมตองเกิดหนี้ไมตองเดือดรอน ไมติดขัดเสียเกียรต.ิ.."

สมชาย ผาเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โครงการตางๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ ตองมีควาสอดคลองกันดี ที่ไมไชเหมือนทฤษฏีไชใหมที่ใชที่ดินเพียง

 15 ไร และสามารถที่จะปลูกขาวพอกินกิจการนี้ใหยกวาแตก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน..."

สมชาย ฝาพิมาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาติ ถือไดวาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูล

กันและกัน ไมมีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

สมชาย พรวิเศษศิริกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใชจําเปนตองใช อยางระมัดระวัง  และความรับผิดชอบมิ

ใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ และความ

เปนปรกติสุข ของสวนรวมดวย..."

สมชาย พลฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สรรพสิ่งทั้งหลายดํารงอยูพรอมกับเจริญย้ังยืนไปได เพราะมีความสมดุลยในตัวเองอยางชีวิตมนุษยเรา

นี้ไดดํารงอยูไดเพราะมีออกซิเจน ไฮโดรเจนและคารบอน อันเปนสวนประกอบสําคัญของชีวิตไดสัดสวนกัน

 เมือใดสวนประกอบอันเปนแกนแกนของชีวิตสวนใดสวนหนึ่งบกพรองขาดหายไปไมอาจแกไขใหคงคืน

สมดุลได เมือนั้นชีวิตก็เสือมโทรมแตกดับธรรมชาติอนๆตลอดจนสิ่งที่มนุษยปรุงแตงสรรคสรางขึ้น เชน 

เครื่องจักร โรงงาน อาคาร บานเรือน แมกระทั่งเศรษฐกิจ กฏหมาย และทฤษฏีตางๆก็เหมือนกันลวนตอง

มีสวนประกอบทีสมดุลทั้งสิ้น..."

สมชาย พหรมมลมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

สมชาย พันธไพโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..."

สมชาย เพชรสุริวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

สมชาย มาฆะมาโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจการเปนอยูอยางพอมีพอกิน อุมชูตัวเองไดใหมีเพียงพอกับตัวเอง ความพอเพียงนี้ไมได

หมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัวอยางนั้น

มันเกินไปแตวาในหมูบานหรรืออําเภอจะตองมีความพอเพียงสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวา

ความตองการก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไรไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

สมชาย มาชัยภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สมชาย แมนอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือเปนการสะสมความรูและทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยไดสรางมาทํามาคิดมาแตโบราณกาลจนทุก

วันนี้ หนังสือจึงเปนสิ่งที่สําคัญ เปนคลาย ๆ ธนาคารความรูและเปนออมสิน เปนสิ่งที่จะทําใหมนุษย

กาวหนาไดโดยแท..."

สมชาย ย้ิมเผือก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยําทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่งความคิดเห็นทีเปนสัมมาทิฐิถูกตองดวยเหตุผล

หลักวิชาและความชอบธรรมประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกาจรงานใหสําเร็จผลตรงตามจุดมง

หมายอีกประการหนึ่งเปนปจจัยสําคัญของการทํางาน ผุปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสามสวนนี้โดย

ครบถวนสม่ําเสมอจะประบสอบความสนําเต็จและความเจริญรงโรจนทั้งจะทําใหราชการและชาตบาน

เมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

สมชาย แยมดอนไพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

สมชาย แยมทับทิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย?

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษา

ประสานมิตร 13 มีนาคม 2514)..."

สมชาย รนตละออง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..."

สมชาย รุงเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

สมชาย เรียงใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

สมชาย ละอองพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สมชาย วิวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

สมชาย ศรีพรเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใชจําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความปกติสุขของสวนรวมดวย..."

สมชาย สมบัติวรรณทนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

สมชาย สรศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย

เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเสมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดดวยประการเดียว สวน

คุณธรรมดังกลาวแลวเปนเหมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูก

ทาง ดวยความสวัวดี คือความปลอดภัยจนบรรลุถงึจุดหมายที่พึงประสงค

ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตยโดยตระหนักวาการ

งาน สังคมและบานเมือง ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินงาน ยอมเจริญกาวหนาโดยยาก แตถางาน

ใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตามขาดผูมรคุณธรรมความสุจริตแลวจะดํารงอยูมิไดเลย..."

สมชาย สรอยแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

สมชาย สิงหนันทน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

สมชาย สิริวณิชชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูใดสละชีวิตเปนชาตอพลี เปนวีรบุรุษผูรักชาติรักบานเกิดเมืองนอนอยางแทจริงและไดทําหนาที่ของคน

ไทยอยางสมบูรณ ควรแกการยกยองสรรเสริญอยางยิ่ง ทุกคนจักตองรักษาเกียรติประวัติของผูกลาหาญ

เหลานี้ไวและถือเอาเปนแบบฉบับในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติตลอดสืบไป..."

สมชาย สีดากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกายสุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและเปนประโยชนที่พึงประสงคโดย

ครบถวนแทจริง..."

สมชาย สุทนต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

สมชาย สุวรรณกําเนิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่งคง..."

สมชาย แสงชัยศรียากุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตละคนควรจะไดรับทราบตระหนักแตเบื้องแรกวานายทหารเปนผูมีภารกิจตองปฏิบัติ และรับผิดชอบ

ในดานการปกครองบังคับบัญชาและบริหาร ซึ่งจําเปนจะตองปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีทุก ๆ ดาน 

เพราะงานของทหารนั้น ลวนผูกพันอยูกับความมั่นคงปลอดภัยของชาติทั้งสิ้น อีกประการหนึ่ง จะตองทํา

ความเขาใจใหถองแทวางานดานทหารก็ตาม งานดานพลเรือนก็ตามแทจริงแลวคืองานสวนรวมของชาติ 

ซึ่งมีความสําคัญและเกี่ยวพันเช่ือมโยงถึงกันหมด จะแยกออกจากกันใหเด็ดขาดไมได หากจะตองดําเนิน

ไปพรอมกัน และประสานสอดคลองกันเปนอยางดีดวย ทหารทุกคนจึงตองสําเหนียกตระหนักอยูเสมอ ใน

ความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัว รวมงานกับผูอ่ืนใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพา

ประเทศชาติของเราใหกาวไปถึงความวัฒนาสถาพร และธํารงม่ันคงอยูในความรมเย็นเปนอิสระตลอดไป

..."

สมชาย หลิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองจะมีความเรียบรอย ความมั่นคงก็ตอเมื่อประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนถูกตอง

ตามระเบียบของบานเมืองตามกฎหมาย แตกฎหมายนี้ก็ยากที่จะปฏิบัติตาม เพราะวาตองมีความรูและ

จะตองมีความสามารถ ที่จะทําใหถูกตอง ซึ่งจําเปนตองไดรับคําแนะนํา เพื่อใหกฎหมายคุมครองไดเทาที่

ไดทราบแลว กฎหมายอาจไมเปนสิ่งที่คุมครองบุคคลได ตรงกันขามอาจเปนเครื่องมือที่กดขี่บุคคล..."

สมชาย หุนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี

ภูพิงคราชนิเวศน

วันที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕..."

สมชาย อนันตจารุตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

สมชาย อิแอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนครูนั้น ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตองรูจักอบรม

เด็กทั้งในดานศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึก รับผิดชอบในหนาที่ และในฐานะที่

เปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนา การใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้น ตางกับการอบรม การสอน

คือการใหความรูแกผูเรียน สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย ขอใหทาน

ทั้งหลายจงอยาสอนแตอยางเดียว ใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย..."

สมชิต อางหยิ่ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม

เกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและสวนรวม..."

สมชื่น หงคงคา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูสําเร็จการศึกษาปริญญาแลว  ถือวามีความรับผิดชอบอยางยิ่งอยูที่จะตองใชวิชาความรูปฏิบัติงานให

เกิดประโยชน  ความรูที่ใชไดผลนั้นตองเปนความรูที่ถูกตอง แนนหนา แมนยําชํานาญ นํามาใชการไดทันที

 และนอกจากความรูดานลึก คือ วิชาการเฉพาะจะเขาที่ศึกษามาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยแลว  

ความรูสึกดานกวาง คือวิชาการอื่น ๆ ทั่วไป ยอมเปนปจจัย ประกอบสงเสริมอีกสวนหนึ่งดวย เพราะเหตุ

วาวิชาการทั้งปวงมีสวนสัมพันธเก่ียวเนื่องกันอยูไมมากนอย ถาขาดความรูดานกวาง จะทําใหบุคคลมี

ความรูความคิดคับแคบ ทําการงานไดคลองตัว บัณฑิตจึงจําเปนตองพัฒนาความรูใหกาวหนาทันการณ 

ทันงานอยูตลอดเวลา..."

สมโชค กลับศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางคนดีนั้น ก็คือการใหความรู ความคิด ความสามารถ และความดีแกเขา ดวยการใหการศึกษา

อบรม วิชาความรูตางๆ ไมวาวิชาสามัญ วิชาชีพ หรือวิชาศาสนา ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับเยาวชน

สําหรับแตละคนจะนําไปสรางอนาคต ที่มั่นคงแจมใส ถาโรงเรียนสอนวิชาการไดดี ฝกหัดใหรูจักหนาที่

และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริงๆ พรอมทั้งอบรมใหเขาใจในศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแก

เยาวชนอยางครบถวน โดยเฉพาะความรูวิชาการนั้น นอกจากจะนําใหบุคคลเฉลียวฉลาด มีโอกาสที่เปด

กวางแลว ยังจะชวยใหศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง เกื้อกูลการประพฤติปฏิบัติตามศาสนา

ใหถูกตองม่ันคงและชวยใหอนุชนเติบโตเปนพลเมืองดี เปนศาสนิกชนที่สมบูรณแบบ..."

สมโชค จวงเสิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการสรางตัวสรางฐานะนนจะตองถือหลักคอยเปนคอยไป ดวยความรอบคอบ ระมัดระวังและความ

พอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะและกําลัง หรือ ทําดยความเรงรีบ เม่ือมีพื้นฐานแนนหนารองรับพรอมแลว 

จึงคอยสรางคอยเสิรมความเจริญกาวหนา ในระดับที่สูงขึ้น ตามตอกันไปเปนลําดับ ผลที่เกิดขึ้นจึงจะ

แนนอนมีหลักเกณฑ เปนประโยชนแทยั่งยืน..."

สมโชค ชํานาญสิทธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

สมโชค โตไกรรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

สมญา หัสมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตละคนควรจะไดรับทราบตระหนักแตเบื้องแรกวานายทหารเปนผูมีภารกิจตองปฏิบัติ และรับผิดชอบ

ในดานการปกครองบังคับบัญชาและบริหาร ซึ่งจําเปนจะตองปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีทุก ๆ ดาน 

เพราะงานของทหารนั้น ลวนผูกพันอยูกับความมั่นคงปลอดภัยของชาติทั้งสิ้น อีกประการหนึ่ง จะตองทํา

ความเขาใจใหถองแทวางานดานทหารก็ตาม งานดานพลเรือนก็ตามแทจริงแลวคืองานสวนรวมของชาติ 

ซึ่งมีความสําคัญและเกี่ยวพันเช่ือมโยงถึงกันหมด จะแยกออกจากกันใหเด็ดขาดไมได หากจะตองดําเนิน

ไปพรอมกัน และประสานสอดคลองกันเปนอยางดีดวย ทหารทุกคนจึงตองสําเหนียกตระหนักอยูเสมอ ใน

ความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัว รวมงานกับผูอ่ืนใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพา

ประเทศชาติของเราใหกาวไปถึงความวัฒนาสถาพร และธํารงม่ันคงอยูในความรมเย็นเปนอิสระตลอดไป

..."

สมดวง สอนสุภาพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอแสดงความยินดี กับทานผูไดรับเลื่อรยศ ซึ่งเปนนายพลของตํารวจซึ่งแสดงใหเห็นวาทานได ปฏิบัติ

หนาที่ มาโดยดี ในขอนี้ก็ถือวามีเกียรติก็ทําใหคนไดมองเห็นวา ทานคงเปนคนที่มีควรจะไดรับความ

ไววางใจจึงขอใหทานพยายามปฏิบัติหนาที่ตอไปเพื่อความเจริญ เพื่อช่ืเสียงของกรมตํารวจ ตํารวจนั้นทํา

หนาที่ไดมากสําหรับความเปนอยูเย็นเปนสุขของพลเรือน จึงเปรโอกาสของทานที่จะได แสดงฝมือและ

แสดงความสามารถที่จะทําใหบานเมืองมีความสงบ และใหประชาชนไดรับบริการที่ดีในการนี้ก็เปนหนาที่

ที่หนักโดยเฉพาะในสมัยปจจุบันนี้จะตองยิ่งทําดวยความมุงม่ันที่สุด และพยายามที่จะทําใหภารกิจลุลวง

ไปดวยดี สําหรับการนี้ก็ขอใหทานทั้งหลายมีกําลังกายและใจ พรอมสัพสมบูรณสามารถปฏิบัติงานที่

สําคัญและขอใหทุกทานไดมีความเจริญความสําเร็จทุกประการ..."

สมดี แสนหัวชาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

สมดี หนูตะพงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สมเดช หมั่นเพ็งยัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...1. คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดีตอกัน

2. การชวยเหลือเกื้อกูล ประสานประโยชนทําใหงานสําเร็จ

3. ทําตามความคิดเชิงเหตุ-เชิงผล ถูกตองเที่ยงตรง

4. ประพฤติสุจริตอยูในกติกา อยูในเบียบแบบแผนเสมอกัน..."

สมถวิล จึงกระแพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเมตตาปรองดองและความมุงเจริญตอกันนั้น  ยังมีอยูในจิตใจ คนไทยถาเราทั้งหลายพยายาม 

นึกถึงประโยชนและความสุข ความเจริญของสวนรวมใหมาก พยายามหันหนาเขาหากันและมองกัน

ในทางดีเสมออยูเสมาอ  ก็จะเขาใจกันและรวมมือรวมงานกันไดเปนอยางด.ี.."

สมถวิล ธรรมสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดํารงตนภายหนานั้น ทานจะตองประพฤติใหดีใหเหมาะสมแกฐานะรูจักผิดและชอบ ประกอบ

อาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไมเสเพลและไมปลอยตนใหเปนทาสแหงอบายมุขตางๆ ดังนี้แลว ทานก็จะ

สามารถเปนที่พึ่งแกตนเองและครอบครัวของทาน และจะเปนที่นับถือของบุคคลอื่น (พระบรมราโชวาทใน

พีธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : 25 มิถุนายน 2496)..."

สมทมาจ เนรรูด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนมีความปราถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน   

มีความสงบและทํางานตั้งอธิษฐาน  ตั้งปณิธาน

  ในการที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพอกิน 

  ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด  แตมีความพออยูพอกิน  มีความสงบ

เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได

เราก็จะยอดยิ่งยวดได

ฉะนั้น  ถาทุกทานซ่ึงถือวาเปนผูมีความคิดและมีอิทธิพล

มีพลังที่จะทําใหผูอ่ืนซึ่งมีความคิดเหมือนกัน

ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดกิีนดีพอสมควร  ขอย้ําพอควร

พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได

ก็จะเปนของขวัญวันเกิด  ที่ถาวร  ที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล..."

สมทรง จุลศร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกัน

แกหลายๆคนหลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533)..."

สมทรง เดิมราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญญา" แปลตามพยัญชนะวาความรูทั่ว ตามอรรถะหมายความไดหลายอยาง อยางหนึ่ง คือความรู

ทุกอยาง ทั้งที่เลาเรียนจดจํามา ที่พิจารณาใครครวญคิดเห็นขึ้นมา และที่ไดฝกฝนอบรมใหคลองแคลว

ชํานาญขึ้นมาในตัวเอง อีกอยางหนึ่ง เมื่อมีความรูความจัดเจนชํานาญในวิชาตาง ๆ ดังวา จะยังผลใหเกิด

เปนความเฉลียวฉลาดขึ้นในตัวบุคคล แตประการสําคัญคือความรูที่ผนวกกับความเฉลียวฉลาดนั้น จะ

รวมกันเปนความสามารถพิเศษขึ้น คือความรูจริงรูแจงชัด รูตลอดในสิ่งที่ไดมีโอกาสศึกษา ซึ่งจะใหผล

ตอไปเปนความรูเทาทัน เปนตนวารูเทาทันความคิด จริต ทฤษฎี และเจตนาของคนทั้งปวงที่สมาคมดวย 

รูเทาทันเหตุการณ สภาพการณทั้งหลายที่ผานพบ เมื่อรูเทาทันแลว ก็จะรูจะเห็นแนวทางและวิธีการ ที่จะ

หลีกใหพนอุปสรรคปญหา และความเสื่อม ความลมเหลวทั้งปวงได แลวดําเนินไปตามทางที่ถูกตอง

เหมาะสม จนบรรลุความสําเร็จและความเจริญวัฒนาที่มุงหมายไว..."

สมทรง บุณยรัตพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบพเหนจรางวัลหรือประโยจใหมากขอให

ถือวาการทํานหาทีไดสมบูรณืเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุข และมั่นคง 

ขาพเจาไดปฏิบัติและยึดแนวพระบรมราโชวาทดังกลาวมาโดยตลอด ทํางานอยางมีความสุข ประโยชน

เกิดแกนักเรียน ผูปกครอง ตลอดถึงชุมชนและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ..."

สมทรง พรหมจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

สมทรง พรหมมินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาพวกเราทุกวันนี้ปรารถจะธํารงรักษาชาติประเทศและความเจริญมั่นคงนี้ ใหยั่งยืนตอไปก็จะตอทํา

จิทําใจใหไดอยางบรรพบุรุษ คือ รูสํานึกตระหนักในชาติในเผาพันธุไทย  แลวตั้งความคิดความเห็นของตน

ใหถูกตองและหนักแนนแนวแน  ในอันที่จะยึดถือประโยชนของชาติบานเมืองเปนเปาประสงคเลิกคิดถึง

ประโยชนเฉพาะตัว   เฉพาะพวกพองเปนที่ต้ังไมขัดแยงแขงกันใหเสียประโยชนของแผนดิน  ผูใดมีการ

หนาที่อันใดอยูก็ตองเรงกระทาํใหจริง ใหสําเร็จลุลวงไปดวยความรับผิดชอบอยางเต็มที่ มีความอุตสาหะ

ขวนขวายโดยบริสุทธใจที่จะรักษาความเปนปกแผนมั่นคงของคนไทยไวดวยความเมตตาปรองดองดั่ง

ญาติดั่งมิตรผูมีความมุงดีมุงเจริญตอกัน

            จากกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันองคที่ยกมากลาวขางตน

แสดงใหเห็นวาทั้งอดีตและปจจุบันสังคมไทยยังมุงประโยชนของตนเองและพวกพองมากไมเห็นประโยชน

สวนรวม จึงทําใหเกิดเหลื่อมล้ําทางสังคม ขาดความสามัคคี ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและ

สังคมไทย

           ถาวันนี้คนไทยทุกคนหันหนามาสามัคคีกัน  คํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติเปนหลักใชชีวิต

อยางพอเพียงดําเนินตามรอยเบื้อพระยุคลบาท ทุกคนก็จะมีชีวิตและความเปนอยูดีขึ้น บานเมืองก็จะสงบ

สุขและเจริญกาวหนาย่ิง ๆ ขึ้นไป..."

สมธิดา ชินวงศอมร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ไดโดยดี เพราะวามีจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี

 ถาตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุข

ตราบนั้น..."

สมนา วิงวอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

สมนึก การสมกลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปดทั้งที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวา ไมมีใครเห็น แตถาทุกคน พากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

สมนึก เกิดหิรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

สมนึก แกวจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

สมนึก ขําพึ่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

สมนึก จันทรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สมนึก จันทรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522..."

สมนึก ชํานาญกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปจจุบันนี้มีปญหาสังคมเพิ่มขึ้นกวาแตกอนเปนอันมาก ปญหาเหลานี้หากบําบัดแกไขไมทันทวงที 

ก็จะกระทบกระเทือนและเปนภัยถึงความเปนอยูสวนรวมดวยอยางแนนอน งานสังคมสงเคราะห

จึงเปนงานที่มีความสําคัญมาก และจําเปนที่ทุกๆฝายจะตองรวมมือกันทําอยางจริงจัง..."

สมนึก นวลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน    ความ

ดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน   ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งในกาย ในใจ ในคําพูด  ตอง

สํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ  และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว  ไมปลอยใหเจริญงอกงาม   

 ทําความเสยีหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

สมนึก รัตนภาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป..."

สมนึก วงษยืน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในชีวิตการงานนั้น ทุกคนมีภาระ อันหนักที่จะตองกระทํามากมาย ทั้งในงาน อาชีพและงานที่ทํา

ประโยชนแกสังคม นอกจากนั้นยังมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ รับใชชาติบานเมืองในฐานะที่เปนพลเมือง ไทย

อีกประการหนึ่งดวย..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ณ วังทาพระ 14 ตุลาคม 2512..."

สมนึก วณิชชนานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง 

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริ ญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

สมนึก สังขแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โดยสรุป ใหตระหนักถึงหนาที่ของผูพิพากษาและผูนี้เกี่ยวของกับการปกครองใหดําเนินการใดๆ ให

คงไวซ่ึงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ไมวาจะเปนการเลือกตั้ง การรางรัฐธรรมนูญการพิจารณา

เร่ืองตางๆ ตองรวมกันพิจารณา เพื่อใหเกิดประโยชนตอเนื่อง ใหมากที่สุด และเพื่อความเจริญรุงเรื่องของ

บานเมืองมากที่สุด..."

สมนึก อยูเอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายบานเมืองนั้น  โดยหลักกการมีไวสําหรับรักษาความยุติธรรมและความสงบ เรียบรอยใน

แผนดิน ดวยการแตตามความจริงที่เปนอยู ปรากฎวาในบางเรื่องบางกรณี  การใชกฎหมายมักไมไดผล

สมบูรณตรงตามหลักการอันเปนเจตนาที่แทนัก  อาจนําไปสูความยุงยากและความราวฉาน  ซึ่งเปนความ

เสียหาย และเปนอันตราย  ผูมีหนาที่ในดานกฎหมาย จะตองคิดอาน กระทําการใหกฎหมายไดเปนปจจัย

ผดุงความเที่ยงธรรมและสงบสุขอยางแทจริง..."

สมเนตร สายทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลว แตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรรม และความ

มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ ทั้งตองมีกุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงาน 

ประกอบพรอมกันดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันย่ังย่ืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

สมบัติ ฉางกันทา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความศักดิ์สิทธ์ิถูกตองของกฎหมายรวม ทั้งการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและผูกระทํา

ผิดเปน ภาระหนักและยากยิ่ง ผูที่จะทําหนาที่นี้ใหสําเร็จเรียบรอยโดย สมบูรณไดจึงจักตองใชความรู 

ความสามารถอยางสูง และตองตั้งใจทําความเขมแข็ง เสียสละ มีความสุจริตยุติธรรมตลอดจนระเบียบ

วินัย อันเครงครัด..."

สมบัติ ทอยถู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

สมบัติ นกสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

สมบัติ บริบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่งคง..."

สมบัติ บานเย็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วัยเด็กเปนวัยที่เร่ิมเร่ิมตนเปนวัยเตรียมตัวเพื่อสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตเด็กๆจึงควรรีบขวนขวาย

ศึกษาจะไดมีความฉลาดรอบรูวาอะไรคือความดี เพราะอะไรคือความเสื่อมเสียเพื่อสามารถเลือกเฟนหยิบ

ยกเอาแตสิ่งที่ดีงามขึ้นมาประพฤติปฏิบัติใหเปนทางนําชีวิตของตนไปสูความเจริญ..."

สมบัติ พรมมาแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเปนทุนรองอยู ก็จะไมมีวันอับจน ยอมหาทางสรางฐานะใหกาวหนาได

เสมอ ขอดีในการสรางแตง การสรางจะตองคอยเปนคอยไปดวยความรอบคอบระมัดระวัง และความ

พอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะและกําลังหรือดวยความเรงรีบ..."

สมบัติ พราหมณสําราญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางคนดีนั้น ก็คือการใหความรู ความคิด ความสามารถ และความดีแกเขา ดวยการใหการศึกษา

อบรม วิชาความรูตางๆ ไมวาวิชาสามัญ วิชาชีพ หรือวิชาศาสนา ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับเยาวชน

สําหรับแตละคนจะนําไปสรางอนาคต ที่มั่นคงแจมใส ถาโรงเรียนสอนวิชาการไดดี ฝกหัดใหรูจักหนาที่

และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริงๆ พรอมทั้งอบรมใหเขาใจในศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแก

เยาวชนอยางครบถวน โดยเฉพาะความรูวิชาการนั้น นอกจากจะนําใหบุคคลเฉลียวฉลาด มีโอกาสที่เปด

กวางแลว ยังจะชวยใหศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง เกื้อกูลการประพฤติปฏิบัติตามศาสนา

ใหถูกตองม่ันคงและชวยใหอนุชนเติบโตเปนพลเมืองดี เปนศาสนิกชนที่สมบูรณแบบ..."

สมบัติ พุมพวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

สมบัติ ยิ้มเสถียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิดขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกัน และรวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไขดวยเหตุผลดวยหลักวิชา และดวยความบริสุทธจริงใจ ใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป เพื่อให

ประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

สมบัติ วรรณศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ  ประการใหบริสุทธิ์ 

บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จ อยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

สมบัติ สรวงอนุรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยเต็มความสามารถ ดวยอุดมคติ ดวยความเสียสละ และดวยความ

ระมัดระวัง ใหทุกอยางที่ปฏิบัติถูกตอง เที่ยงธรรม เปนกลาง ดวยความระลึกเสมอวา ทุกอยางที่กระทํามี

ผลเกี่ยวเนื่องตอสวนรวมของบานเมืองและประชาชน..."

สมบัติ แสงสวางสัจกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

สมบัติ ฮะสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

สมบุญ จั่นจุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่ง..."

สมบุญ พิมพาครณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

สมบุญ มาหาญศึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเปนบัณฑิต นอกจากจะหมายรูไดที่ความรูและความฉลาดสามารถของบุคคล ในการใชวิทยาการ

ใหเกิดประโยชนแลว ยังสังเกตทราบไดที่การกระทํา คําพูด และความคิด อีกทางหนึ่ง. บัณฑิตนั้น เมื่อจะ

ทําจะพูดหรือจะคิด ยอมพยายามทําใหดี พูดใหดี คิดใหดีเสมอ. ทําใหดี หมายถึงทําดวยความตั้งใจและ

จริงใจ ใหเปน การสรางสรรคแท. ไมวาการเล็กการใหญ ก็พยายามทําอยางดีที่สุด เพื่อใหบรรลุ เปาหมาย

และประโยชนของการที่ทํานั้นโดยครบถวน ไมทําโดยเพทุบาย หรือมีเจตนา ไมบริสุทธิ์แอบแฝง. การพูด

ใหดี หมายถึงการกลาววาจาชอบใหเกิดประโยชน เชน กลาวในสิ่งที่จะกอใหเกิดความรู ความฉลาด ความ

เจริญ ความดี ความสามัคคีปรองดอง ไมกลาวในสิ่งที่ไมรูจริง ที่กอใหเกิดความสับสน หรือที่ทําลายความ

ดีงาม ความเจริญมั่นคง. การคิดใหดีนั้น หมายถึงการคิดดวยความมีสติตั้งมั่น เปนกลาง ไมถูกเหนี่ยวนํา

ดวยอคติ หากอาศัยความถูกตองดวยหลักวิชา เหตุผลความเปนจริง และศีลธรรมจรินธรรม เปนพื้นฐาน

เครื่องวินิจฉัย เพื่อใหความคิดนั้นปราศจากพิษภัย เปนคุณเปนประโยชนแทจริง. 

           บัณฑิตทั้งหลายจะทํา จะพูด จะคิดสิ่งใด ขอใหทํา ใหพูด ใหคิดอยางมีหลักการ และความสังวร

ระวัง เพราะเชื่อวาถาสามารถฝกหัดปฏิบัติใหเคยชินเปนนิสัย จะชวยให สมัครสมานเขาใจกันไดเปนอยาง

ดี รวมงานประสานประโยชนกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะสงเสริมใหแตละคนประสบความสําเร็จ

รุงโรจนในหนาที่การงานไดเปน แนนอน..."

สมบุญ สวยสด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

สมบุญ หลิมวัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาลนั้น เปนสถาบันหนึ่งในสถาบันสําคัญของ ประเทศ จึง ตองปฏิบัติหนาที่โดยถือวาชาติ บานเมือง

เปน เปาหมายสําคัญ และความ อยูดีกินดีของประชาชนเปนสิ่งที่ปรารถนา ดวย การปฏิบัติหนาที่ดวย

ความ ต้ังใจจริง ดวยความซื่อสัตยสุจริต และขยันหมั่นเพียร..."

สมบูรณ เกิดคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองเหมือนกันหมด ลง

ทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็ตอง

สอดคลองกัน..."

สมบูรณ จินดาปลูก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีปญหาใด ๆ เกิดขึ้น ทุกคน ชอบที่จะทําความคิดความเห็นใหสอดคลอง กัน รวมกันพิจารณา

หาทางแกไขดวย เหตุและผล ตามความเปนจริง บนพื้นฐานอันเดียวกัน ก็จะเห็นแนวทาง ปฏิบัติแกไขได

อยางเที่ยงตรงถูกตอง และเหมาะสม..."

สมบูรณ ตันสุภสวัสดิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหงานเกิดผลอันยิ่งใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติ ดวย

ความสุจริตและดวยความตั้งใจที่จะแผความรู ความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึง

ผลประโยชนใดๆก็เปนการทําหนาที่โดยตรงและไดหนาที่โดยเต็มที.่.."

สมบูรณ ตาตุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาและพระราชีนี  มีความยินดี ที่ไดมารวมพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ในโอกาสนี้ 

และพอใจที่ไดทราบตามรายงานของผูบังคับการคายชุมนุมวา งานชุมนุมลูกสือนี้ จะใหประโยชนแก

ลูกเสือทั้งโดยทางตรง และโดยทางออม เปนอยางมาก 

            ขาพเจาไดเคยกลาวแกคณะลูกเสือในโอกาสอื่นมาแลาวา การลูกเสือนั้นเปนกิจการที่ผูใหญจัด

ขึ้นสําหรับเด็ก เพื่อซักจูงและฝกฝนใหเติบโตเปนคนดีมคีวามซื่อสัตย และเปนผูสามารถเหมาะสมที่จะอยู

ในสังคม ดังนั้นจึงเปนที่เขาใจและเปนที่หวังวา ตอไปขางหนาลูกเสือจะเปนคนสําคัญของชาติ คือจะเปน

ผูบริหารปกครองบานเมืองได ขอใหลูกเสือทราบถึงสิ่งสําคัญในการปกครองไววา  ในบานเมืองนั้น  มีทั้ง

คนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุข

เรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคนดีไดปกครองบานเมือง 

และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได  ลูกเสือทุกคนจงหมั่นฝกฝนตนเอง

ใหมาก เพื่อใหพรอมและใหเหมาะแกการภาระหนาที่อันจะมีมาขางหนานั้น 

            ในการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งนี้ ลูกเสือทั่วราชอาณาจักรไดมาอยูดวยกัน นอกจากนั้นยังมีแขก

จากตางประเทศมาอยูรวมกับเราดวย เปนโอกาสอันประเสริฐที่จะผูกไมตรีระหวางกันและกัน ขอใหแตละ

คนทําความรูจักคุนเคย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดกัน ผูกพันกันไวดวยน้ําใจ ลูกเสือจะรูสึกวา การที่

ไดมาอยูรวมกันเพียงชั่วเวลาเล็กนอยนี้ อาจกอใหเกิดประโยชนแกชีวิตอนาคตไดมากมาย 

            ไดเวลาอันเปนมงคลแลว  ขาพเจาขอเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ณ บัดนี้ ขออวยพร

ใหงานดําเนินลุลวงไปดวยดี  สําเร็จประโยชนตามวัตถุประสงคทุกประการ และขอใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ

 ลูกเสือทุกคน  พรอมทั้งผูมีสวนรวมในงาน มีความสุขความสวัสดีโดยทั่วกัน..."

สมบูรณ แตงเกลี้ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สมบูรณ ทองอิ่ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหนาที่ในฐานะของแตละคนที่ตองทําใหทําอยางดีๆ ทําเรื่อยไป ไมใชทําอยางที่

อยากจะทําแลวก็ดีเดน ทําดีเดนไมใชอยากดีเดน ทําใหดีแลวก็จะดีเดนเอง ไมมใชวาจุดประสงคที่จะทํา

เพื่อใหดีเดน ทําเพื่อใหดีเร่ือยๆทําใหหนาที่ที่มีใหสําเร็จ แตไมใชจุดประสงคที่จะดีเดน ก็อยางที่วาไมใชทํา

เพื่อดังแตวาตองการจะดังเม่ือไหรก็ดังเองแลวดังดีดวยดังไพเดราะ ไมใชดังอยางนารําคาญหรือนาเกลียด

..."

สมบูรณ เบาหนองบัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

สมบูรณ ปจฉิมศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุก วันนี้ดวยความสามัคคี ผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ 

บรรเทาความเดือดรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."  

    

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะกรรมการบริหารและอาสาสมัคร มูลนิธิราชประจํานุเคราะหฯ

ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร 30 ตุลาคม 2508..."

สมบูรณ พูลสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีชีวิตของบุคคลนั้นยอมมีภัยอันตราย มีอุปสรรคและเคราะหดี เคราะหรายผานเขามาเนืองๆ ไมมีผูใด

จะอยูเปนปรกติสุขอยางเดียวได ทุกคนจําเปนตองเตรียมกาย เตรียมใจใหพรอมทุกเวลา ที่จะเผชิญและ

ตอสูแกไขความไมปรกติเดือดรอนตางๆ ดวยเหตุผล หลักวิชา ความถูกตองรอบคอบและสามัคคีธรรม..."

สมบูรณ มากจงดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จิตใจที่จะเผื่อแผที่จุชวยเหลือซึ่งกันและกันนี้ก็ไมตองเสียสตางคใดๆก็ชวยกันได อันนี้เปนสิ่งที่ดีงาม

ที่สุดสําหรับบุคคลๆและดีงามที่สุดสําหรับสวนรวมเหมือนกัน ที่จะเพาะความเอ็นดูสงสารซ่ึงกันและกัน 

เมตตาซึ่งกันและกัน และชวยซึ่งกันและกัน อยางนี้ทําใหบานเมืองมีความเจริญ บานเมืองมีความสงบสุข

อยางดีที่สุด..."

สมบูรณ เมฆแสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

สมบูรณ รัตนเจียมรังษี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

สมบูรณ ศรีรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

สมบูรณ อมรสิทธิวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

สมบูรณื นพเกลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

สมประสงค เกษมจิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

สมประสงค หิรัญคุปต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติงานนั้นยอมมีปญหาตางๆ เกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อเกิดปญหาขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมได ก็ชวยกันคิด

ชวยกันแกหลายๆ คนหลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นั้น จักไดไมกลายเปน

อุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน ตัวการที่จะทําใหแกปญหา

ไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้น คือ จิตใจและความคิดที่ถูกอคติครอบงําคนเราเมื่อมีอคติแลว มักมอง

ไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจิรงแลว ก็ไมทําใหทราบ

ตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก ยิ่งไปกวานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางใหได 

เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุทางแกปญหานั้นๆ ควรจะกระทําโยวิธีใด จะกระทาํ

ไดโยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

สมปราถนา ธรรมนูญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวยกลาวคือผูใหกมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจผูรับก็มีความสุขมี

กําลังใจสังคมสวนรวมตลอดถึงประเทศชาติก็มีความผาสุกมีความรมเย็น

    ดิฉันซาบซึ้งใจมากค การใหย่ิงใหญกวาการรับ ดิฉันพยายามเปนผูใหมีความสุจใจดีจริงๆคะ..."

สมปรารถนา วิชิตพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

สมปอง เขม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สมปอง บุษบงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

สมปอง พรวญหาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

สมปอง สินเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา   ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหบานเมืองพออยู พอกิน มีความ

สงบ และทํางานตั้งอธิษฐาน จุดมุงหมายในแงนี้ ในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยพออยู พอกิน ไมใชรุงเรือง

อยางยอด ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอยํ้า พอควร พออยู พอกิน มีความสุข

                 โดยขาพเจาไดนอมนําแนวพระราชดํารัสเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหปฏิบัติงานและดําเนิน

ชีวิต  ของสมาชิกทกุคนในครอบครัวจนสามารถชวยใหครอบครัวอยูอยางพอควร พออยู  และพอกิน ทํา

ใหมีความสงบสุขตลอดมาและตั้งมั่นวาจะปฏิบัติสืบไปชั่วลูกหลาน

                  กรณีปฏิบัติในวิถีชีวิต  สมาชิกทุกคนทําบัญชีครอบครัวรวมกันทุกวันสมาชิกทุกคนตองมีเงิน

ออม  มีคุณธรรม มีใจเอื้ออารี  มีความรอบรู ทางวัตถุสังคม และสิ่งแวดลอมและเลือกรับวัฒนธรรมจาก

โลกภายนอกอยางเหมาะสม..."

สมปอง อินทับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง ขาพเจาจึงเชื่อ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

สมพงค จิตรักธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปจจุบันนี้มีปญหาสังคมเพิ่มขึ้นกวาแตกอนเปนอันมาก ปญหาเหลานี้หากบําบัดแกไขไมทันทวงที 

ก็จะกระทบกระเทือนและเปนภัยถึงความเปนอยูสวนรวมดวยอยางแนนอน งานสังคมสงเคราะห

จึงเปนงานที่มีความสําคัญมาก และจําเปนที่ทุกๆฝายจะตองรวมมือกันทําอยางจริงจัง..."

สมพงศ เรืองสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญ ๆ ทุกอยาง ตองการเวลามากกวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจทําไมสําเร็จโดย

ตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้นไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับชวง

งานขึ้นเปนขอสําคัญ จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

สมพงษ กันธวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

สมพงษ แกวประเสริฐศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง.

ภูพิงคราชนิเวศน

วันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖..."

สมพงษ แกวสุภาพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

สมพงษ ขําคม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สมพงษ ชูมากเลี่ยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ อยูที่เราพออยูพอกิน และมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน 

หมายความวา อุมชูตัวเองไดใหพอเพียงกับตัวเอง..."

สมพงษ ทวีวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม

เกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและสวนรวม..."

สมพงษ เทพจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔..."

สมพงษ บิดร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือ  ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวย

วิถีทางที่สุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม  ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู  

การทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและม่ันคง

ถาวร เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

สมพงษ บุญจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสั่งสอนธรรมะโดยบริสุทธิ์ และการปฏิบัติธรรม เปน แบบอยางโดยประจักษผลนี้ จะเปนเหตุชักนํา 

และชวยใหคนทั่วไป สามารถศึกษาเขาใจหลักธรรมไดกระจางชัด และเกิดศรัทธาความเชื่อใน พุทธ

ศาสนาอยางถูกตอง..."

สมพงษ พุมแยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

สมพงษ ฟูศรีบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

สมพงษ ภูมิชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

สมพงษ รมโพธิ์ภักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

สมพงษ ศรีขวัญแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

สมพงษ สัมฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

สมพงษ เหมรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

สมพงษ อ่ําปลอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆ ทุกอยาง ตองการเวลามาก กวาจะสําเร็จอยูที่ เร่ิมโครงการอาจไมทัน ทําใหสําเร็จ

โดยตลอด ดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงานใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถึงผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญ..."

สมพจน สุขเกษม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

สมพร แกวถาวร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

สมพร ขาวผอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือ  ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวย

วิถีทางที่สุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม  ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู  

การทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและม่ันคง

ถาวร เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

สมพร ชอแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

สมพร ชิตณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินและ ความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการ ปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการ เพราะการ ยึดมั่นดังกลาว จะสามารถปองกันความผิดพลาด เสียหายอันจะเกิดแก ตนแก

งานไดอยางแทจริง..."

สมพร ไชยปญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

สมพร นอยสัมฤทธิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิต ของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ

 เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไวเพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศไทย..."

สมพร นิลเขตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแลว จะเกิดความวาวุน พอมีความทุกขจะหันหนาเขาควาเอา

สิ่งที่เปนอันตรายตอชีวิตของตน เพื่อใหลืมเร่ืองเฉพาะหนาช่ัวคราว เชน ยาเสพติด เพราะยาเสพติดทําให

คนมึนเมา 

ขาดสติสัมปชัญญะ มักประพฤติแตความชั่ว เปรียบเสมือนปลาติดเบ็ด ยากนักที่จะหลุดพนออกไปได..."

สมพร เนาวรัตนไพบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราสะสมเงินใชดอกเบี้ย ใชเงินที่เปนดอกเบี้ยโดยไมตองแตะตองทุน แตถาเราใชมากเกินไปหรือเรา

ไมระวัง เรากินเขาไปเปนทุน ทุนมันก็นอยลงๆ จนหมด..."

สมพร แนงนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

สมพร บุญคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

สมพร พรมมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือเปนวิธีการที่ดี จะไมลาสมัย..."

สมพร พรวิเศษศิริกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

สมพร พรหมสีดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สมพร พัฒนชัยวัตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พูดถึงความรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสุขภายในกับความสุขภายนอก ภายนอกไดแก 

ความเปนอยูและสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตรายหรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ําทวมไฟ

ไหมหรือการขัดแยงทํารายกัน 

  ภายในไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใสไมมีกังวลไมมีความขุนเคือง ขัดของ จิตใจที่สะอาดและสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัวมีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติยศ อันเปนสิ่งที่ทุกคนตองการ ให

สัมฤทธิ์ผลได..."

สมพร พิทักษตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

สมพร ฟกแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

สมพร ยานะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก ขอใหถือวา

การทําหนาที่ไดสมบูรณเปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ ทําใหบานเมืองไทยของเราอยูเย็นเปนสุข

และมั่นคง..."

สมพร รอดไม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขของมหาชนชาวสยาม..."

สมพร วงศสํามะโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองและความมุงดีมุงเจริญตอกัน ยังมีบริบูรณอยูในจิตใจของคนไทย ถามีเหตุการณ

 หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้น และมีผลกระทบถึงสวนรวมแลวเราจะเขาใจกัน และรวมมือกันไดแนนแฟนเสมอ

..."

สมพร วงษสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนเขาใจใหชัด วาการทําหนาที่ของทหารใหบรรลุประสิทธิผลทั้งดานยุทธการ ทั้งดานการ

ปฏิบัติพัฒนาใหเกิดความเจริญมั่นคงในชาตินั้น ขอแรก จะตองมีความจงรัก และยึดมั่นในชาติบานเมือง 

ตองมุงมั่นที่จะปกปองรักษาและธํารงอิสระภาพอธิปไตยไวทุกเมื่อดวยสติปญญา ความสามารถ และชีวิต

 ความยึดมั่นดังนี้จะเปนเครื่องปองกันตนใหพนอันตราย จากความชั่ว ทุจริตทั้งหมด และจะเปนพลังแรง

สงเสริมใหกาวหนาไปในหนาที่ราชการ ขอสอง เม่ือจะทําการใด ตองตั้งใจทําใหจริงดวยความรับผิดชอบ 

และความบริสุทธิ์ใจมุงถึงผลอันเปนประโยชนพึงประสงคของการนั้นเปนสําคัญ ขอสาม ตองใชหลักวิชาใช

เหตุผล ความถูกตอง และความคิดไตรตรองที่บริบูรณดวยสติ และปญญาเปนเครื่องวินิจฉัยตัดสินปญหา 

ขอสี่ ตองถือวางานทุกดาน ทุกสิ่งสัมพันธพึ่งพิงกันและกันอยู จึงจําเปนตองรวมมือประสานประโยชนกับ

ทุกฝาย ทุกคนดวยความเฉลียวฉลาดและเมตตาปรองดองกัน ทั้งสี่ขอนี้เปนสิ่งที่จะขอใหนําไปพิจารณา

ใหประจักษแกใจ แลวถือเปนวินัยประจําตัวควบคูกับวินัยทหาร..."

สมพร ศักโกระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

สมพร สนธิหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

สมพร สุชาติพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

สมพร สุธารัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

สมพร แสงเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522..."

สมพร แสงสงา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลาย ความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคน จึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สมพร หงษทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

 ..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณ

และสวนสนามของทหารรักษาพระองค 

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2529..."

สมพร หวังสวาสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

สมพร หวังสวาสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

สมพร เองฉวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

สมพรศรี ชูโตชนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

สมพล จันทรงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

     เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

     ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

สมพล ปองกระโทก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่อยูกับกฎหมายและใชกฎหมายมาก ๆ นั้น อาจทําใหติดในตัวบทกฎหมายมากไป และทําใหเห็น

วาลําพังตัวบทกฎหมายจะใหความยุติธรรมไดโดยสมบูรณ ความจริงกฎหมายเปนเพียงเครื่องมือสําหรับ

กําหนดความถูกผิด เพื่ออาศัยเปนหลักวินิจฉัยในการอํานวยความยุติธรรม หาใชปจจัยสําคัญสิ่งเดียวใน

การใหความยุติธรรมไม ดังนั้นจะอาศัยตัวบทกฎหมายกับคําใหการในศาลเทานั้นไมได ทั้งนี้เพราะตัวบท

ของกฎหมาย รวมทั้งขอเท็จจริงที่นํามากลาวแกศาล เปนสิ่งที่อาจนํามาพลิกแพลงใหผิดเพี้ยนไปไดตาง ๆ

 ดวยความหลง ดวยอคติ หรือดวยเจตนาอันไมสุจริต ทําใหความเที่ยงธรรมตองถูกริดรอนทําลายไป การ

อํานวยความยุติธรรมจึงตองอาศัยตัวผูใชกฎหมายเปนปจจัยสําคัญดวยเทา ๆ กันกับตัวบทกฎหมาย..."

สมพล พุมพูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงแปลวา SUFFICIENCY ECONOMY SUFFICIENCY ECONOMY นั้นไมมีในตํารา 

เพราะหมายความวา เรามีความคิดใหมและโดยที่ทานผูเชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความวา เราก็สามารถที่

จะคิดอะไรไดจะถูกจะผิดก็ชาง ถาเขาสนใจเขาก็จะสามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใชหลักการเพื่อที่จะให

เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 23

 ธันวาคม 2542)..."

สมพันธ ปตถาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

สมพิศ คงประดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

สมพิศ แชมมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําโครงการอะไร ก็จะตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวา อัตภาพ หรือกับสิ่งแวดลอม ฉะนั้น การ

ที่จะทําโครงการอะไร จะตองทําดวยความรอบคอบ และอยาทําเกินไป..."

สมพิศ นครครื้น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนครูอยางแทจริง นับวาเปนบุคคลพิเศษ ผูตองแผเมตตาและเสียสละเพื่อความสําเร็จ 

ความกาวหนา และความสุขความเจริญของผูอ่ืนอยูตลอดชีวิตที่กลาว ดังนั้นประการหนึ่งเพราะครู

จําเปนตองมีความรักความสงสารศิษยเปนพื้นฐานทางจิตใจอยูอยางหนักแนน จึงจะสามารถทนลําบาก 

ทนตรากตร่ํากายใจ อบรมสั่งสอนและแมเคี่ยวเข็ญศิษยใหตลอดรอดฝงได อีกประการหนึ่งจะตองยอด

เสียสละความสุขและประโยชนสวนตัวเปนอันมาก เพื่อมาทําหนาเปนคร.ู.."

สมพิศ ปริญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...No mater how many disciplines one finds in the world, when something needs to created, 

those disciplines must be used together, or adapted for use.  As in a meal, before dishes are 

made ready for consumption, several methods are employed, with several steps involved.  

Educatiors, therefore, are oblighed to make learners clearly understand that all subjects taught 

are linked and contributing to one another, both science ard arts.  No discipline can be applied 

separately or in isolation. (Aug 3, 1978)..."

สมพิศ ฤทธิ์เนื่อง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

สมพิศ วัฒนศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สมาชิกทั้งหลาย ไดทําหนาที่เปนตัวแทนของ ปวงชนชาวไทย มีสวนสําคัญในการปกครอง ประเทศชาติ

 จึงขอให พิจารณาดําเนินงาน ดวยความละเอียดรอบคอบ และขอใหปฏิบัติตรงตาม ปรารถนา ของ 

ประชาชน เปนสวนรวม อยางแทจริง..."

สมพิศ สุขเกษม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

สมพิศ เหลี่ยมสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

สมพิศ อินสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยางดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สมภพ ชุมเชื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

สมภพ เที่ยงพูนวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค น้ําใช น้ําเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตนั้นอยูที่น้ํา ถามีน้ําคน อยูได 

ถาไมมีน้ําคนอยูไมได..."

สมภพ ภูเกลี๊ยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เทาที่ปรากฎแลวเทคโนโลยีชวยใหประเทศประหยัดไดอยางดีเลิศ..."

สมภพ ภูมิภักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

สมภพ แสงสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

สมภาร ระเริง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหนาที่ในฐานะรองแตละคนที่จะตอวทําใหทําอยางดีๆ ทําเรื่อยไป ไมใชทําอยางที่จะ

อยากดีเดน ทําดีเดนไมใชอยากดีเดน ทําใหดีแลวกจะดีเดนเอง ไมใชวาจุดประสงคที่จะทําเพื่อใหดีเดน ทํา

เพื่อใหดีเรื่อยๆ ทําใหหนาที่ที่มีใหสําเร็จ แตไมใชจุดประสงคที่จะดีเดน ก็อยางที่วาไมใชทําเพื่อดัง แตวา

ตองการจะดังเมื่อไรก็จะดังเอง แลวดังดีดวยดังไพเราะไมใชดังอยางนารําคาญหรือนาเกลียด..."

สมภาร รังดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะทําโครงการอะไร ก็ตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวาอัตภาพ หรือกับสิ่งแวดลอมฉะนั้นการที่

จะทําโครงการอะไร จะตองทําดวยความรอบคอบ แลอยาโตเกินไป..."

สมภูมิ เจริญสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา นั้น มีลักษณะพิเศษประเสริฐใน การที่อาศัยเหตุผลอันเที่ยงแทตามเปนจริง เปน

พื้นฐาน และหยิบยกขึ้นปฏิบัติเพื่อ ความสุขความเจริญ และความบริสุทธิ์ไดตาม วิสัยของตน จึงเปน

ศาสนาที่ เขากับหลักวิทยาศาสตร..."

สมโภช เขื่อนชัยวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดกันแกหลายๆ คน หลายๆ ทาง 

ดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวางและบอนทําลายความ

เจริญและความสําเร็จของการทํางาน..."

สมโภชน คงปาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เปนศูนยที่รวบรวมกําลังทั้งหมดของเจาหนาที่ทุกกรมการเกษตร ดาน

สังคม การสงเสริมการศึกษารวมอยูดวยกัน ก็หมายความวาประชาชนทั้งหลาย ก็สามารถที่จะมาดูและ

ศึกษาได สวนเจาหนาที่จะใหความอนุเคราะหแกประชาชนก็จะเปนอันเดียวกัน ซ่ึงเปนสอนดาน ก็

หมายถึงวาที่สําคัญปลายทงคือประชาชนจะไดผลประโยชนเปนเจาหนาที่จะใหประโยชน..."

สมโภชน ชนะหาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจํา บุคคลสองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษามา

ใชใน การปฏิบัติงาน กับความ ฉลาดที่จะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอม ทั้งทางที่จะใหพน ความ

เสื่อมเพี่อดําเนินไปใหถึงความเจริญ..."

สมโภชน ทริตกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยู ก็จะไมมีวันอับจน ยอมหาทางสรางตัวสรางฐานะ ให

กาวหนาไดเสมอ ขอสําคัญในการสรางตัวสรางฐานะนั้น จะตองถือหลักคอยเปนคอยไปดวยความ

รอบคอบ ระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะและกําลัง หรือดวยความเรงรีบ..."

สมโภชน ภาระสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนครูอยางแทจริงนับวาเปนบุคคลพิเศษ ผูตองแผเมตตาและเสียสละเพื่อความสําเร็จ 

ความกาวหนาและความสุขความเจริญของผูอ่ืนอยูตลอดชีวิต ที่กลาวดังนั้น ประการหนึ่ง เพราะครู

จําเปนตองมีความรักความสงสารศิษยเปน   พื้นฐานทางจิตใจอยูอยางหนักแนนจึงจะสามารถทนลําบาก

 ทนตรากตรํากายใจอบรมสั่งสอนและแมเคี่ยวเข็ญศิษยใหตลอดรอดฝงได อีกประการหนึ่ง จําตองยอม

เสียสละความสุขและประโยชนสวนตัวเปนอันมากเพื่อมาทําหนาที่เปนครูซึ่งทราบกันดีอยูแลววาไมใชทาง

ที่จะแสวงหาความร่ํารวย ยศศักด์ิหรืออํานาจ ความเปนใหญแตประการหนึ่งประการใดใหแกคนไดเลย..."

สมโภชน ภูระหงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

สมโภชน มุสิกาชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตาง ๆ มาใชกัน

อยางกวางขวาง วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เมื่อนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือ 

ถาใชถูก ก็ทําใหไดประโยชนมากถาใชไมถูกก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาไมถูกก็ทําใหเสยีหายไดมากเทา ๆ

 กัน การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตอลดกอนทั้งโครงงาน

ที่จะทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

สมโภชน สรองสิงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําใหบานเมืองคงอยูนี้เปนงานที่ยากที่ลําบาก เพราะวาคนที่อยูในประเทศยอมตองมีการขัดแยง

กันบาง เหมือนในครอบครัว อยูใกลชิดกันก็อาจขัดแยงกันได แตวาเมื่ออยูในครอบครัวเดียวกันคือ

ประเทศชาติ ก็เปนครอบครัวใหญ ตองรูจักอภัยกันรูจักปรองดองกันใหด.ี.."

สมมาล พรหมมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานรักษาความมั่นคงของประเทศเปนงานที่กวางขวาง และละเอียดลึกซ้ึง เกี่ยวเนื่องกับงานของ

บานเมืองทุก ๆ สวน ทั้งยังตองปรับเปลี่ยนแผนและกระบวนการปฏิบัติใหถูกตองทันสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูปฏิบัติบริหารงานระดับสูงทั้งฝายทหาร และพลเรือนจึงตองเปนคนที่

สามารถจริง ๆ คือมีความจัดเจนทั้งในวิชาการ ในวิธีการปฏิบัติและในสถานการณทุกดานในโลก..."

สมมาศ ชูชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สมมาศ บาลอุบล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

สมมาศ วิใลประสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยนําตัวนําชาติใหรอดพนอันตรายและเจริญเปนอิสระมาโดยตลอดได ดวยอาศัยความเพียร

พยายาม คือพยายามไมกอความชั่วใหเปนเครื่องทําลายตัว ทําลายผูอ่ืน พยายามลด พยายามละความ

ชั่วที่ตัวเองมีอยู พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยูนั้น ใหงอก

งามสมบูรณขึ้น. ความเพียรที่ชอบสี่สถานนี้เปนขอที่ควรศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติใหเกิดผล แตละคนจะ

เปนสุขขึ้นและเจริญขึ้น ทั้งในฐานะความเปนอยู ทั้งในความคิดจิตใจ..."

สมมาศ วิไลประสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาของสํานักอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

ณ อาคารใหมสวนอัมพร วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๒

            "ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติ

หนาที่ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือ

คติใด ๆ ทั้งหมด ใหเปนคนที่มั่นคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยให

ความสุจริตยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวใน

กฎหมายใหบรรเทาเบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุง

หมายไว..."

สมมิตร ถาวรวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตํารวจเปนผูพิทักษรักษาความสงบสุข ความมั่นคงปลอดภัย และความถูกตองเปนธรรมในบานเมือง 

งานในหนาที่จึงเต็มไปดวยความยากลําบาก ที่จะตองตรากตรําปฏิบัติ และมากไปดวยปญหายุงยาก

นานาชนิด ที่จะตองขบคิดวินิจฉัย รวมทั้งอาชญากรรมทุกรูปแบบ ที่จะตองเสี่ยงอันตรายเขาระงับ

ปราบปราม ดวยเหตุนี้ทางราชการบานเมืองจึงไดมอบหมายสิทธิ และอํานาจทางกฎหมายให เพื่อเปน

เครื่องมือปฏิบัติงานและปองกันรักษาชีวิต ผูเปนตํารวจควรตองทราบ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบใน

หนาที่ และสิทธิพิเศษของตนดังกลาว แลวตั้งใจ พยายามฝกฝนตนเองใหมีความรูความสามารถจริง มี

ระเบียบวินัย มีความเขมแข็งอดทน และมีสติย้ังคิดสูง ที่จะใชอํานาจที่มีอยูดวยความเที่ยงตรง ดวยความ

ฉลาดรอบคอบ และดวยความสังวรระวัง มิใหเกินขอบเขตและความจําเปน ถาทําไดดังนี้ งานทุกอยาง ก็

จะดําเนินไปโดยราบรื่น และบรรลุผลสําเร็จที่ถูกตองสมบูรณ ชวยใหบังเกดิผลดีทั้งแกตนและสวนรวม จึง

ขอใหนายตํารวจทุกคน นําไปคิดพิจารณาใหเห็นถองแท เพื่อจักไดปฏิบัติตนปฏิบัติหนาที่ใหถูกใหควร 

และใหเปนกําลังสรางสรรคสันติราษฎรอยางแทจริงไดตลอดไป..."

สมยศ เกกินะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญา ความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน ซึ่งตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

สมยศ ขันธควร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานทั้งหลายควรภาคถูมิใจไดเปนอยางยิ่งวา ในชีวิตนี้ ทานไดปฏิบัติตัว ปฏิบัติงานใหบังเกิดผลอัน

ยั่งยืนฝากไวแกสังคม  คือไดเปนตัวอยางที่แทจริงของผูทําความดีเพื่อความดี  เพราะการสมัครใจเขารับ

อาชีพครู ทํางานสอนหนังสือเด็กนั้น  แมทุกคนจะทราบดีแตตนแลววามิใชทางแสวงหาลาภยศใดๆ  ก็ได

เพียรพยายามทํามาตลอดโดยหวังผลตอบแทนเพียงความพอใจ  ที่จะไดเผื่แผความรู  ความรู  ความดี  

ความรัก  ความเอ็นดแูกศิษย  และไดเห็นศิษยมีความสุขความเจริญเทานั้น  ทําใหแลเห็นวาในโลก

ปจจุบันวึ่งคนเปนอันมากพากันเสื่อมศรัทธาในเรื่องการทําความดีเพื่อความดี  ยังคงมีบุคคลผูยืนหยัดอยู

ไดดวยคุณธรรม  พยายามทําหนาที่ดวยอุดมคติอันตั้งมั่น..."

สมยศ โคตรมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 5 ธันวาคม 2512..."

สมยศ ชายเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดี ไดทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดี

ไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมไดกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สมยศ ไชยทะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสั่งสอนธรรมะโดยบริสุทธิ์ และการปฏิบัติธรรม เปน แบบอยางโดยประจักษผลนี้ จะเปนเหตุชักนํา 

และชวยใหคนทั่วไป สามารถศึกษาเขาใจหลักธรรมไดกระจางชัด และเกิดศรัทธาความเชื่อใน พุทธ

ศาสนาอยางถูกตอง..."

สมยศ ถาวรพานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

สมยศ ทรัพยจรัสแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประทเศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาติ ขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืนใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุและความรวมมือกันในการปฎิบัติบิหารงานทั้งปวง 

เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเองและจรรโลงประเทศชาติของรเหดํารงมั่นคงอยูตลอดไป..."

สมยศ นฤทัต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก   ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดียวไมได ก็ตองชวยกันคิด

ชวยกันแกหลายๆคนหลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

สมยศ นอยประถม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี นั้นหมายถึงความเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคล ทั้งในดานวิชาการของแตละ

คนมีหนาที่ มีความรู ในวิชาการของแตละคน ถาดําเนินวิชาการ นั้นๆไปตามลําพังหรือแนวเดียวเทา

นั้นเองก็จะไมไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

สมยศ บุญถนอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สมยศ เปยมจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

สมยศ เปยมจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการสรางสรรคความเจริญนั้น นอกจากจะตองอาศัยวิทยากรที่ดีแลว บุคคลยังจําเปนตองอาศัย

ปจจัยอื่นๆเกื้อหนุนดวยอีกหลายอยางอยางหนึ่ง จะตองอาศัยความเปนคนดี คือความเปนคนที่สะอาด

สุจริตในการกระทําและความคิดทั้งมีปญญา ความฉลาดรูในเหตุ ในผลในความเจริญ ความเสื่อม อีก

อยางหนึ่งจะตองอาศัยความขยันหมั่นปฎิบัติดวยความเอาใจใสความเพงพินิจ และความละเอียดรอบคอบ

 ไมประกอบกิจการงานโดยประมาทหละหลวม..."

สมยศ พรหมพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ  ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง  คือ  

เปนทางสําหรับแสดง  ความคิดเห็นอยางหนึ่งเปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง  เชน  ในทางวรรณคดี  เปนตน 

ฉะนั้นจึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

สมยศ พะโส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กๆ นอการจากจะเรียนรูแลว ยังตองหัดทการงานและควรมดีดวย เพราะการทํางานจะชวยใหมี

ความสามารถมีความขยัน อดทน พึ่งตนเองได และการทําดีนั้นจะชวยใหมีความสุชความเจริญทั้งปองกัน

ตนไวไมใหตกต่ํา..."

สมยศ พิบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูตามแบบฉบับ มักจะมิไดเปนผูที่บริบูรณดวยทรัพย ดวยยสศักด์ิอํานาจและออทธิพลนัก หากแต

บริบูรณดวยความสมบัติทางคุณธรรม เชนความซื่อสัตวสุจริตความเมตตาปราณี  ความเสียสละ  ซ่ึงเปน

เหตุทําให สามารถผูกพันจิตใจผูเปนศิษยใหรักใคร ไวใจ และเคราพเชื่อฟงไดแนนแฟน และสามารถที่จะ

สั่งสอนเกาทอดทั้งวิชาความรูทั้งจิตใจ และมารยาทที่ดีใหแหศิษยไดพรอมมูล..."

สมยศ มาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗..."

สมยศ รังษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาอยากจะกลาวย้ํากับทานทั้งหลายตามที่เคยไดกลาวแลวครั้งหนึ่งเมื่อปกลายนี้วา วิถีชีวิต

มนุษยนั้นจะใหมีแตความปรกติสุขอยางเดียวไมได จะตองมีทุกขมีภัย มีอุปสรรค ผานเขามาดวยเสมอ 

ยากจะหลีกเลี่ยงพน ขอสําคัญอยูทีทุกๆ คนจะตองเตรียมกายเตรียมใจ และเตรียมการไวใหพรอมทุกเวลา 

เพื่อเผชิญและแกไขความไมปรกติเดือดรอน ทั้งนั้นดวยความไมประมาท ดวยเหตุผล ดวยหลกัวิชา และ

ดวยความสามัคคีธรรม จึงจะผอนหนักใหเปนเบา และกลับรอยใหกลายเปนดีได..."

สมยศ รุงนุรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

สมยศ สาตะนิมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ใหพยายามคิด พิจารณาใหเห็น จุดหมายสาระ และปนะโยชนที่แทจริงของงานนั้น

อยางแจมแจง แลวจึงลงมือทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ ดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหดําเนินลุลวง

ตลอดไป อยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย..."

สมยศ แสงนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

สมยศ อาวลึกเหนือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูก และแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมาย ตองเพลาการ

คิดนึกถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

สมยศ อินตะแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

สมยศ อินทรพิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

สมยส สุนทรกะลัมพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติราชการนั้นนอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลวยังจะตอง

กระทําดวยสติ รูและปญยา รุคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา อะไร

เปนสิ่งละเวนกําจัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่ทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

สมยืน เพชรรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาครูนั่นเปนคําที่สูงย่ิงเพราะถือวาเปนผูที่ไดรับการเคารพบูชา ฉะนั้นไดชื่อหรือเรียกตัววาเปนครูก็

จะตองบําเพ็ญตนใหดี บําเพ็ญตใหเปฯประโยชนบําเพ็ญตนใหเปนที่นับถือได เพราะวาผูใดเปฯครูแลว

ไมบําเพ็ญตนใหเปนที่นับถืไดก็เทากับบกพรอง ครูเปนผูถายทอดวิชาการและเปนผูที่ถายทอดความ

ประพฤติ วิธีประพฤติตน วิธีคิด และความดีมทุกอยางซ่ึงจะสรางใหบคุคลเปนคนดี เปฯคนที่ไมเปฯภัยตอ

ผูอ่ืน ตรงกันขามเปนผูที่เปนประโยชนตอผูอ่ืน ตอสวนรวม และตัวเองกจะไดรับประโยชนวาเปนคนที่เจริญ

..."

สมร กาลรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะสึกษาและนอมนํามาปฏิบัติมีอยูสี่ประการ ประการแรกคือการรักษาความสัจ 

ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนเปนธรรม ประการที่สอง คือการรูจักขมใจ

ตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น ประการที่สามคือการอดทนและอดกลั้น 

และอดออมที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือการรูจักละวาง

ความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนืสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง..."

สมร กาลรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น 

และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจักละ

วางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง. 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

สมร แกวมหาไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือตามหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อใหงานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติในตัว..."

สมร คํานอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหนาที่ในฐานะของเตละคนที่จะตองทําใหทําอยางดีๆ ทําเรื่อยไปไมใชทําอยางที่จะ

อยากดีเดน ทําดีเดนไมใชอยากดีเดน ทําใหดีแลวก็จะดีเดนเอง ไมใชวาจุดประสงคที่จะทําเพื่อใหดีเดน ทํา

เพื่อใหดีเรื่อยๆ ทําใหหนาที่มีใหสําเร็จ แตไมใชจุดประสงคที่จะดีเดนก็อยางที่วาไมใชทําเพื่อดัง แตถา

ตองการจะดังเมื่อไหรก็จะดังเอง แลวดังดีดวยดังไพเราะ ไมใชดังอยางนารําคาญหรือนาเกลียด..."

สมร จอมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

สมร ดานตรวจสัตว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

สมร พูนขวัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

สมร ศรีอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้ เชื่อวา ตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้น อาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตางๆ ที่แวดลอม และเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดี ก็จะกอใหเกิดปญญาได หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืช ซ่ึง

เปนโทษและหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีรากที่

หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรงๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทําให

ดักตะกอนดิน และรักษาหนาดินไดดี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน และ

บุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมคุีณคา ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศ สําหรับนํามาพิจารณาเทียบเคียงให

เปนคติ ในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซึ่งอยู ณ ที่ใดก็มีแตสราง

ปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั่น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซ่ึงมีแตสรางสรรค

ประโยชน และความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตน และแกแผนดินอันเปนที่อยูที่อาศัย..."

สมร สปปง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวาทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน  ไมแบงประโยชน ไม

แยงความชอบ แตละฝายแตละคน ตองทํางานดวยความบริสุทธิใจมุงหวัง ผลสําเร็จในการงานเปนใหญ

ยิ่งกวาสิ่งอื่น

                 ตามพระบรมราโชวาท  ที่อันเชิญมาขางตนนี้ ขาพเจาใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  และเปน

หลักในการทํางานในการปฏิบัติงาน  ซึ่งทุกฝายตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมเห็นแกตัว ผลประโยชน

สวนตัว มากกวาสวนรวม 

มุงทํางานดวยความบริสุทธิใจ  มุงใหงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย  ที่กําหนดไว และสามารถทําให

ประเทศชาติเจริญรุงเรืองตลอดไป..."

สมร สมบูรณศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลาย เปนของมีคุณคาและจําเปนแกการศึกษาคนควา

ในทางประวัติศาสตรศิลปโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทยที่มีมาแตอดีต ควร

สงวนรักษาไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติของชาติไวตลอดกาล..."

สมร แสนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

สมรรถพล แสนเสนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

สมรัตน ขํามาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

สมรัตน ทองพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

สมฤกษ ตั้งคารวคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทยสามารถฝาฟนอุปสรรคตางๆ ไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งความ

สามัคคีถาตราบใดเรารักษาความสามัคคีควาเหนอกเหนใจซ่ึงกันและกันไวได เรากจะอยูไดอยางมี

ความสุขตราบนั้น..."

สมฤดี จริงจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

สมฤดี วงศราชนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายของคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

สมฤทธิ์ กํานันตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

สมฤทธิ์ ศรีทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

สมฤทัย มาลัยพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจแบบพอเพียงหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใชไมตองขอยืมคนอื่นอยูไดดวยตนเอง แปลง

จากจากภาษาฝรั่งไดวาใหยืนบนขาตัวเอง คนเราถาพอในความตองการมันก็มีความโลภนอย เมื่อมีความ

โลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย พอเพียงอาจมีมาก อาจมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคน

อ่ืน..."

สมลักษณ ฟกปอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่

จะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

สมลักษณ วิลาบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆ ทุกอยางตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทัน ทําใหสําเร็จ

ตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับชวง

งานขึ้นไป ขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดขึ้นจากงานเปนใหญ..."

สมลักษณ ศรีวราสาสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

สมลักษณ สุวรรณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

สมศรี คงไข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่

จะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

สมศรี คลังของ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี

                              

                           ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด

                             การทําใหบานเมืองมีปรกติสุขเรียบรอย

                                  มิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี  

                                  หากแตอยที่การสงเสริมคนดี   

                                  ใหคนดีไดปกครองบานเมือง

                                 และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ 

                                ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สมศรี จิรพัฒนะชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

สมศรี เตกฉัตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดย

ครบถวนแทจริง..."

สมศรี น้ําทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญ ๆ ทุกอยาง ตองการเวลามากกวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจทําไมสําเร็จโดย

ตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้นไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับชวง

งานขึ้นเปนขอสําคัญ จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

สมศรี บุญไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาและบุคคลในครอบครัว  รวม  4  คน  โดยมี  ตัวขาพเจา   คูสมรส   และ  บุตรชาย  2  คน 

       โดยยึดถือปฏิบัติในการทํางาน และการดําเนินชีวิตตามพระบรมราโชวาทโดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง

       ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

       1. ในการทํางานขาพเจา

           ขาพเจาประพฤติปฏิบัติตนอยูในระเบียบ  วินัย  เม่ือไดรับมอบหมายงานสิ่งใดจะปฏิบัติงานและ

           ศึกษางานที่ไดรับมอบหมายใหไดผลบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายนั้น ๆ 

       2. ในการประกอบธุรกิจของคูสมรสของขาพเจา

           คูสมรสขาพเจา  (ประกอบธุรกิจสวนตัว ดานราน internet) ไดประกอบธุรกิจโดยไมหวังเพียงรายได

           เพียงอยางเดียวไดคํานึงถึงผลดีผลเสียที่จะไดรับดวย   

       

       3. การดําเนินชีวิตประจําวัน

           โดยครอบครัวของขาพเจาปฏิบัติตนโดยใชจายไมฟุมเฟอยสิ่งไหนสมควรจายสิ่งไหนไมสมควรจาย 

  

           ไมออกไปรับประทานอาหารนอกบานโดยไมจําเปนจะจัดทําอาหารรับประทานกันเองและอาหารที่

           รับประทานจะตองมีประโยชนตอสุขภาพรางกายการรับประทานอาหารที่จัดทําเองประหยัดกวา

ราคา

           ไมสูงอาหารนอกบานมีราคาสูงบางอยางไมมีคุณภาพตอรางกายและไมสะอาดไมจับจายใชสอย

โดย

           ไมจําเปนจะใชจายสิ่งของใดตองคํานึงถึงประโยชนกอน  โดยคํานึงถึงความพอมีพอกิน พอมีพอใช

           ความมีเหตูมีผล  การรูจักอดออม  ความมีเหตุมีผล  และความมีภูมิคุมกันที่ดี  ในครอบครัวได

ปฏิบัติ

           โดยยึดหลักการประหยัดเพื่อการใชจายในวันหนาเพื่อมีเหตุการณใดเกิดขึ้นมาก็จะไดนํามาใชจาย

ใน

           สิ่งที่จําเปนตอไป..."

สมศรี พงศศรีวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย

ไมหรูหราก็ได แตวาพอ  แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย

แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ

อันนี้ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง..."

สมศรี เพชรคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี นั้นหมายถึงความเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคล ทั้งในดานวิชาการของแตละ

คนมีหนาที่ มีความรู ในวิชาการของแตละคน ถาดําเนินการวิชาการ นั้นๆไปตามลําพังหรือตามแนวเดียว

เทานั้นเองก็จะไมไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

สมศรี มะมม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใด ๆ ใหเจริญเปนผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุสาหะพากเพียร ความซื่อสัตยเปน

รากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็บประโยชนใหเกิดแกสวนรวม ตามโอกาสอีกดวย..."

สมศรี ลอยอํ่า
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจและความถูกตอง เปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

สมศรี ลอยอํ่า
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน.

พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน

วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒..."

สมศรี ศรีวิไล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

สมศรี สองไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

สมศรี สุขเกษม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

สมศรี เอียดสุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

สมศักด ขลุยทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

สมศักดิ์ กลาหาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือ ความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไวใหเปนอิสระมั่นคง 

ความรูสึกสํานึก เชนนี้จึงควรจะมีฝงแนนในจิตใจของทหารทุกคนเพราะทหารมีหนาที่สําคัญที่จะตอง

ปองกันประกาศและธํารงเอกราช อธิปไตย พรอมทั้งสถาบันสูงสุดของประเทศไวใหถาวรไพบูลย..."

สมศักดิ์ คลายหนองสรวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะรัฐมนตรี

เขาเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันจันทรที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(ฉบับไมเปนทางการ) 

ขอขอบใจที่ทานไดมาปฏิญาณ กอนรับหนาที่รัฐมนตรี ซึ่งมีความสําคัญมาก เพราะวา รัฐมนตรีมีหนาที่ที่

ตองทํา ดวยความซ่ือสัตยสุจริต อยางที่ทานไดปฏิญาณ เพราะวา ถาไมมีผูใหญในประเทศ ที่ปฏิบัติงาน

ดวยความตั้งใจ ก็ทําใหประเทศชาติไปไมคอยดี แตทานก็ตั้งใจ และเมื่อตั้งใจแลว ขอใหรักษาความตั้งใจนี้

 ดวยการปฏิบัติอยางซื่อสัตยสุจริต และอยางแนนอน แนวแน ซ่ึงก็เขาใจวาทาน ไดรับเลือกเฟนเปนผูที่

สามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ 

หนาที่นั้นไมไดหมายความวา จะตองทําดวยความตั้งใจที่จะไดผลสําเร็จ คือ ผลสําเร็จ ไมไดหมายความวา

 จะใหมีผลในทางวัตถุ แตจะตอง วัตถุก็ตองทําใหดี เพราะวาแตละกระทรวงก็ตองทํา และโดยเฉพาะ

เดี๋ยวนี้ ประเทศก็กําลังผานวิกฤติการณ ไมใชเฉพาะในทางที่ทานจะตองทํา ดวยความซื่อสัตยสุจริต แต

ตองทําดวยความสามารถ เพราะวาประเทศชาติกําลังผานระยะที่วิกฤติ ทั้งในดานสถานการณ ที่จะตอง

ใชความสามารถ ในทางที่จะใหประเทศรุงเรืองได 

แตแมแตธรรมชาติ ก็อันตรายอยู เพราะวา ก็อยางที่ทานทราบ ฝนลงมาไมไดปกติ ฝนลงมาและไมได

สะสมเอาไว ตามธรรมดาฝนลงมาจะเปนของดี แตตอนนี้ฝนลงมา มาทวมบานเมือง เม่ือทวมบานเมือง 

ไมไดรักษาบานเมืองมานาน กท็ําใหทวมบานชองของประชาชน และในการ ถาฝน ถาน้ําทวมบานชอง

ของประชาชน ประชาชนถึงเดือดรอน 

การที่ฝนและน้ํามาทวมบานชองของราษฎร ถาทุกคนชวยกันใหน้ํานั้นไมทําอันตราย ก็ไมเปนไร แตน้ํา

เดี๋ยวนี้ทําอันตราย ทําใหประชาชน ไมสามารถที่จะอยูได จะตองพยายามชวยใหประชาชน ไมเดือดรอน

จากน้ําทวม อยางน้ําทวมนี้ ไมนาจะเปนรายแรง เพราะวาถานับดูจํานวนน้ํา ที่ลงมาจากฟา ก็ไมได

มากกวาที่เคย แตทําไมลงมาทําใหเสียหาย เพราะวาน้ําลงมา ไมสามารถที่จะกั้นเอาไว ไมสามารถที่จะ

ปองกัน ไมใหน้ํานั้นมาทําลายประเทศชาติ 

สมศักดิ์ จังตระกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ทานลองไปดูจํานวนน้ําที่ลงมา แลวก็เปรียบเทียบกับปอ่ืนๆ ไมไดมาก แตวาลงมาไมไดกั้นเอาไว แลวลง

มาไมไดปองกันใหลงมา ผิดธรรมชาติ เดี๋ยวนี้ลงมาผิดธรรมชาติ พรวดพราดลงมา แลวก็อยางที่เคยเห็น 

ลงมา พยายามที่จะปองกัน ก็ทําคันกั้นน้ํา ทําคันก้ันน้ํา น้ําก็ขึ้น น้ําก็เออ เม่ือน้ําเออขึ้นมามาก น้ําก็ลน 

และน้ําก็ทะลุใตที่กั้น 

ในเวลาอันสั้นนี้ นายกฯ ไดไปดู แลวก็คงเขาใจ ทําไมน้ํามันเออขึ้นมาแลว เม่ือน้ําเออแลว น้ําหนักของน้ํา

นั้น ทําใหทะลุทะลวงขางใตขึ้นมา ก็เขาไปทวมถนน ทวมบานชอง และเมื่อเปนเชนนั้นแลว แกอะไรยาก 

แตเมื่อเปนเชนนี้แลว ก็จะตอง ผูที่มีความรูในทางวิชาการ ก็จะตองพยายามปองกัน อะไรที่เสียหายไปแลว

 ก็เสียหายไป แตวาจะตองปองกันไมใหเกิดเสียหาย ในดานปองกันเสียหาย ก็ตองพยายาม ที่จะมีวิธีการ

ตาง ๆ 

นายกฯ เขาก็คงเดือดรอน เพราะวาตอง ทั้งนายกฯ ทั้งรองนายกฯ จะตองจายเงินสําหรับ ไมใหเกิดเรื่อง

เดือดรอนกับประชาชนตอไป แตอยางไร พึ่งทํา พึ่งมารับหนาที่ก็ลําบาก แตเขาใจวาทานเขาใจแลว ก็

ขอใหชวยใหประชาชนไดรับความเดือดรอนนอยที่สุด แลวนอกจากนั้น เวลานี้ทั้งบานเมืองไดรับความ

เดือดรอน นอกจากน้ําทวม ก็มีอยางอื่น มีคนเขาพูดมาก โดยเฉพาะไมใชคนไทย คนตางประเทศพูดวา 

ประเทศไทยไมดี ก็จะตองพยายามที่จะแกไข 

ถาไมแกไขประเทศก็เสียช่ือ แลวก็เมื่อเสียชื่อแลว ก็เสียหายในเรื่องที่จะ ประเทศชาติจะอยูเย็นเปนสุข ถา

เขาวาวาคนไทยไมดี ก็ทําใหคนไทย ไมใชเฉพาะผูที่ปกครอง แตทุกคนกก็ลายเปน เปนคนไมดี ดังนั้นก็

ตองพยายามที่จะแกไข อะไรที่ไมดีใหมันดีขึ้น ซึ่งเปนงานที่ยาก หนัก ก็ขอใหทานไดมีกําลังใจปฏิบัติงาน 

เพื่อใหผานพนอุปสรรคตางๆ ก็ขอใหทานสามารถที่จะทํา ขอใหทานมีกําลังใจที่จะทํา และมีเวลานอย แต

วา เชื่อวาทานทําได เพราะทานก็มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ ก็ขอใหทานไดผานพนอุปสรรค 

และก็ขอบใจที่ทานรับหนาที่อันหนักนี้ และขอใหทําดวยความเขมแข็ง ขอใหทานมีความสําเร็จในงานการ

ที่ไดรับทํา เพื่อใหประเทศชาติ ผานพนวิกฤตการณ และมีความเจริญ มีความสําเร็จในการปฏิบัติ ขอให

ทานมีความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ และมีรางกายเขมแข็ง แข็งแรง ไมมีอะไรที่มาขัดขวางเลย ขอให

ไดรับความสําเร็จทุกประการ..."

สมศักดิ์ จังตระกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํามาหากินของประชาชนคนไทย ตองใหมีความสะดวกสบายมีความปลอดภัย มีการปกครองที่มี

ความเปนธรรม คําวาพอเพียงของเศรษฐกิจคือ พอมีพอกิน พอมีพอกินก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียง..."

สมศักดิ์ จันทรศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานจะทํางานอะไรก็ตาม  ขอใหระลึกไววา  งานเกษตรกรรมนี้กวางขวางมาก  ตั้งแตการผลิต  รวมทั้ง

การคนควา  เพื่อการผลิต  การจัดกิจการ  จนกระทั่ง การจําหนายผลผลิต  แตละคนจงพยายามทํางานให

สุดความสามารถ  ความรูความชํานาญของตัว  และรวมมือกันทุก ๆ  ฝาย  การเกษตรจึงจะกาวหนา  

เปนผลดีถึงสวนรวมได..."

สมศักดิ์ จันทะพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสําคัญๆจําเปนจะตองอาศัยความตั้งใจจริง และความเพียรพยายามอยางสม่ําเสมอไมยอทอ

 ยิ่งเปนงานอบรมสั่งสอนเด็กที่ตองกระทําตอเนืองกันอยางไมขาดสายยิ่งจําเปนที่ทานจะตองรักษาความ

ตั้งใจ ความอุตสาหะพากเพียร ไวใหมั่นคงที่สุด จึงจะสามารถกาวไปสูจะดหมายโดยสมบูรณ บริบุรณได..."

สมศักดิ์ จันทะพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522..."

สมศักดิ์ ฉายชูวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญอยางหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวง ดวยความสุจริต จริงใจ  

วางตัวใหพอเหมาะ พอสมกับในฐานะตําแหนง พรอมกับรักษษสุขภาพ ออนโยนไวใหเหนี่ยวแนน

สม่ําเสมอ นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวาง หนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็น 

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาด นั้น แทจริง คือ การ

ระดมสติปญญาและประสบการณ อันหลากหลาย มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติ บริหารงานให

ประสบความสําเร็จที่สมบูณณนั้นเอง..."

สมศักดิ์ ชัยมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา ถึงแมปจจุบันนี้จะมีหลาย นิกาย แตก็ยึดหลักธรรมอันเปนแกนแทอยางเดียวกัน คือ 

ถือวาธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแตเหตุ เมื่อมีเหตุ ก็ตองมีผล ไมมีสิ่งใดที่อยูเหนือเหตุและผล นอกจากนั้นยัง

ตางถือวาการแผเมตตาสงเคราะห เกื้อหนุนกัน เปนกรณียกิจสําคัญในการจรรโลง ความสงบสุขของ

ชาวโลก..."

สมศักดิ์ ชางจั่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

สมศักดิ์ แซโลว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

สมศักดิ์ ดอนปานไพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําโครงการอะไรก็จะตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวา  อัตภาพ  หรือกับสิ่งแวดลอม  ฉะนั้นการ

ที่จะทําโครงการอะไร  จะตองทําดวยความรอบคอบและอยาโตเกินไป..."

สมศักดิ์ ตั้งรักษวัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติ ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถา แตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่ สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน แลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น..."

สมศักดิ์ ทวีรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความปติปลื้มใจนั้นนําไปสูความสุขคือมีความสุขที่ไดทําอะไรที่ดีที่ชอยเมืองมีความสุขในงที่ดีที่ชอย

จิตใจกปลอดโปรงผองใส เมื่อจิตใจผองใสก็จะเปนอะไรที่ถูกตองเมื่อเห็นอะไรที่ถูกตองแลวก็เห็นความ

จริงที่แท ความจริงที่แทมีอยางเดียวคือความบริสุทธิ์ผุดผองคือความสุจริตหมายความวาการที่ทําอะไรที่

เกิดความปติยินดีนั้น นับวาเปนทางที่ทําใหแตละคนมีความสุขความเจริญได..."

สมศักดิ์ เทียมเมฆ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

สมศักดิ์ แทนเอียด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

สมศักดิ์ นรขุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

สมศักดิ์ นาบัณฑิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนลวนพอเหมาะกันทุกๆดาน สังคม

และบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว 

และพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด ผูมีหนาที่จัดการศึกษาทุกๆ คนจึงตองถือวา ตัวของทานมีความ

รับผิดชอบตอชาติบานเมืองอยูอยางเต็มที่ ในอันที่จะตองปฏิบัติหนาที่ใหเที่ยงตรง สมบูรณโดยเต็มกําลัง 

จะประมาทหรือละเลยมิได เพราะถาปฏิบัติใหผิดพลาดบกพรองไปดวยประการใดๆ ผลรายอาจแกขึ้นแก

สวนรวมและประเทศชาติไดมากมาย ทุกฝายจะตองรวมกันสรางรากฐานชีวิตอันแข็งแรงสมบูรณใหแก

เยาวชน ทั้งในดานรางกาย จิตใจ และความรูความฉลาด สําคัญที่สุด จะตองฝกฝนอบรมใหรูจักผิดชอบ

ชั่วดีรูจักตัดสินใจดวยเหตุผล และรูจักสรางสรรคตามแนวทางที่สุจริตยุติธรรม..."

สมศักดิ์ บุญชูศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

สมศักดิ์ บุรินทรกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติตอบุคคลทั้งปวงดวย ความสุจริตจริงใจ วางตัว

ใหพอเหมาะสมตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนนสม่ําเสมอ นอกจากนั้นยัง

จะตองมีความเสียสละ อดทนรูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและกันดวยเหตุผล และสําคัญ

ที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็น แมกระทั่งคําวิพากษวจิารณจากผูอ่ืน

อยางฉลาด เพระการรูจักฟงอยางฉลาดนั้นแทจริง คือ การระดมสติปญญาและประสบการณอัน

หลายหลาก มาอํานวยประโยชนอันหลากหลาย มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติ  บริหารใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

สมศักดิ์ ปริบาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

สมศักดิ์ ปานปรเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สมศักดิ์ พงษสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฏหมายมีไวสําหรับใหมีความสงบสุขในบานเมืองมิใชกฏหมายมีไวสําหรับบังคับประชาชน ถามุง

หมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเปนเผด็จการ กลายเปนสิ่งที่บุคคลหมูนอยจะตองบังคับบุคคลหมูมาก 

ในทางตรงขาม กฏหมายมีไวสําหรับบุคคลสวนมากมีเสรี และอยูไดดวยความสงบ..."

สมศักดิ์ พรหมไพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

สมศักดิ์ พัดแตง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕..."

สมศักดิ์ พันธดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

สมศักดิ์ พุมพวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

สมศักดิ์ เพ็ชรรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

สมศักดิ์ เพิ่มพูนศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สมศักดิ์ โพธ์ิศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จ ขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือความสามารถในการใชวิชา

ความรูอยางหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ตองดําเนินคูกันไป

 และจําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกายสุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ 

และดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดย

ครบถวนแทจริง..."

สมศักดิ์ ฟกประไพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เช่ือถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

สมศักดิ์ ภูระหงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับควาทสามารถ สองอยางเปนสําคัญคือสามารถ ในการใชวิชาความ

ความรูอยางหนึ่ง สามาถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอยางหนึ่ง ทั้ง สองประการนี้ ตองดําเนินไป และ

จําเปนตองทําดวยคาวมสุจริตดวยความถูกตอง ตามเหตุ ตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมาย

และที่พึงประสงคโดยครบถวนแทจริง..."

สมศักดิ์ มวงศรีศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สมศักดิ์ มหทรัพยสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทะผลที่พึงปราถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนะรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัย ความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว 

สวนคุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไป

ถูกทาง ดวยความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลถุึงจุดหมายที่พึงประสงค ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงาน

เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคน สํานึกไวนิตย โดยตระหนักวาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมี

ความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปโดยยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก

ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลวจดํารงอยูมิไดเลย..."

สมศักดิ์ มิตรสงเคราะห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

สมศักดิ์ เลาวภาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาติ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็นความสําคัญ

ของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงานทั้งปวง เพื่อ

สรางสรคคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยูตลอดไป..."

สมศักดิ์ ศรขวัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

สมศักดิ์ ศรีทองมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

สมศักดิ์ สายเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

สมศักดิ์ สินโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความศักดิ์สิทธ์ิถูกตองของกฎหมายรวม ทั้งการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและผูกระทํา

ผิดเปน ภาระหนักและยากยิ่ง ผูที่จะทําหนาที่นี้ใหสําเร็จเรียบรอยโดย สมบูรณไดจึงจักตองใชความรู 

ความสามารถอยางสูง และตองตั้งใจทําความเขมแข็ง เสียสละ มีความสุจริตยุติธรรมตลอดจนระเบียบ

วินัย อันเครงครัด..."

สมศักดิ์ สินมานะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

สมศักดิ์ สิรัศรียากร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตางๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิม และความคิด

พิจารณาดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เมื่อใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมี

วิชาอยู ก็ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

สมศักดิ์ สุวรรณเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

สมศักดิ์ สุวรรณวนิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

สมศักดิ์ เสนีพยัคฆ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือตองหม่ันขยันและ อุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ตองหนักแนนอดทน และอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ใหอยูในระเบียบ 

แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

สมศักดิ์ หลังชาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

สมศักดิ์ หลิชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมผูกจิตใจ

คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการหนึ่ง  ไดแก  การให  คือ การใหสงเคราะหชวยเหลือกัน  ใหอภัย

กัน  ไมถือโทษกัน  ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน 

ประการที่สอง  ไดแก   การมีวาจาดี  คือ  พูดแตคําใหกําลังใจกัน  พูดแนะนําประโยชนแกกัน  และพูดให

รักใครปรองดองกัน

ประการที่สาม  ไดแก  การทําประโยชนแกกัน   คือ  ประพฤติปกิบัติตนใหเกิดประโยชนทั้งแกกันและกัน

และหมูคณะโดยสวนรวม

ประการที่สี่  ไดแก  การวางตนใหสม่ําเสมอ  อยางเหมาะสม  คือ ไมทําใหดีเดนเกินกวาคนอื่น  และไม

ดอยตํ่าทรามไปจากหมูคณะ

หมูคณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาว  หมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญมั่นคง..."

สมศักดิ์ อภัยกาวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

สมศักดิ์ ออนเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือตองหม่ันขยันและ อุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ตองหนักแนนอดทน และอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ใหอยูในระเบียบ 

แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

สมศักดิ์ อารมยชื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการและในทางการสอนเทานั้นก็หาไมจะตองรูจัก

อบรมเด็กทั้งในดานศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรมจรรยาและวัฒนธรรมรวมทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบ

ในหนาที่ดวย..."

สมศักดิ์ อุทุมพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางอนาคตนี้ นอกจากจะตอง ใชวิชาความรูที่จัดเจนเปนหลักแลว บุคคลยังจําเปนตอง

อาศัยคุณสมบัติพิเศษอีก หลายดานเปนเครื่องอุดหนุนและสงเสริม ความรูของตนเปนอยางมากอีกดวย..."

สมศักดิ์ อุปพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งสําคัญมาก เพราะบานเมืองโดยเฉพาะเวลานี้ อยูในสภาพที่เรียกไดวางอนแงน เพราะวา

ไมเขมแข็ง ถาคนในชาติเขมแข็ง ก็ไมมีปญหา เพราะประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติมานาน และได

ปฏิบัติงานมาดวยดี ดวยความเรียบรอยมาเปนเวลาชานาน เพราะวาทานปฏิญาณตนวา จะรักษาความ

เขมแข็งนี้ตอไป ก็เชื่อไดวาประเทศจะรุงเรืองตอไป 

การที่ไดบอกวาจะรักษาความดีอยางที่วานี้ เปนประกันวา ประชาชนจะอยูเย็นเปนสุขที่มีผูพิพากษา 

เพราะวาจะตองใหคดีตางๆ ผานพนไปดวยดี ในมวลชนก็จะตองมีการปรองดอง ถาทุกคนตั้งอกตั้งใจ ที่

จะพยายามรักษาความปรองดอง เชื่อวาสวนรวมจะอยูได สวนสําคัญของการปรองดอง และความเปนอยู

ที่ดี ก็อยูที่ความยุติธรรม 

ความยุติธรรมนี้คือ การปฏิบัติอะไรที่ถูกตองตามธรรม คือยุติธรรม ถาฟงดูก็ยุติในธรรม ยุติในความดี

ความชอบ ทานก็รักษาความยุติธรรม ทานตองรักษาความดีความชอบ ผูพิพากษาจะตองรักษาความ

ยุติธรรมดวยความดี ความถูกตอง ถาทานรักษาความยุติธรรม ตามที่ไดปฏิญาณตน เช่ือวาความสุข

ความสงบก็จะเกิดขึ้น ถาผูพิพากษาไมรักษาความยุติธรรมเมื่อใด ประเทศชาติคงวุนวาย 

ผูพิพากษามีหนาที่ที่จะรักษาความดี ความปรองดองกัน ถาใครมายุยงบอกวาตองเถียงกัน ตองเขาขางกัน

 ก็ตองเขมแข็ง ตองเขมแข็งในงานยุติธรรม หมายความไมเขาขาง ผูพพิากษาจะตองตัดสินในความดี หรือ

ถาดีแลวก็ตัดสินไป ทานก็รูดี และไดฝกเพื่อรักษาความยุติธรรมนี้ ฉะนั้น ขอฝากความยุติธรรม 

ความเจริญของประเทศอยูกับทานทั้งหลาย เปนงานที่ไมใชงาย เพราะวามีอะไรตออะไรมาลอ บางทีการ

ลอดวยมิตร มีการลอดวยการยั่วยุ การลอดวยจะใหรางวัล รางวัลของทานคือ ความยุติธรรม รูดีวาหนาที่

ของประธานศาลนั้น ไมไดเปนหนาที่ที่จะมีเงนิทอง นอกจากหนาที่รักษาความยุติธรรม ความดี ความสื่อ

สัตย สุจริต ถาทานทําไดดีแลว ทุกสิ่งที่ทานปฏิญาณก็เปนผลดี เปนผลทําใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข..."

สมศักดิ์ โอภาสเจริญกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

สมศิริ อิ่มปราง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.." 

พระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 5 ธันวาคม 2512..."

สมสนิท ภูมิสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สมสมร ภูพิสุทธ์ิธนภัทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

สมสวน ทิพยมณเฑียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมั่งมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

สมสิทธิ์ ขจัดภัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงาน

และปฏิบัติตัวของแตละคน  ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ

ใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค

และปฏิบัติตัวใหสุจริตเที่ยงตรง  พอควรพอดีแกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

สมสิทธิ์ จันทรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน

 ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งในกาย ในใจ ในคําพูด

ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไมปลอยใหเจริญงอกงาม

 ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

สมสิน ขันตะคู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยจะสามารถพนวิกฤตการณไดดีกวาหลายประเทศ เพราะแผนดินนี้ยังเหมาะสมกับความ

เปนอยูได อยางที่เคยพูดมาหลายปแลววา ภูมิประเทศยัง ?ให? คือความเหมาะสม แตความเปนอยูตอง

ไมฟุงเฟอ ตองอยูอยางประหยัด และตองไปในทางที่ถูกตอง (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน

พรรษา : 4 ธันวาคม 2540)

   ซ่ึงดิฉันนํามายึดถือปฏิบัติพรอมทั้งอบรมบุตร ธิอา และลูกศิษย อยูเสมอใหเห็นถึงคําวาพอเพียง..."

สมสุข ใจกาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฎิบัติราชการจําเปนตองรูวิทยาการ รูงานและรูดีรูชั่วอยางกระจางชัดจึงสามารถปฎิบัติบริหารงาน

ในความรับผิดชอบใหถูกตองตรงตามเปาหมายและสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่แทจริง 

และยั่งยืนทั่งแกตนเองและสวนรวม..."

สมสุข เปยมสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

สมสุนีย แซโอว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานชวยผูพิการนี้ก็มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะวาผูพิการไมไดเปนผูอยากจะพิการ และอยากชวย

ตนเอง ถาเราไมชวยเขาใหสามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิต และมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะทําใหสิ่ง

ที่หนักในครอบครัวหนักแกสวนรวม ฉะนั้นนโยบายที่จะทําก็คือ ชวยเขาใหชวยตัวเองไดเพื่อจะใหเขา

สามารถเปนประดยชนตอสังคม..."

สมหญิง นัยนานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ตําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวัน

ขาราชการ

พลเรือน ปพุทธศักราช 2548..."

สมหญิง ยายรัศมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

สมหมาย กุหลาบศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังมพอจะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวยผุที่มีความรูดีแตความยั้งคิดนาความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัยสังคม

มนุษย..."

สมหมาย แกวมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522..."

สมหมาย ถาลายคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เวลานี้บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพทางที่เราจะชวยกัน

ไดก็คือการที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมาย ตองเพลา

ความคิดประโยชนเฉพาะตัวและความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง ตองหันหนาปรึกษากัน ดวยความรู

คิด ดวยความเปนญาติ เปนมิตร และเปนมิตร และเปนไทยดวยกัน ผูใดมีภาะหนาที่อันใดอยูก็เรงกระทํา

ใหสําเร็จลุลวง ใหทันการณ ทันเวลา ผลใงของแตละคนแตละฝายจักไดประกอบสงเสริมกันขึ้น เปน

ความสําเร็จและความเจริญวัฒนาของประเทศชาต.ิ.."

สมหมาย ทองยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สมหมาย นาคราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มีเงินเดือนเทาไร จะตองใชภายในเงินเดือน .....การทําแชรนี้เทากับเปนการกูเงิน การกูเงินนี้นํามาใชใน

สิ่งที่ไมทํารายไดนั้นไมดี อันนี้เปนขอสําคัญ เพราะวาถากูเงินและทําใหมีรายได ก็เทากับ จะใชหนี้ได ไม

ตองติดหนี้ ไมตองเดือดรอน ไมตองเสียเกียรติ..."

สมหมาย พื้นชมภู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อนาคตของชาติทุกชาติยอมขึ้นอยูแกเด็ก เพราะเด็กก็คือผูใหญในเวลาขางหนา ถาบุคคลไดรับการ

อบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดีอยูในศีลในธรรม เคารพตอบทกฎหมายของบานเมืองเสียตั้งแตยังเยาว เมื่อ

เติบโตขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแตคนดี และประเทศจะเจริญกาวหนาตอไปได ก็โดยตองมีพลเมืองดี

ดั่งวานี้ ขาพเจาจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของขาพเจาไดมีความสนใจในปญหาเกี่ยวกับการที่เด็ก และ

เยาวชนกระทําความผิด และพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหลานี้ใหกลับตนเปนพลเมืองดี..."

สมหมาย เพชรสี่หมื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการปฏิบัติงานบริหารงานของแผนดินจะตองรู ตระหนักแนในการเสียสละ อันไดแกการสละ

สําคัญสองประการคือ สละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ย่ิงใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง 

จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักด์ิศรีและมี

ความมั่นคงตลอดไป..."

สมหมาย ยกสกล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เช่ือถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

สมหมาย ยะคะเสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชน

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

สมหมาย ศรีเมืองธน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

สมหมาย สุดเสงี่ยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สมหมาย สุดเสงี่ยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในฐานะที่ตองออกไปทําหนาที่เปนครูของผูอ่ืน  ทานจําจะตองสรางสมธรรมะตาง ๆ ใหเพิ่มพูนมาก

ยิ่งขึ้น  และรูจักวางตัวใหกับเปนผูมีหนาที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน  ควรจะตั้งใจปฏบิติหนาที่อยางเต็ม

สามารถและชวยกันขจัดปญหาเยาวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็วและสงเสริมใหเยาวชนไดเปนคนที่มีสัมมา

อาชีพและความประพฤติดีเพื่อเปนกําลังในการที่จะสรางประเทศชาติตอไป"

   "...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแต ความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตอง 

รูจักอบรมเด็กทั้งในดาน ศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึก รับผิดชอบในหนาที่และใน

ฐานะที่เปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนาการใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้นตางกับการอบรม  

การสอนคือการใหความรูแกผูเรียน  สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย  

ขอใหทานทั้งหลายจงอยาสอนแตอยางเดียวใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย..."

สมหมาย หวลอาวรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอยางนี้วาการจะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ สําคัญอยูที่เราพออยูกิน 

และมีความเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความวา อุมชูตัวเองไดใหพอเพียง

กับตัวเอง อันนี้เคยบอกวา ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวเอง 

จะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัวอยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมี

ความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งอบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได แตขายในที่นี้ไม

หางไกลเทาไรไมตองเสียคาขนสงสมากนัก อยางนี้นักเศรษฐกิจตางๆก็มาบอกวาลาสมัยจริงอาจจะ

ลาสมัย เพราะวาคนอื่นเขาก็ตองมีเศรษฐกิจที่ตองมีการแลกเปลี่ยน เรียกวาเปนเศรษฐกิจการคาไมใช

เศรษฐกิจความพอเพียง รูสึกไมหรูหรา แตเมืองไทยเปนประเทศที่มีอยูวาการผลิตที่พอเพียงทําได..."

สมหมาย อรชฎา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลายลักษณ

อักษรหรือไมก็ตาม แตเปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผูใดลวง

ละเมิด ก็อาจกอใหเกิดความเสียหาย ทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได...เหตุนี้ผูปฏิบัติงานทุกสาขา

อาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซ้ึง จัดเจน และศึกษาใหกาวหนาอยูเสมอแลว ยัง

จะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึงปฏิบัติอยางเครงครัด จึงจะ

สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเช่ือถือยกยองในเกียรติ ในศักดิศรี และ

ในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

สมหมาย อัครวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สมัยนี้เปนสมัยที่พูดกันไดวา โลกาภิวัฒนก็จะตองทําตามประเทศอื่นดวย เพราะวาถาไมทําตาม

ประเทศอื่นตามคําสัญญาที่มีไว เขาอาจจะไมพอใจ ก็เพราะวาเขาเองมีวิกฤติการณเหมือนกัน การที่

ประเทศใกลเมืองไทยในภูมิภาคนี้มีวิกฤตการณดวย ก็ทําใหเราฟนจากวิกฤตการณนี้ยากขึ้น และไมใช

เฉพาะประเทศที่กําลังอยูในภูมิภาคนี้ แมแตประเทศที่ดูยังเจริญ รุงเรือง ก็รูสึกวากําลังจะเดือดรอน

เหมือนกัน ฉะนั้นเราตองพยายามอุมชูประชาชนใหได มีงาน มีรายได ก็จะสามารถผานวิกฤตการณ..."

สมหมาย อินทริสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เขาตีความวา เปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวาใหพอเพียงในหมูบานหรือใน

ทองถิ่น ใหสามารถที่จะมีพอกิน เร่ิมดวยพอมีพอกิน..."

สมหวัง จวนจอหอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้นมีหลายอยาง อยางที่ทานทําดีโดยที่ไดรวมกุศลเปนเงินเพื่อที่จะแผไปชวยผูตกทุกขได

ยากนั้น ก็เปนการกระทําที่ดีอยางหนึ่ง การกระทําที่ดีอีกอยางที่ไดกลาวก็คือมีความปรองดองสามัคคี

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน อุดหนุนกัน แลวก็ไม เบียดเบียนกัน โดยเฉพาะอยางหมูคณะที่ตั้งขึ้นมาอยางนี้ก็

ชวยกันในทางวัตถุและในทางจิตใจ ความสามัคคีนี้ก็เปนการทําดีอยางหนึ่ง การทําดีอีกอยางซึ่งจะดู

ลึกซึ้งกวา คือปฏิบัติดวยตนเองปฏิบัติใหตัวเอง ไมมีความเดือดรอน คือพยายามหันเขาไปในทางปจจุบัน

ใหมาก อยางงายๆ กอน คือพิจารณาดูวาตัวเองกําลังคิดอะไร กําลังทําอะไร ใหรูตลอดเวลา แลวรูวาทํา

อะไรอยางนี้เปนวิธีอยางหนึ่งที่จะทําใหไมมีภัย ถาเราคอยระมัดระวังตลอดเวลาใหรูวาตัวทําอะไร ใหรูวา

การทํานี้เราทําอะไรตลอดเวลา ก็จะไมผิดพลาด เพราะวาโดยมากความผิดพลาดมาจากความไมรูใน

ปจจุบัน..."

สมหวัง นครวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติ ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถา แตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่ สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน แลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น..."

สมหวัง ปนนิกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

สมหวัง ม่ังมีสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้ อาจกลาวไดวา ผูใหญเรามักพากันละทิ้งวิธีการเกาๆ ในการอบรมฝก ฝนคุณธรรมและความ

สุภาพเรียบรอยในกายวาจาใจของเยาวชน โดยมิไดหาวิธีการที่เหมาะ สมมาทดแทนใหเพียงพอ ทั้งนี้เห็น

จะเปนเพราะโดยมากเราไมคอยจะคิดถึงเรื่องนี้กันนัก ดวยเหตุที่มัวสนใจและตื่นเตนกับวิชาการอยางใหม

กันหมด ประการหนึ่ง และดวยเหตุ  ที่ผลเสียหายมิไดเกิดขึ้นฉับพลันทันที หากแตคอยๆ เกิดขึ้นทีละเล็ก

ละนอยอีกประการ หนึ่ง จึงปลอยกันมาเรื่อยๆ จนบัดนี้ผลเสียหายที่เกิขึ้นนั้นไดกลายเปนปญหาที่เกือบจะ

แก กันไมตก ตามที่ทานเห็จกับตาและทราบแกใจอยูแลว ไมจําเปนจะตองพูดใหยาวความไป ความจริง 

เยาวชนที่มีพื้นจิตใจดีอยูแลว และปรารถนาจะทําตัวใหดีใหเปนประโยชนนั้น มีอยูเปนอันมาก แตการทํา

ความดีโดยลําพังตนเองเปนของยาก จําเปนตองอาศัยหลักเกณฑ และแบบฉบับที่ดีอยางใดอยางหนึ่งเปน

ที่ยึดเหนี่ยว จึงอาศัยผูใหญเปนเปนที่พึ่งหรือเปนผูนํานั่นเอง ผูใหญจึง ตองถือเปนหนาที่และความจําเปน

ที่จะตองชวยเหลือเขา

เคราะหดีอยางหนึ่ง ที่เราไดรับเอากิจกรรมอยางใหม ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ ขัดเกลาและปลูกฝง

ความสามารถในเยาวชน เขามา คือ กิจการลูกเสือ ซึ่งก็เคราะหดี อีกอยาง ที่ริเร่ิมขึ้นทันทวงที และยัง

คงทนมาไดนานจนถึงบัดนี้ มิไดถูกลมเลิก จึงไดอาศัย เปนปจจัยฝกหัดความดีใหแกคนของเราไดสวนหนึ่ง

 ซึ่งนับวาเปนสวนใหญ พอที่จะชวย มิใหเราหมดหวังทีเดียว

ทานทั้งหลายทุกคนไดชื่อวามีศรัทธาในกิจการลูกเสือ และไดชวยกันอุปถัมภคํ้าจุนอยางจริงจังมาจนเห็น

ผลอันนาชื่นชมถึงเพียงนี้แลว ขอใหนึกถึงเด็กๆกันใหมาก และขอใหรวมแรงรวมใจกันตอไป ทั้งฝาย

ราชการและมิใชราชการ ในอันที่จะสงเสริมดําเนินงาน ลูกเสียตอไป ดวยศรัทธา ปญญา ความเมตตา

กรุณา ใหเต็มกําลังความสามารถ เพื่อใหกิจการอันทรงคุณคานี้มีประสิทธิผลย่ิงขึ้น และใหเจริญงอกงาม

และยั่งยืน มั่นคงอยูในบาน เมืองของเราตลอดไป เพื่อประโยชนอันยิ่งใหญของเยาวชนและของไทยของเรา

..."

สมหวัง วงษกล่ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

สมหวัง อ่ิมวิทยายุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

สมัชชา โกมลฐิตินันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..." 

พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในการเปดประชุมใหญของสมาคมพุทธศาสนาทั่ว

ราชอาณาจักร 

ณ วิทยาลัยครูจันทบุรี 6 ธันวาคม 2518..."

สมัชญา ปรีชาพานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกีฬานั้น ยอมเปนที่ทราบกันอยูโดยทั่ว ไปแลววา เปนปจจัยในการบริหารรางกายให แข็งแรง และ

ฝกอบรมจิตใจใหผองแผวราเริง รูจักแพ และชนะไมเอารัดเอาเปรียบกัน มีการให อภัยซึ่งกันและกัน 

สามัคคีกลมเกลียวกัน อยางที่เรียกกันวามี น้ําใจเปนนักกีฬา..."

สมัย เทวฤทธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบัน การศึกษาวิจัยดานพันธุศาสตรมีความเจริญกาวหนามาก และมีการนําผลที่ไดไปปรับใชใน

กิจการดานตางๆ อยางกวางขวาง. ในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงใครจะปรารภกับทุกทานวา ความรูตางๆ 

เหลานั้น แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทางโดยไมพิจารณาใหดีใหรอบคอบแลว ก็อาจ

กอใหเกิดผลกระทบเสียหายแกชีวิตความเปนอยูและสิ่งแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน. จึงเปนที่นายินดี

อยางยิ่ง ที่ไดเห็นผูเชี่ยวชาญจากประเทศตางๆ มาประชุมปรึกษาหารือกัน รวมกันนําเสนอผลงานการ

ศึกษาวิจัย เก่ียวกับเรื่องวิวัฒนาการของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ทําใหหวังไดวา การนําความรู

ดานพันธุศาสตรไปปรับใชในกิจการดานตางๆ จะเปนไปดวยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อใหเกิด

ประโยชนและความปลอดภัยสูงสุดแกมวลมนุษยชาติ..."

สมัย รัตนวาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ  ก็มีความโลภนอย  เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถา

ทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ  หมายความวา  พอประมาณไมสุดโตง  ไมโลภอยางมาก  

คนเราก็อยูเปนสุข..."

สมัยภู สิงหตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

สมาน คําวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดาน ทุกระดับสัมพันธ เกี่ยวเนื่องถึงกัน

ทั้งหมด โดยแตละอยาง ตางตองอาษัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลอง พอเหมาะพอดี ดังนั้น

ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึงตองพยายามปฏิบัติตนปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคล

อ่ืนใหได..."

สมาน จันทรพวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สมาน ชาวทํานา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูมีปญญาและความรูดี เพราะมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนมามากวาผูอ่ืน ยอมมีหนาที่และความ

รับผิดชอบเปนพิเศษ ที่จะตองทําตัวทํางานใหเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน. การที่จะกระทํา

ใหไดผลประโยชนดังนั้น จําเปนที่แตละคนจะตองรูซึ้งถึงประโยชนที่แทเปนเบื้องตนกอน. ประโยชนที่แท

นั้นมีอยู ๒ อยาง คือ ประโยชนสวนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสวงหาและไดรับ แตตองดวยวิถีทางที่สุจริตและ

เปนธรรม กับประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู. การทํางานทุกอยาง

จะตองใหไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและมั่นคงถาวร เปนผลดีแก

ชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

สมาน ไชยทองศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย ความพอประมาณ การมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  ซึ่ง

ตอง

  ประกอบดวยเงื่อนไขความรู (รอบรู  รอบคอบ  และระมัดระวัง) และ เงื่อนไขคุณธรรม (ซ่ือสัตย  สุจริต 

ขยัน อด

  ทน และ แบงปน)  หลักปรัชญาดังกลาวจะนําชีวิตสูสมดุล  เศรษฐกิจพอเพียง และสังคมยั่งยืน..."

สมาน ตรงวรานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตเร่ืองที่สําคัญ ก็คือการทํามาหากินของประชาชนคนไทย ซึ่งตองใหความสะดวกสบาย มีความ

ปลอดภัย มีการปกครองที่มีความเปนธรรม..."

สมาน แตงเล็ก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

สมาน ทับทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา นั้น มีลักษณะพิเศษประเสริฐใน การที่อาศัยเหตุผลอันเที่ยงแทตามเปนจริง เปน

พื้นฐาน และหยิบยกขึ้นปฏิบัติเพื่อ ความสุขความเจริญ และความบริสุทธิ์ไดตาม วิสัยของตน จึงเปน

ศาสนาที่ เขากับหลักวิทยาศาสตร..."

สมาน พฤกสลุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและไมดี ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมดการทําใหบานเมืองมี

ความปรกติสุขเรียบรอยจึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหคนดีไดปกครอง

บานเมืองและคบวคุมคนไมดีใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สมาน มาสนุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูจะตองตั้งใจในความดีอยูตลอดเวลา แมจะเหน็ดเหนื่อย เทาไรก็จะตองอดทนเพื่อพิสูจนวาครูนี้เปนที่

 เคารพสักการะได แตถาครู ไมต้ังตัวในศีลธรรมถาครูไมทําตัวเปน ผูใหญเด็กจะเคารพไดอยางไร..."

สมาน แมเราะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการจะทําสิ่งไรก็ตาม ประการแรกจําเปนตองรักษาแรงผลักดันในการทํางานที่เคยมีอยูนั้นไวใหมั่นคง

เสมอ เพื่อเปนเครื่องกระตุนเตือน แลวจึงนําความละเอียดรอบคอบ ความระมัดระวังกันทั้งเหตุผลอันถูก

แทที่เกิดมีขึ้นภายหลังมาประกอบเขาดวย เพื่อชวยใหสามารถตัดสินการกระทําทั้งปวงไดอยางถูกตอง

เที่ยงตรง และวองไว ก็จะทําใหการกระทําทุกอยางไดผลสมบูรณเต็มเปยม..."

สมาน ยีตูวา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกัยทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวนเพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

สมาน วงศมูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกฝายจงสมัครสมาน กลมเกลียวกัน บําเพ็ญ กรณียกิจเพื่อความเจริญ รุงเรืองวัฒนาถาวรของ 

ประเทศชาติและเพื่อ ความสมบูรณพูนสุข ไดบังเกิดแกอาณาประชา ราษฎรยิ่ง ๆ ขึ้นไป..."

สมาน หวังผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหนี้  ไมวาจะใหสิ่งใด  แกผูใด  โดยสถานใดก็ตาม  ลวนเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่งเพราะเปน

เครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวางบุคคลกับบุคคล  และทําใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวย

สามัคคีธรรม  นอกจากนั้น  การใหยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวยกลาวคือ  ผูใหก็มีความสุข  มีความ

อ่ิมเอิบใจ  ผูรับก็มีความสุข  มีกําลังใจ  สังคมสวนรวมตลอดถึงประเทศชาติ  ก็มีความผาสกุ  มีความ

รมเย็น..."

สมานมิตร สกุลชนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

สมาส ศรีสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาติ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใช

ความมีเหตุผลและรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงานทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแก

ตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่นคงอยูตลอดไป..."

สมิทโชติ ชางเยาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

สมิทธ์ิ พุมยี่สุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงกันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญๆ เชนงานของแผนดิน

 และความสามัคคีนี้จะเกิดขึ้นมั่นคงได ก็ดวยบุคคลในหมูคณะ มีคุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพัน

จิตใจของกันและกันไว คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวนั้นประการหนึ่งไดแกการให คือใหการสงเคราะห

ชวยเหลือกัน ใหอภัยไมถือโทษกัน ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน ประการที่สองไดแกการมีวาจาดี คือพูด

แตคําสจั คําจริงตอกัน พูดใหกําลังใจกัน พูดแนะนําประโยชนกัน และพูดใหรักใครปรองดองกัน ประการที่

สามไดแกการทําประโยชนใหแกกน คือประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนเกื้อกูล ทั้งแกกันและกัน  และ

แกหมูคณะโดยสวนรวม ประการที่สี่ ไดแกการวางตนไดสมํ่าเสมออยางเหมาะสม คือไมทําตัวใหดีเดนเกิน

กวาผูอ่ืน และไมดอยใหต่ําทรามไปจากหมูคณะ หมูคณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกนัไวดังกลาว หมู

คณะนั้นยอมจะมีความเจริญมั่นคงขึ้นดวยสามัคคีธรรม..."

สมุห มงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขณะนี้ รูสึกกันทั่วไปวา มีปญหาเยาวชนในบานเมืองมากขึ้นเนื่องจาก เหตุหลายกระแสความจริง

เยาวชนมิไดตองการที่จะทําตัวใหยุงยากแตอยางใด แตโดยเหตุที่ไมไดรับความเอาใจใสดูแลเทาที่ควร 

และขาดที่พึ่งขาดผูที่จะใหความรู ใหคําแนะนําที่ถูกตอง เหมาะสม เขาจึงตองกลายไปเปนบุคคลที่เปน

ปญหาแกสังคม

    เปนหนาที่ของทานทั้งหลาย ผูเปนครู เปนอาจารย เปนผูบริหารการศึกษา ที่จะตองชวยเหลือเขา

เหลานั้นดวยหลักวิชาการและความสามารถ ทุกคนไดเรียนวิชาการแนะแนวมาแลว ควรจะไดนําหลักการ

มาปฏิบัติเพื่อใหเยาวชนไดรับประโยชนอันแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการแนะแนวทางความประพฤติและ

จิตใจซึ่งสําคัญมาก ขอใหเพียรพยายามปลูกฝงความรูความคิดที่ปราศจากโทษใหแกเขาโดยเสมอหนา 

แนะนําอบรมดวยเหตุผลและดวยความจริงใจ ประกอบดวยความเมตตาปรานี สงเคราะห อนุเคราะห 

และนําพาไปสูทางที่ถูกที่เจริญ เยาวชนก็จะเกิดมีความมั่นใจ และมีกําลังใจที่จะทําความดี เพื่อจักไดมี

อนาคตที่มั่นคง แจมใส ในวนัขางหนา..."

สยาม ศรสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใดที่เรารูสึกดวยใจจริงวาชั่ว วาเสื่อม เราตองฝน

ตองตานความคิดและความประพฤติทุกอยางที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทํา

สื่งที่เราทราบวาเปนความดีเปนความถูกตองและเปนธรรม ถาเรารวมกันเชนนี้ใหไดจริงๆใหผลของความดี

 บังเกิดมากๆขึ้น ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ..."

สยุมพร เลี่ยนเครือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีงามที่มีความกาวหนา มีความสําเร็จ สัจ 

เปนการตั้งใจ ตั้วจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูกนั้น ตองออกมาจากใจ คือ เปนการตั้งใจที่

จะทําอไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น..."

สรกฤช เฉลยจรรยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

     "...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัย

ความรูแตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

    

     เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

     ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดาํเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

สรญา สรนาทสุนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

สรเดช เชาวินัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

สรเดช เชาวินัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน..."

สรภัทร ลีละสาพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนา มีความหมดจดบริสุทธิ์ และ สมบูรณบริบูรณดวยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถ

จะศึกษา และปฏิบัติดวย ปญญา ความเพงพินิจ ใหเกิดประโยชนคือความ เจริญผาสุกแกตนได อยาง

แทจริง..."

สรรค อังคะพนมไพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูการยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติ

หนาที่ของขาราชการเพราะการยึดมั่นดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเด่ียวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติ

หนาที่ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยาง

แทจริง..."

สรรชัย จันทรศร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะผูบริหารงานเรงรัดพัฒนาชนบท 

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 13 มิถุนายน 2512..."

สรรพงษ ฤทธิรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงแหงหมูคณะ ที่จะเกิดมี ขึ้นไดนั้น ยอมจะเนื่องมาจากความคิด ความเห็น 

และใจจริงที่มุงหมายและยึดมั่นในสิ่งใดสิ่ง หนึ่งรวมกัน..."

สรรพวัต พูลเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคความเจริญกาวหนาทุกอยางนั้น ตองเร่ิมตนที่ การศึกษาพี้นฐานเดิมกอน เมื่อไดศึกษา

ทราบ ชัดถึงสวนดีสวนเสียแลว จึง รักษาสวนดีที่มีอยูแลวใหคงไว แลวพยายาม ปรับปรุงสรางเสริมดวย

หลัก วิชา อันประกอบดวยเหตุผลและความสุจริตจริงใจ ใหคอยเจริญงอกงามมั่นคงบริบูรณยิ่ง ๆขึ้นไป..."

สรรพากร มีรอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในฐานะที่ตองออกไปทําหนาที่เปนครูของผูอ่ืน ทานจําจะตองสรางสมธรรมะตางๆใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

 และรูจักวางตัวใหสมกับเปนผูมีหนาที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน ควรจะตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม

ความสามารถและชวยกันขจัดปญหาเยาวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็วและสงเสริมใหเยาวชนไดเปนคนที่มี

สัมมาอาชีพและความประพฤติดี เพื่อเปนกําลังในการที่จะสรางประเทศชาติตอไป..."

สรรเพ็ญ ศรีวิบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

สรรยา สมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปที่แลว บานเมืองของเรา มีเหตุการณเกิดขึ้นหลายอยาง บางเรื่องก็กระทบกระเทือน ถึงฐานะทาง

เศรษฐกิจ การคลัง การเมือง ตลอดจนชีวิตความเปนอยู และความมั่นคงปลอดภัย สมควรที่เราชาวไทย 

จะรวมมือกัน แกไขใหคลี่คลายไปโดยเร็ว แตเร่ืองที่ควรแกการชื่นชมก็มีอยูมิใชนอย ขาพเจาขอขอบใจทาน

เปนอยางมาก ที่จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ใหอยางงดงาม ย่ิงใหญ และในคราวที่เจ็บปวย ก็พา

กันแสดงความวิตก หวงใย อยางจริงใจ ขาพเจายังรูสึกประทับใจอยู ที่ไดเห็นทานทั้งหลาย ไมวาเพศใด 

วัยใด อยูในฐานะหนาที่ใด พรอมเพรียงกัน มาใหกําลังใจแกขาพเจา กําลังใจนี้ เปนพลังอยางสําคัญ ที่ทํา

ใหคนเรากลาเผชิญกับปญหา และอุปสรรค สามารถดําเนินชีวิต และประกอบกิจการงาน ใหประสบ

ผลสําเร็จที่ดีได ในปใหมนี้ ขอใหทานทั้งหลาย ตั้งจิตตั้งใจ ใหม่ันอยูในความเมตตา ปรารถนาดี ให

กําลังใจแกกันและกัน เพื่อแตละคน จะไดมีกําลังใจ กําลังกาย กําลังความคิด สรางสรรคความเจริญมั่นคง

ใหแกตน แกชาติบานเมือง ไดดั่งที่ตั้งใจปรารถนา..."

สรวงสุดา พูลเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

สรวิชญ เชื้อชมภู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แตละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความคิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวงกัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวนรวม..."

สรสิทธ รักษาชนม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน.." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม

8 มิถุนายน 2514..."

สรอยทอง แกวกลับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีปญหาใด ๆ เกิดขึ้น ทุกคน ชอบที่จะทําความคิดความเห็นใหสอดคลอง กัน รวมกันพิจารณา

หาทางแกไขดวย เหตุและผล ตามความเปนจริง บนพื้นฐานอันเดียวกัน ก็จะเห็นแนวทาง ปฏิบัติแกไขได

อยางเที่ยงตรงถูกตอง และเหมาะสม..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

14 กรกฎาคม 2537..."

สรอยทอง สักรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยความรูความสามารถดวย ความตั้งใจและเอาใจใสศึกษานั้น เปนการ พัฒนาบุคคลใหมี

คุณภาพสูงขึ้นโดยแท และ บุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแลวยอมสามารถ จะพัฒนางานสวนรวมของชาติ 

ใหเจริญกาวหนาไดดังประสงค..."

สรอยทิพย จันทรเสนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได  ลูกเสือทุก

คนจงหมั่นฝกฝนตนเองใหมาก เพื่อใหพรอมและใหเหมาะแกการภาระหนาที่อันจะมีมาขางหนานั้น..."

สรอยมาน ขําขจร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

สรอยลดา ดานล้ําเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

สรอยสน สุจริต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตที่เดือดรอนที่สุดก็คือ รอยราวในคน คนทุกคน คนเดียวก็ราวได อยางที่กระดูกราว  ตองปะดวยการ

อีพ็อกซี่แตวาระหวางคนหลายคน ในหมูคนมีรอยราว ก็ลําบากมาก จะตองหาวิธีที่จะประสานสมานความ

ราว นี่แถวหนาทั้งแถว  ผูใหญทั้งนั้น ก็รอยราวกันเยอะ ระหวางคนหลาย ๆ พวก ติด ๆ กันไมติดกรอบ ๆ 

กันราว ไมสามัคคีกัน อันนี้แหละ ควรจะพูดตอนื้ย ใหทานทั้งหลายผูที่นั่งอยูใกล ๆ กัน  อยาใหมีรอยราว 

เพื่อใหสามารถสมานสามัคคีกันไดอันนีเปนสิ่งที่ควรจะพูดตอนทาย แตนี่เพิ่งเริ่มพูด  นี่ก็อยานึกวาจบแลว

 ความจริงจบเดี๋ยวนี้ก็ไดแลว พูดเยอะแลว แตไปเย่ียมตนไทรซ่ึงมีผีหลอก แลวก็ไปที่พิษณุโลกสรางเขื่อน 

หมายความวา วันนั้นไปคุม  ไปดูเขาปลูกตนโกงการแลวกไ็ดทําโครงการเพิ่มเติม หมายความวา ไมตองไป

ไหนมาก แตก็ดวยใจเราสามารถที่จะไปพัฒนาทั่วประเทศ..."

สรอยสุดา เกสรทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่บุคคลจะนําวิชาความรูความสามารถของตนมาแฏบัติใหสําเร๗ผลที่เปนประโยชนสรางสรรคย

อางแทจริงได จําเปนตองอาศัยความเห็นความเขาใจที่กระจางแจมแจง อันเรียกวาปญญา เปนเครื่องช้ีชัด

ตัดสินปญหา ความเห็นความเขาใจชัดนี้จะเกิดไดก็เฉพาะเมื่อมีการฝกฝนที่ถูกและสมควร..."

สรอยหงษ สมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สภาวะที่บีบรัดความเปฯอยูของเราทีเดขึ้นนี้เปนผลการะเทือนมาจากความวิปริตของวิถึความเปลื่อน

แปรทางเศรษฐกิจ การเมือง และทางอื่นๆของโลก เราจึงไมสามารถที่จะหลีกพนได หารแตจะตองเผชิญ

กับปญหาอยางผูมีสติมีปญญา เขมแข็งและกลาหาญ เพื่อใหเราจักไดรวมกันอยูอยางมั่นคง..."

สรัญญา ตั้งพรชูพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

สรัลก สวัวดิ์วนิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

สรายุทธ ไชยพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ศาสนาอิสลามนี้มีความดีเปนพื้นฐานเพระวาศาสนาอิสลาม สอนใหคนเปนพลเมืองดี ทุกคนมีความ

เขมแข็ง มีวินัย และมีความปรารถนาดีตอกันเปนหลักที่สําคัญประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามจึงมีสวน

สําคัญในการสรางบานเมืองใหเจริญและมั่นคง..."

สรารมย ณรงคราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

สราวุฒน พนมวาสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

สราวุฒิ คงสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตามประวัติศาสตรของเราจะเห็นไดวา คราวใด ที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ชาติก็

รอดพนจากภัยพิบัติสูความเจริญรุงเรือง แต คราวใดที่ขาด ความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตองประสบ

เคราะหกรรมทั้ง ชาต.ิ.."

สราวุฒิ คงสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย

ถาทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง

ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

สราวุฒิ สุวพานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

สราวุธ จรูญรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

สราวุธ จุลกะเศียน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย 

ทั้งนี้ เพราะคนไทยทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิด

และการปฏิบัต.ิ.."

สราวุธ ตันสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."

สราวุธ ทองสิมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สราวุธ มวงเอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

สราวุธ ฤทธิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

สราวุธ วรรณพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

สราวุธ สุขสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่สุดที่จะกระทํา

ได ดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกับแลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป..."

สราวุธ สุวรรณจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

สราวุธ อัมพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สรินทรทิพย เรี่ยวแรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กิจการฝนเทียมก็เปนผลที่ดี เพื่อใหกิจการฝนเทียมไดผลที่ดียิ่งจะตองอาสัยหลายอยาง นอกจากเงิน

สําหรับคาใชจายนั้นก็ตองมีความรวมมือระหวางทุกฝาย ทางดานวิชาการก็ตองคนควาอยุเสมอวา 

ลักษณะใดจะทําฝนเทียมไดผลสําเร็๗ และตองพยายามหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ..."

สรินทิพย โพธิรัชต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่งคง..."

สรินธร อุตะเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูมีปญญาปรารถนาจะชวยผูอ่ืน จะตองพยายามศึกษาพิจารณาเลือกสรรวิธีการนั้นๆ จากตํารา 

นํามาใชนํามาสอนใหเหมาะสมแกบุคคล แกกาลสมัย และแกสภาพการณในปจจุบัน คนที่เรียกวาเปนคน

สมัยใหมนั้น ยึดหลักเหตุผลเปนสําคัญ การสอนคนสมัยใหมจะตองนําเหตุผลที่มีอยูในคัมภีรมาพิจารณา 

และหยิบยกแตเฉพาะเนื้อหามาอธิบาย การสอนใหปฏิบัติตามแบบฉบับเฉยๆ โดยปราศจากเหตุอัน

สมควรจะทําใหเกิดความรูสึกวา ?ถูกอบรม? และ ?ถูกบีบบังคับ? จนหมดความสนใจ" ดังนั้นในฐานะที่เรา

เปนขาราชการในองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตองพึงตระหนักวาเปนขารับใชของในหลวง การ

กระทําและการปฏิบัติตนตอประชาชน ผูมาขอรับบริการจะทําอยางเต็มใจ พรอมทั้งใหบริการเขาเหลานั้น

อยางไมคิดวาเปนคนอื่น แตเปนเสมือนยาติ ในครอบครัวของเรา พรอมทุกเวลาที่จะใหความชวยเหลือ

อยางเต็มความสามารถ ไมรังเกียจวาเขาเปนคนพิการ ทุพพลภาพ นาเกลียดนากลัว ยากจนหรือพูดจาไมรู

เร่ืองเพราะวาเราเปรียบเหมือนเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการพระเจาแผนดินมาดูแลทุกขสุขของ

ประชาชนแทนพระองคทานอีกแรงหนึ่ง ทานคงไมมนทุกเรื่องราวผูตกทุกขไดยากอยางทั่วถึงได นอกจากนี้

การชาวยเหลือผูอ่ืนจะตองพยายามศึกษาพิจารณา เลือกสรรวิธีการตางๆ ทั้งจากตํารา รวมทั้งเหตุผล ซึ่ง

จะตองนํามาประกอบเปนแนวทางใหเหมาะสมกับเหตุการณและสภาพแวดลอมแตละกรณีไป สวนการ

สอนใหเขาเหลานั้นสามารถชวยเหลือตนเองไดดีตลอดไปนั้นตองไมเปนการบังคับ ควรใชเหตุผลเปนองคื

ประกอบ คสเราชอบความมีเหตุมีผล เพราะคนสมยใหมและยุคสมัยนี้ตองมีคําอธิบายไมใชการถูกบีบ

บังคับ เพราะการบังคับจะทําใหเกิดการเบื่อหนาย หมดความสนใจ เราเปนขาราชการรับใชในหลวงตอง

ยึดหลักปฏิบัติตนสมกับเปนพสกนิกรคนไทยไมเสื่อมคลาย..."

สรีวัลลา สุขโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

สรุปรีชา แกวสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

สรุพงษ ชะอุมชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูตําแหนงใด ระดับไหนมีหนาที่อยางไรลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของแผนดิน

ทั้งสิ้น ทุกคนทุกฝายจึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน สมัคีสมานรวมมือ

รวมความคิดกัน ใหการปฎิบัติบริหารงานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่ผึ้งประสงค

สมบูรณพรอมทุกสวน..."

สโรชา ชามทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สโรชา เสนวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองอยูเย็น

เปนสุขและมั่นคง..."

สฤษฎิ์รัตน ใจสุดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหงานเกิดผลอันยิ่งใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติดวย

ความสุจริตและความตั้งใจที่จะแผความรูความสามารถดวยความจริงใจ ไมนึกถึงเงินทอง หรือนึกถึง

ผลประโยชน ใดๆก็เปนกสนกรทําหนาที่โดยตรง และไดทําหนาที่โดยเต็มที.่.."

สลักจิต อาษฏรอาศัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงาน เปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

สลักจิต อาษฏรอาศัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสะสมและสรางคุณงามความดีนี่แหละที่เรียกวา การสรางบารมี เปนความดีอยางหนึ่งในเมืองเรา 

ที่มีคนใจคอเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน ทําประโยชนใหผูอ่ืน รูจักเหลียวแลดูรอบๆ ตัวเรา ถาหากมีแตความทุกข 

เราผูเดียวจะมีความสุขไดอยางไร จึงควรชวยเหลือเก้ือกูลกัน ทําใหสวนรวมคือชาติบานเมืองสงบและ

รมเย็นเปนสุข..."

สลักจิตร ศรียางคุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘..."

สลักวงศ วงศบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป ..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีเปดการประชุมใหญ 

สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร 14 ธันวาคม 2534..."

สลามน แลมไสว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

สลิลา สะลิมิง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

สวน คงราศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระวันขึ้นปใหม ขาพเจาของสงความปรารถนาดี มาอวยพรแก

ทานทั้งหลายทั่วกันและขอขอบใจทานเปฯอยางยิ่งที่มีไมตรีจิตสนับสนถนขาพเจา ในภารกิจทั้งปวงดวยดี

เสมอมา 

  ตลอดปที่แลวมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นหลายอยาง ที่ดีก็คือการที่นักกีฬาของเราไดรับเหรียญรางวัล

หลายประเภท ในการแขงขันกีฬาโอลิมปก แตที่ไมดีก็มีอยูมากเราตองประสบกับเหตุไมปกติตางๆจนทํา

ใหกิดความวิตก หวงใยกันอยูทั่วไป

ใกลถึงสิ้นปก็เกิดภัยธรรมชาตครั้งใหญทําใหสูญเสียชีวิตและทัพยสินอยางรายแรง เราคงตองชวยเหลือ

บรรเทาทุกขและฟนฟูสถานะของบานเมืองเปนการใหญรวมทั้งหาทางปองกันเตือนภัยใหมีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ตาม เหตุตางๆ ทั้งนี้นไดทําใหเหนแจงถึงนําใจของพวกเราอยางเดนชัด วาทุกคนในผืนแผนดิน

ไทย ทั้งทหาร ตํารวจและพลเรือน มีคามสามัคคีกัน ตางหวงใยกันดวยใจจริง ไดแสดงเจตนารมยที่จะอยู

รวมกันโดยสันติสุข และเมื่อเกิดภัยพิบัติ คนไทยไมทิ้งกัน

ตางพรอมเพรียงกันเขาปฏิบัติชวยเหลือกันทันที ดวยความเสียสลุและเมตตาจริงใจไมเลือกวาเปฯชาวไทย

หรือชาวตางประเทศ ขาพเจาอยากจะกลาวย้ําทานทั้งหลายเหมือนดังทเคยกลาวมาเมื่อหลายปกอนวา

วิถีชีวิตของคนเรานั้นจะใหมีแตปกติสุขอยงเดียวไมได จะตองมีทุกขมีภัย ผานเขามาดวยเสมอ ยากจะ

หลีกเลี่ยงพน

  ในปใหมขาพเจาจงึขอใหทุกคนรักคามสามัคคีและจิตใจอันดีไวเปนนิตย เพราะสิ่งนี้คือคุณลักษณะอื่น

พิเศษ ที่ชวยใหชาติบานเมืองของเราอยูรอดปลอดภัย และชวยใหเราทุกคนอยูรวมกันดวยความรมเย็นเป

ฯสุขมาชานานตราบใดที่เราทั้งหลายรักษาคุณลักษณะนั้ไวไดก็ม่ันใจไดวาชาตบานเมืองของเราจะดํารง

มั่นคงอยุตราบนั้นๆ

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคนให

ปราศจากทุกขภัย ใหมีความสุขการสุขใจ และประสบแตสิ่งที่พึงประสงค..."

สวนบุญ วิลาพรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคน และการการดํารงรักษาชาติ นั้น มิใชหนาที่ 

ของบุคคลผูใด หมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกฝายทุกๆคน คนที่จะตองรวมมือกระทําไปโดย

สอดคลอง เกื้อกูล..."

สวพัศ สถิตยเสถียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

สวสดิ์ ใหญโคกกรวด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

สวอง อําไพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจํา บุคคลสองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษามา

ใชใน การปฏิบัติงาน กับความ ฉลาดที่จะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอม ทั้งทางที่จะใหพน ความ

เสื่อมเพี่อดําเนินไปใหถึงความเจริญ..."

สวัฒน วรศะริน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โลกปจจุบันเต็มไปดวยการโฆษณาชวนเชื่อ  ฉะนั้นกอนที่จะปกใจเช่ืออะไรลงไปควรพิจารณาดูเหตุผล

ใหทองแทเสียกอน  แมแตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังทรงไดใชสติและปญญาศึกษาคนควาและ

ไตรตรองใหแนวาคําสอนนั้นเปนความจริง..."

สวัสดิ์ -
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

สวัสดิ์ กลิ่นรอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

สวัสดิ์ กิ่งจันมน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูนั้นจะตองใหความรูแกเด็ก ๆ ดวยความเมตตา ดวย ความหวังดี คือ ดวยความเมตตาตอผูที่เปน ลูก

ศิษย และดวยความหวังดี ตอสวนรวม เพราะถาสวนรวมประกอบดวยบุคคล ที่มีความรูดี สวนรวมก็ไป

รอด..."

สวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..."

สวัสดิ์ ชูกลิ่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ป ประการแรก

 คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน  ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตาง

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกันใหงานที่ทําสําเร็จ ทั้งแกตนแกผูอ่ืนและแก

ประเทศชาติ  ประการที่สาม คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริตในกฎกติกาและใน

ระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็น

ของตนใหถกูตอง เที่ยงตรงและมั่นคงอยูในเหตุผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอย

เดียวกันในทางที่ดีเจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกายในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารง 

มั่นคงอยูตลอดไปได จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษา

จิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนนและถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปทุกอยางอยาใหขาดหาย

เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุขทั้งในปจจุบันและในภายหนา ขออํานาจ

คุณพระศรีรัตนตรยัและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย ใหปลอดหรือพนจาก

อันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความเจริญสวัสดิ์ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วกัน..."

สวัสดิ์ ชูสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ของขาพเจาในปจจุบันนั้น ก็คือ ทําอะไรก็ตามที่เปนประโยชน ถาถามวา ขาพเจามีแผนการอะไร

บางในอนาคต คําตอบก็คือไมมีเราไมทราบวาอะไรจะเกิดขึ้นในภายหนา แตไมวาอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม 

เราก็จะเลือกทําแตสิ่งที่เปนประโยชนซึ่งนั่นเปนสิ่งที่เพียงพอแลวสําหรับเรา..."

สวัสดิ์ นาคมีศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก  ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและ

พัฒนาบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง

คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษา  และนอมนํามาปฏิบัติตนมีอยูสี่ประการ

ประการแรก   คือ     การที่ทุกคนคิด  พูด ทํา  ดวยความเมตตา  มุงดี มุงเจริญตอกัน

ประการที่สอง คือ     การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกันใหงานที่

ทําสาํเร็จผล

                            ทั้งแกตน  แกผูอ่ืน  และแกประเทศชาติ

ประการที่สาม คือ     การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฏกติกาและในระเบียบแบบ

แผน  โดยเทา

                            เทียมกันเสมอกัน

ประการที่สี่    คือ      การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด  ความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรง  และ

มั่นคงอยูใน

                            เหตุในผล หากความคิด จิตใจและการประพฤติ  ปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่

เจริญนี้ยัง

                            มีพรอมมูลในกาย  ในใจของคนไทยกม็ันใจไดวา  ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยู

ตลอดไป

                            ได..."

สวัสดิ์ เปยมสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

สวัสดิ์ ศิริพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

สวัสดิ์ สุตาแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสําเร็จทุกอยางในชีวิตของคนเรานั้น มิใชจะเกิดมีขึ้นในครั้งหนึ่งคราวเดียวได หากจะตองคอยๆ 

สรางเสริมตอเติมมาเปนลําดับ ดังที่ทานทั้งหลายศึกษาสําเร็จเปนบัณฑิตอยูในบัดนี้ ก็ตองสําเร็จ

การศึกษาในระดับประถม และมัธยมเปนขั้นเปนตอนมากอน ตอไปเมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน 

ทานก็จะตองใชความรูความสามารถทั้งปวง ที่ไดศึกษาเรียนรูมาเปนพื้นฐานในการปฏิบัติ เพื่อ

ความสําเร็จในการสรางสรรคอนาคตที่มั่นคง ใหแกตนและสวนรวม ดังนั้นผูปรารถนาความกาวหนา เมื่อ

ประสบความสําเร็จในกิจอยางใดอยางหนึ่ง จึงไมควรหยุดยั้งพอใจอยูเพียงเทานั้น แตชอบที่จะยึดถือ

ความสําเร็จทั้งนั้น เปนรากฐานอันม่ันคงที่จะกาวไปสูความสําเร็จ ที่ยิ่งสูงขึ้น และเปนประโยชนกวางขวาง

ขึ้น ถาบัณฑิตจะมีความคิดเห็นตอความสําเร็จของตน ดังที่กลาว แลวยึดถือปฏิบัติแตบัดนี้ ก็เช่ือวาความ

เจริญกาวหนาจะเกิดมีขึ้น ทั้งแกตัวทานเองและประเทศชาติ ตอตามกันไปโดยไมมีที่สิ้นสุด..."

สวัสดิ์ อาษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลว แตละบุคคลยังตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงม่ันที่

จะปฎิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลยาบ หรือวิธีการอันแยบคายในการปฎิบัติงาน ประกอบกัน 

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

สวัสดิ์ อาษาวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางานตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชน เพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงาน เสียทั้งคน..."

สวัสดิ์ อาษาวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

สวาง ประทีปเกาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอขอบใจทานทั้งหลายที่มาในวันนี้ และขอบใจนายกฯที่ไดกลาวคําอวยพร ทั้งไดสรุปการที่ไดกระทําใน

ระยะ 50 กวาป ซ่ึงตองขอขอบใจที่ไมตองเลาใหทานฟงวาทําอะไร ทานไดสรุปอยางดี อีกอยางหนึ่ง ที่ทาน

ไมไดพูด ที่ฟงวงดนตรีดุริยางคกองทัพเรือได บรรเลงสรรเสริญพระบารมีนั้น ทานไมไดพูดถึง ความจริง 

ดนตรีของกองทัพเรือนี้ไดฟนฝาอุปสรรคมามาก จําไดวาเมื่อ 50 ป 40 กวาป เกือบ 50 ป ไดมีการแสดง

ดนตรีทุกวันพุธที่พระที่นั่งอัมพร และมีพวกดนตรีตางๆ ใหญๆ ไดเดินลองไปฟงและทนไมไหว คือวามีอะไร

ที่ขัดหู เลขลุกขึ้นไปบอกกับผูมีอํานวยเพลงวา ไดเทียบเสียงหรือเปลา ทานผูอํานวยเพลงบอกเทียบเสียง

แลว วาเราขอใหเทียบอีก เขาก็เทียบไดดีฟงดูแลวไมขัดหู ก็ใหเลนอีก เลนไปเลนมา มันขัดหูอีก เลยลุกขึ้น

ไปเดินในหมู ใหเขาเลนไป เดินไป ไปเจอซอยักษอยู ซอยักษเลนไปมันเพี้อนแลว ไมทราบทําไมเพี้ยนอยาง

นั้นได เลยคิดดูวา มันเพี้ยนเพราะวาเลนบันไดเสียงไทย มิไดเลนบันไดเสียงสากล เลยพยายามใหเขาเทียบ

เสียงใหดีที่สุด ก็ดีขึ้น เพราะวาการเทียบเสียงนั้นยาก ยากที่ตองเทียบหูดวย เพราะเทียบหูแบบไทย 

เพราะวาผูที่เลนดนตรีในวงของทุกๆวง เวลานั้น เวลามีเวลาวางตองไปเลน เลนโดยมากเปนวงเลก็ๆ เลน

รําวง เลนรําวงนั้นตองเทียบเสียงแบบบันไดเสียงไทยเขาก็เคยชิน มาเลนเพลงสากลดวยบันไดเสียงไทย 

เลยขัดหู ถาเลนดวยบันไดเสียงไทยลวนยังไมเปนไร แตบางคนเลนแบบบันไดเสียงสากล บางคนแบบไทย

 อันนี้เลยบอก เวลามาเลนเพลงสากล ขอใหลืมรําวง เขาก็ทําไดดีขึ้น มาเลนเพลงสากล และเลนรําวง

ลดลงไปมาที่หลังนี่ ในวงที่เราเลน พวกเพื่อนๆ เลน เขาก็เลนรําวงเหมือนกัน เลยบอกวา ถาเลนรําวงก็

ขอใหเลนรําวงที่ถูกตอง ที่เปนบันไดเสียงไทย ไมสําเร็จ เลนรําวงดวยบันไดเสียงสากล และรําวงนั้นก็เพี้อน

ผิด..."

สวาง มียวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม  ยอมเปนคุณแกตนดวย.      ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัว

เบียดเบียนประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. 

ขาราชการทุกคนจึงตองทํางานทุกอยาง

ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สวางจิตต บุญสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิชาการตาง ๆ และความเปนพลเมืองดี ที่สั่งสอนอบรมในโรงเรียนนั้น เปนสิ่งสําคัญยองสําหรับนักเรียน

 ถาโรงเรียนฝกหัดสั่งสอนวิชาการไดดี ฝกหัดรูจักหนาที่ และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริง ๆ พรอมทั้ง

อบรมใหเลื่อมใสเขาใจศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง และ

สนับสนุนการประพฤติปฎิบัติตามศาสนาใหแนนแฟนม่ันคงสามารถ ทําหใอนุชนเปนผลเมืองที่ดี และ

ศาสนาที่ดีไดโดยสมบูรณ..."

สวาท กาติ๊บ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

สวาท ภัทรานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและเจริญกาวหนาไดแทจริงคือ  การไมทํา

ตัว  ทําความคิดใหคับแคบ  หากใหเมตตา  และไมตรียินดี  ประสานสัมพันธกับผูอ่ืน  โดยเฉพาะ

ผูรวมงานอยางจริงใจ..."

สวาท สีมาอิ้ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จุดประสงคของการใหการศึกษานั้นคือ การแนะนําสงเสริมใหบุคคลมีความเจริญงอกงามในการเรียนรู

การคิดอาน การกระทํา และใหสามารถนําเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยูในตัวออกมาใชใหเปนประโยชน

เกื้อกูลตนตั้งใจปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงจุดมุงหมายทั้งนี้อยูเสมอเปนนิตย

การที่จะอบรมสนับสนุนอนุชนใหไดผลตามความมุงหมายของการศึกษานั้นขาพเจาเห็นวาการฝกฝน และ

ปลูกฝงความรูจักเหตุผล ความรูจักผิดชอบชั่วดีไดดดยกระจางแจงยอมทําใหมองบุคคลมองสิ่งตางๆ ได

ลึกลงไปจนเห็นความจริงในบุคคลและในสั่งนั้นๆ เมื่อไดมองเห็นความจริงแลวก็จะสามารถใชความรูกล

วิชาการปฏิบัติงานทุกอยางไดดีและถูตองยิ่งขึ้น เปนประโยชนแกตนแกผูอ่ืนไดมากขึ้น..."

สวิง นันตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจํา บุคคลสองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษามา

ใชใน การปฏิบัติงาน กับความ ฉลาดที่จะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอม ทั้งทางที่จะใหพน ความ

เสื่อมเพี่อดําเนินไปใหถึงความเจริญ..."

สวิง บุญลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

สสิธร ดูดิง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

สสุชาติ สุนทโรทัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง จะเจริญกาวหนาอาณาประชาราษฎร จะไดรับ ความผาสุกเพียงไรหรือไมยอมอาศัย 

การที่ ทานทั้งหลายจะสมัครสมาน สามัคคีกัน ปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต หวังประโยชนสวนรวม เปนที่ตั้ง 

และ สงเสริมประโยชนสุขแกอาณาประชาราษฎรทั้งปวง..."

สสุรชัย พรหมสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

สหจักษณ ไกยวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น    ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่    อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล

     

     หรือผลประโยชนใหมาก    ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ    เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยาง

ประเสริฐ

     จะทําใหบานเมืองไทยของเรา    อยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สหชาติ ขําสุทัศน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

สหฐยา ชวนไชยสิทธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งสวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้นจึง

จําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

สหรักล ชัยคํารอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

สหรัฐ พลเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

สหรัฐ สุวานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดขางหลงพระเลย 

พระจะเปนพระที่บริบูรณไมได..."

สหวัสส โนทะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

สหัทยา ถิระวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆนั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญ คือ ความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน และเมือทํางานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและการ

ปรับปรุงแกไข ก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงานของตนเองประสบผลสําเร็จที่ดีได นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญ จึงตองยอมรับความจริง และยึดม่ันในความจริง มีความจริงใจตอตังเอง และ

ตอกันและกัน อยางมั่นคงตลอดเวลา แตละคนจึงปฏิบติัตัวปฏิบัติงาน ไดอยางสะดวกใจ มั่นใจ ถูกตอง 

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได  ยังผลใหการ

สรางสรรค ความดี ความเจริญ บรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

สองทัศน คลองขยัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

     เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

     ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

สองหลา เทพเชาวนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

สอลีหะ เลาะมะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สอางค ดานสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาคนเรามีความรูก็ยอมมีความระลึกถึงในความรูของตัว ในความกาวหนาของตัว และจะสามารถที่จะ

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีเปนประโยชนตอสวนรวมได การสรางสารานุกรมนี้จึงเห็นวาเปนประโยชน

สําหรับสังคมเปนสวนรวม เพราะวาบานเมืองของเรา ประชากรเกิดเพิ่มขึ้นทุกป แลวก็ถาใหความรูแก

เยาวชนไมพอ ก็เกิดเรื่อง อยางที่ปจจุบันนี้มีปญหาเยาวชนเกิดขึ้นมาเปนที่นาหนักใจอยางยิ่ง และก็ถาทุก

คนชวยกันสรางความรูแกเยาวชนแลว ปญหานี้จะเบาบางลงไปได..."

สอาด โพธิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

สอาด รักษาสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

สอิ้ง ยะสุรีย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาความสัจ

 ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อด

กลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจัก

ละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง.

 คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

สอิ้งทอง ดาแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

สะนิยะ มูเก็ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ไดโดยดี เพราะวามีจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี

 ถาตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจ ซ่ึงกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุข

ตราบนั้น..."

สะอาด รวมจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

สักรินทร คงสันทัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

สักรินทร เนื้อทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

สักรียา หลีอรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูมีปญญาและความรูดี เพราะมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนมามากวาผูอ่ืน ยอมมีหนาที่และความ

รับผิดชอบเปนพิเศษ ที่จะตองทําตัวทํางานใหเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน. การที่จะกระทํา

ใหไดผลประโยชนดังนั้น จําเปนที่แตละคนจะตองรูซึ้งถึงประโยชนที่แทเปนเบื้องตนกอน. ประโยชนที่แท

นั้นมีอยู ๒ อยาง คือ ประโยชนสวนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสวงหาและไดรับ แตตองดวยวิถีทางที่สุจริตและ

เปนธรรม กับประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู. การทํางานทุกอยาง

จะตองใหไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและมั่นคงถาวร เปนผลดีแก

ชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

สัครินทธ อนประวัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

สังขวร นวลลําใย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจของเราขึ้นอยูกับการเกษตรมา แตไหนแตไรแลว รายไดของประเทศที่ไดมาใชสรางความเจริญ

 ตาง ๆ เปนรายไดจาก การเกษตรเปนสวนใหญ จึงอาจกลาวไดวา ความเจริญของประเทศตอง อาศัย

ความเจริญของเกษตรเปนสําคัญ..."

สังคีปต โขงรัมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

สังวาลย จันทรประเทือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท ปพุทธศักราช ๒๕๒๖

         การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว 

แตละคนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัย

กุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแก

การสรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๐๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖..."

สังวาลย พาดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗..."

สังวาลย ลาภะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

สังวาลย สินประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สังวาลยทอง อาลัยพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปดทั้งที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวา ไมมีใครเห็น แตถาทุกคน พากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

สังเวียน คงสิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

สังสวรรค โอมประสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

สัจจา จริศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากตองใชความรูความสามารถแลวยังตองเปนผูมีจิตใจ

สูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติแตในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตนใหสมเกียรติเปนผูที่ควรแกการนับถือ

..."

สัจจา ชูยก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..."

สัจจา บัวซอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

สัจจาพร ดวงศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดมุงหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชน

ของงานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมาย อ่ืนๆ เชน เพื่อประโยชน แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

สัญชัย แกนจันทรื
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามาอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อใหงานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาตในตัว..."

สัญชัย สังฆะมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้นนอกจากจะตอง มีกําลังรบที่เขมแข็งและอาวุธยุทโธปกรณที่ 

กาวหนาทันสมัยแลว ยังจําเปนที่ ประชาชนจะตองมีความวัฒนาผาสุกปลอดภัย จากภยันตรายและความ

เดือดรอนยากเข็ญตาง ๆดวย จึงเปนหนาที่ของทหารในการบําบัด บรรเทาความทุกขยากและการพัฒนา

สรางสรรค ใหเกิดความเจริญรมเย็นแกบานเมืองและประชาชน..."

สัญญา ธานี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานทั้งหลายตั้งปณิธานรวมกันดวยวา  จะประพฤติตนเปนพลเมืองดีของชาติ  ปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญ

และบทกฏหมายของบานเมือง  ประกอบอาชีพดวยความสุจริต  ขยันหมั่นเพียร  ใหบังเกิดประโยชนในอัน

ที่จะชวยสรางตนเองและครอบครัวใหผาสุขสมบูรณ  กอใหเกิดความเปนปกแผนมั่นคงในทางเศรษฐกิจ

ของชาติ  นําสันติสุข

และความเจริญรุงเรืองมาสูประเทศชาติอันเปนที่รักของเราสืบไป..."

สัญญา อาจสามารถ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะมองตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไป

ไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเก่ียวโยงกัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึง

งานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

สัญญา เอกสินธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

สัญญาลักษณ แดงสนั่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

สัณพร ไชชยาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันดีวา ทหารมีหนาที่ปองกันประเทศและปกปองคุมครองประชาชนใหมีชีวิตอยูดวยความ

รมเย็นเปนสุข หนักที่ทั้งนี้ถือวาสําคัญมากโดยเฉพาะในระยะปจจุบันสถานการณบานเมืองเราอาจกลาว

ไดวาไมนาไววางใจนัก เหตุเพราะภัยอันตรายและความไมปรกตินานาประการ ทหารจึงตองสํานึก 

ตระหนักในความรับผิดชอบที่มีและทําหนาที่ของตนใหเขมแข็งหนักแนนย่ิงขึ้น ซ่ึงหากสามารถกระทําได

ครบถวนแทจริงก็จะเปนความสําเร็จเปนความดี เปนเกียรติเปนศกัดิ์ศรีของทหารและกองทัพไทย 

ประชาชนก็จะอยูเย็นเปนสุข บานเมืองไทยก็จะอยูรอดปลอดภัยและดํารงอยูไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

สัณหภาส แสงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

สัตตบงกช ดวงดารา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สัตยา ขํานิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

สัตยา แปงผง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

สันติ คงอินใหญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

สันติ จันทรพวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สันติ ตุงคะเวทยื
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

สันติ นาคพลั้ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

สันติ เบญจดารา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทาน

ทุก ๆ คน ทั้งของขอบใจทานเปนอยางมาก ที่ไดแสดงมิตรจิตจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป ใหอยาง

งดงามยิ่งใหญ เปนเวลาติดตอกันถึงสองป ทําใหงานมีความหมายสมบูรณ และบังเกิดผลประโยชนแก

สวนรวมมากมายหลายประการ 

   ในรอบปที่ผานไป มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในบานเมืองเราหลายอยางสิ่งที่ควรแกการช่ืนชมเปนพิเศษ 

นอกจากงานกาญจนาภิเษกแลว ก็คือการที่นักกีฬาของเราไดเหรียญทอง ในการแขงขันกีฬาโอลิมปค 

รวมทั้งการมาเยือนประเทศไทยของ สมเด็จพระราชินีแหงสหราชอาณาจักร และประธานาธิบดีแหง

สหรัฐอเมริกา ทั้งหมดนี้ แสดงใหเห็นถึงความสามารถและความสมัครสมานเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคน

ไทย ถามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เปนความดี เปนเกียรติเปนศักดิ์ศรีของประเทศแลว เราจะรวมมือรวมใจกันปฏิบัติ

จนเต็มความสามารถเสมอ ดวยเหตุนี้ ไมวาจะเปนเหตุไมปรกติหรือปญหาใด ๆ เกิดขึ้น เราควรจะไดทํา

ความเขาใจกัน และรวมกันคิดอานปฏิบัติแกไขดวยเหตุผล ดวยหลักวิชา และดวยความบริสุทธิ์จริงใจ ให

ทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

สันติ ประทุมรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง  ที่จะตองประพฤติปฎิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอนอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งออนโยนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือการระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั้นเอง..."

สันติ พวงทาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

สันติ วองไว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

สันติ สิงหวิบูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุดไมมีใครอื่น นอกจากคนไทยเพราะไมวา

จะอยูที่ใดคนจะสํานึกในความเปนไทยไดเสมอ..."

สันติ เหมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

สันติ อัจยุตโภคิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

สันติชัย ราชอาจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

สันติภาพ ศรีปทุมานุรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สันติสุข คําฟู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

สันติสุข ผลแผง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความยุติธรรมในแผนดิน ไมควร จะถือเพียงแค ขอบเขตของกฎหมาย จําเปนตองขยาย

ออกไป ใหถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเปนจริงดวย..."

สันทนา เดื่อมทั้น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

สันทยา กําปนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานทุกอยางตองมีการเกยวของประสานประโยชนกับผูอ่ืนเสมอ จึงตองรูจักทําตัวใหใจกวางให

เห็นความสําคัญของผูอ่ืนและงานอื่นเทากับความสําคัญของตนเองและงานของตน ดและที่สคัญที่สุดตอง

เขาใจใหถูกตองวาการประสานงานนั้นคือไมแบงฝายแบงพวกกัน ไมแยงประโยชนกันไมแยงความชอบกัน

 หากแตปรองดองกันดวยความจริงใจเห็นใจและเขาใจ โดยมุงหวังผลสําเร็จรวมกันเปนสําคัญกวาสิ่งอื่น..."

สันทัด พงศพัชราพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น  นอกจากจะอาศัยความรู ความสามารถในทางวิชการ

แลว แตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี  คือ  ความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม  และความ

มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ  ทั้งตองมีกุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบ

กันพรอมดวย  จึงจะสัมฤทธิผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

สันวณี สุวรรณจูฑะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สัมพันธ ขาวมะลิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะสิ่งใดการใดควรจะไดคํานึงถึงประโยชนสวนใหญที่ย่ังยืนเปนสําคัญและยึดความปรองดอง เปนนึก

แผนของเมืองของมนุษยชาติเปนหลักใชสติ คือความระลึกรู ควบคุมประคับประคองความคิดความอานให

เที่ยงตรงยุติธรรมใชปญญาคือความแลดรูแจมแจงในเหตุในผลดปนเครื่องวินิจฉัยตัดสินใจในทุกเรื่องทุก

กรณีไมใหอคติเขาถาครอบงําเชื่อวาจะสามารถพาตัวใหบรรลุความสําเร็จและความเจริญมั่นคงในชีวิตดัง

มุงหวังไดแนนอน..."

สัมพันธ คงแจง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่พึ่งของเยาวชน

ขณะนี้  รูสึกกันทั่วไปวา  มีปญหาเยาวชนในบานเมืองมากขึ้นเนื่องจากเหตุหลายกระแส  ความจริง

เยวชนมิไดตองการที่จะทําตัวใหยุงยากแตอยางใด แตโดยเหตุที่ไมไดรับความเอาใจใสดูแลเทาที่ควร

และขาดที่พึ่ง ขาดผูที่จะใหความรู ใหคําแนะนําที่ถูกตอง เหมาะสม เขาจึงตองกลายไปเปนบุคคล

ที่เปนปญหาแกสังคม เปนหนาที่ของทานทั้งหลาย ผูเปนครู ผูเปนอาจารย เนนผูบริหารการศึกษา

ที่จะตองชวยเหลือเขาเหลานนี้ดวยหลักวิชาการและความสามารถ ทุกคนไดเรียนวิชาการแนะแนว

ทางความประพฤติและจิตใจซึ่งสําคัญมาก ขอใหเพียรพยายามปลูกฝงความรูความคิดที่ปราศจาก

โทษใหแกเขาโดยเสมอหนา  แนะนําอบรมดวยเหตุผลและดวยความจริงใจ ประกอบดวยความเมตตา

ปรานี สงเคราะห อนุเคราะห และนําพาไปสูทางที่ถูกที่เจริญ  เยาวชนก็จะเกิดมีความมั่นใจและมี

กําลังใจที่จะทําความดี เพื่อจัดไดมีอนาคตที่มั่งคง แจมใส ในวันขางหนา..."

สัมพันธ จันทรศิร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สัมพันธ จาดรับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่ง ที่ จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและ เจริญกาวหนาไดแทจริง คือ การไม

 ทําตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตาและไมตรี ยินดี ประสานสัมพันธกับผูอ่ืน โดยเฉพาะผูรวม 

งานอยางจริงใจ..."

สัมพันธ พงศาปาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

สัมพันธ พูขุนทด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

สัมพันธ ภูขุนทด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

..."

สัมพันธ ยองลั่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

สัมฤทธิ์ ขจีฟา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆประการใหบริสุทธิ์ บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่และแกแผนดิน..."

สัมฤทธิ์ เบญจสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การถือระเบียบวิทนัยที่ดี สามัคคีกันกระทําสิ่งที่เปนประโยชนเกือกูลกัน เรียกไดวาเปฯความพรอมเพียง

กันที่แทจริงและยิ่งใหญ อันอาจบัจดาลความสําเร็จ ความเปนปกแผนมั่นคง และความเจริญกาวหนาให

เกิดขึ้นไดอยางสมบูรณ ทั้งแกตัวบุคคล ตลอดถึงประเทศชาต.ิ.."

สัมฤทธิ์ ศรีจันทรื
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคลทั้งในดานวิชาการ ตองเห็น ใจ

วาแตละคนมีหนาที่ มีความรูในวิชาการของ แตละคน ถาดําเนินวิชาการนั้นๆไปตามลําพัง หรือตามแนว

เดียว เทานั้นเอง ก็จะไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

สัมหรี ดาโอะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

สากล พัฒนสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙..."

สากล ฮมแสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

สาขนิตย ลีลาประศาสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกันไมแยงประโยชนไมแยง

ความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธใจ มุงหวังผสําเร็จในการงานเปนไหญย่ิง

กวาสิ่งอื่น..."

สาคร จรูญฉาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางความเจริญม่ันคงใหเกตนเอง แกสวนรวม หรือแกบานเมืองก็ตาม ที่จริงเปนสิ่งเดียวกันที่

เรียกวาการพัฒนากรือการปฏิบัติปรับปรุงใหดีขึ้นเจริญขึ้นนั้น จะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่

มีอยูกอน ถาพื้นฐานดี ก็พัฒนาไดผล แตถาพื้นฐานไมแนนหนาหรือบกพรองก็ยากที่จะเสริมสรางขึ้นไปให

มั่นคงได ทานทั้งหลายจึงควรจะคิดพิจารณาใหเห็นจริงวาการพัฒนานั้น นอกจากจะมุงสรางความเจริญ

ตางๆใหเพิ่มพูนขึ้นแลว ยังจะตองพยายามรักษาพื้นฐานเดิมใหสมบูรณมั่นคงพรอมๆกันไปดวย ภาระ

สําคัญในการรักษาพื้นฐานนั้นก็คือการปฏิบัติบริหารงานประจําไมใหบกพรอง ซึ่งบางที บางคนอาจเห็นวา

เปนงานที่นาเบื่อหนายชวนใหทอดธุระละเลยเปนอยางยิ่ง ทานจึงจะตองใชความอุตสาหะอดทนอยาง

เต็มที่ในการที่จะประคับประคองรักษามาตรฐาน และคุณภาพของงานประจําไวใหไดโดยสมบูรณ พรอม

ทั้งรักษาเจตนาความมุงหมายและฉันทะความพอใจในงานที่ทําใหคงอยูโดยตลอด เมื่อรักษาพื้นฐานไวได

แนนหนาบริบูรณพรอมแลวจึงตั้งตนพัฒนางานตอไปดวยกระบวนการที่ถูกตองตามหลักวิชา เหตุผลและ

ความเหมาะสม ไมควรอยางยิ่งที่จะกระทําดวยความกระหายหรือดวยความเรงรีบที่จะสรางของใหม สิ่ง

ใหม เพื่อความแปลกใหมและความพอใจ เพราะความจริงสิ่งที่ใหมแทๆนั้นไมมีสิ่งใหมทั้งปวงยอมสืบ

เนื่องมาจากสิ่งเกาและตอไปยอมจะตองกลายเปนสิ่งเกา ในเมื่อมีวิวัฒนาการคืบหนาไปอีกลําดับหนึ่ง 

ขอใหระลึกใหไดวาการพัฒนาพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยางควรจะไดกระทําดวยความมีสติรูเทาทันดวย

ความเฉลยีวฉลาดและความรอบคอบสุขุม ผลขอลการพัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงแนนอน มีหลักเกณฑและเปน

ประโยชนแท ซ่ึงจะเกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมืองเจริญกาวหนาได..."

สาคร นามหิรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยความรูความสามารถ  ดวยความตั้งใจและเอาใจใสศึกษานั้น  เปนการพัฒนาบุคคลให

มีคุ            

     ป  ยแท  และบุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแลว  ยอมสามารถจะพัฒนางานสวนรวมของชาติให

เจริญกาวหนาไดดัง..."

สาคร นิ่มนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามกชนมีจิตสํานึกมั่นคง อยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ เห็นวา

ศาสนาทั้งปวง ยอมสั่งสอนความดีให บุคคลประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ชอบ จึง มิไดดูแคลน

เบียดเบียนผู ถือศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นไดในประเทศไทย..."

สาคร วิไลประสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ  มีผลเก่ียวเนื่องถึงประโยฃนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน  เพราะฉะนั้น  จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการ ใหบริสุทธ์ิ

บริบูรณโดยเต็มกําลังสติปญญา  ความรู  ความสามารถ  เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ควมสําเร็จอยางสูง  และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

สาคร สมคําหลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยใจรัก ตองหวังผลงานนั้นเปนสําคัญ แมจะไมมีใครรูใครเห็นก็ไมนาวิตกเพราะผลสําเร็จ

นั้นจะเปนประจักษพยานที่มั่นคง ที่พูดเชนนี้เหมือนกับ สอนใหปดทองหลังพระ การปดทองหลังพระนั้น 

เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอยชอบปดทองหลังพระกันนักเพราะนึกวาไมมี

ใครเห็นแตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปนที่งามบริบูรณไมได

..."

สาคร แสงสี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือ  ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวย

วิถีทางที่สุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม  ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู  

การทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและม่ันคง

ถาวร เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

สาจิตร ทิพยรองพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันดีวา  ทหารมีหนาที่ปองกันประเทศ  และปกปองคุมครองประชาชนใหมีชีวิตอยูดวย

ความรมเย็นเปนปรกติสุข  หนาที่ทั้งนี้ถือวาสําคัญมาก  โดยเฉพาะในระยะปจจุบันสถานการณใน

บานเมืองเราอาจกลาวไดวาไมนาไววางใจนัก  เหตุเพราะภัยอันตรายและความไมเปนปกตินานาประการ 

 ทหารจึงตองสํานึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มี  และทําหนาที่ของตนใหเขมแข็งหนักแนนย่ิงขึ้น  ซึ่ง

หากสามารถกระทําไดครบถวนแทจริง  ก็จะเปนความสําเรจ็เปนความดี  เปนเกียรติเปนศักดิ์ศรีของทหาร

และกองทัพไทย  ประชาชนก็จะอยูเย็นเปนสุข  บานเมืองไทยก็จะอยูรอดปลอดภัย  และดํารงอยูไดดวย

ความมั่นคงสวัสด.ี.."

สาชล หวงนิกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

สาทร แทนสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สาธร แกวเมืองทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาลนั้น เปนสถาบันหนึ่งในสถาบันสําคัญของ ประเทศ จึง ตองปฏิบัติหนาที่โดยถือวาชาติ บานเมือง

เปน เปาหมายสําคัญ และความ อยูดีกินดีของประชาชนเปนสิ่งที่ปรารถนา ดวย การปฏิบัติหนาที่ดวย

ความ ต้ังใจจริง ดวยความซื่อสัตยสุจริต และขยันหมั่นเพียร..."

สาธร นุยจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทางที่เราจะชวยกันได ก็คือการทําความคิดใหถูกและแนวแน ในอันที่จะยึดถือชาติบานเมืองเปนที่หมาย

 ตองเพลาการคิดถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง ผูใดมีภาระหนาที่อันใด

อยูก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงไป โดยเต็มกําลังความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจดวยความเมตตา ดวย

ความปรองดองกัน และดวยความปรารถนาดีตอกันที่สุดผลงานของทุกคนนั้น จะประมวลกันเขาเปน

ความสําเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศชาติได ไมนานเกินควร..."

สาธิต ชนานพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

สาธิต พิธีรัตนานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522..."

สาธิต โพธิ์คุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลา ได และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดย งายดายและ

รวดเร็ว..."

สาธิต มาลัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

สาธิต สมาทาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

สาธิต ไหนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดํารัสวา ขาพเจามีความยินดีที่ไดมาอยูในทามกลางบุคคล

สําคัญ จากทุกสถาบันในชาติ รวมทั้งพระประมุข และพระราชวงศจากนานาประเทศ ที่มีไมตรีจิตเสด็จมา

รวมงานเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ ขอขอบใจทานนายกรัฐมนตรีเปนอยางมากที่ไดอวยพรในนามของ

ประชาชนชาวไทย และกลาวถึงการปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงการพัฒนาในดานตางๆ ของขาพเจาตลอด

ระยะเวลา 60 ป 

       ขาพเจาใครจะกลาวแกทุกทานวา การทํานุบํารุงประเทศชาตินั้น มิใชเปนหนาที่ของผูหนึ่งผูใด

โดยเฉพาะ หากเปนภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน ที่จะตองขวนขวายกระทําหนาที่ของตนใหดี

ที่สุด เพื่อธํารงรักษา และพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญมั่นคง และผาสุกรมเย็น..."

สาธิต อิ่มสําราญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเรจและเจริญกาวหนาไดแทจริง คือการไมทํา

ตัว ทําความคิดใหคับแคบ หากไหมีเมตตาและไมตรียินดี ประสานสัมพันธกับผูอ่ืน โดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจิรงใจ พรอมกันนี้ ก็เปดตามเปดใจใหกวางขวาง เพื่อสังเกตศึกษาการกระทําและความคิดอานของผู

เขามาสัมพันธเกี่ยวของดวยใจที่เปนกลาง และดวยความคิดพิจารณาที่ฉบาดรอบคอบ ที่กําหนดใหทํา

ดังนี้กเพราะเห็นวา วิทยาการทั้งปวงนี้นมีความเกี่ยวเนื่องและประกอบสงเสริมกันอยูเปนอันมาก จึง

จําเปนที่ผูทํางานในระดับสูงจะตองศึกษษในวิทยาการของกันและกันใหเขาใจ และใหมีความรอบรูที่

กวางขวางเพื่อจักไดมีทางทํางานใหประสานกัน โดยสอดคลอง ทั้งใหประโยชนของงานที่ทํา ประกอบ

เกื้อกูลกันขึ้นเปนประโยชนอันยั่งยืนของชาติบานเมือง..."

สานิต หงษสามสิบเจ็ด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

สานิตร กลาคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง

1.พอประมาณ   

2.พอเพียง

3.รูเหตุรูผล

4.มีความรู

5.มีคุณธรรม จริยธรรม..."

สามารถ กรวยสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ  

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง  พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ  นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ  อดทน  รูจักเกรงใจใหอภัย  ทั้งออนโยนผอนตามกัน

และกันดวยเหตุผล  และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน  รูจักรับฟงความคิดเห็น

แมกระทั่งคําวิพากวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด  เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น  แทจริงคือการระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลากหลาย  มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

สามารถ คงกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

สามารถ ทวีรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชน

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

สามารถ พานทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เดี๋ยวนี้ประชาชนประชาชนทั่วไปเขาหวังในศาล โดยเฉพาะศาลฎีกาศาลอื่นๆ เขายังบอกวาศาล ขึ้นชื่อ

วาเปนศาล ดี ยังมีความซื่อสัตยสุจริตมีเหตุมีผล และมีความรูเพราะทานไดเรียนรุกฎหมายมา และ

พิจารณาเรื่องกฎหมายที่จะตองศึกษาดีๆ ประเทศชาติจึงจะรอดพนได ถาไมทําตามหลักกฎหมายหลัก

ของการปกครองที่ถูกตอง ประเทศชาติไปไมรอด..."

สามารถ ภัทรฤทธิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแลว  ควรชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัว

ใหพอมีพอกินพอใชกอนอื่น  เปนพื้นฐานนั่นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะผูมีอาชีพและฐานะเพียง

พอที่จะตั้งตัวเอง  ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาระดับสูงขึ้นตอไปไดโดยแนนอน..."

สามารถ รังสีกรรพุป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายนั้น โดยหลักการแลวจะตองบัญญัติขึ้น ใชเปนอยาง เดียวกันและเสมอกันหมดสําหรับคนทั้ง

ประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูใช กฎหมายจะตองตระหนักในความรับผิดชอบของ ตนเองอยูตลอดเวลา 

ในอันที่จะใชกฎหมายเพื่อธํารงรักษาและผดุงความ ยุติธรรม..."

สามารถ ศรีคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานทั้งหลายเปนของมีคุณคา และจําเปนแกการศึกษาคนควา

ในทางประวัติศาสตรศิลปะโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทย ที่มีมาแตอดีต ควร

สงวนรักษาไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติสวนรวมของชาติไวตลอดกาล..."

สามารถ หมันการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายบานเมืองนั้นโดยหลักการมีไวสําหรับรักษาความยุติธรรม และความสงบเรียบรอยในแผนดิน 

ดวยการจัดสรร อํานวยสิทธิเสรีภาพแกบุคคลโดยถวนหนาและเสมอหนา แตความจริงที่เปนอยูปรากฏวา 

ในบางเรื่องบางกรณีการใชกฎหมายมักไมไดผลสมบูรณ ตรงตามหลักการอันเปนเจตนารมยที่แทนัก 

อาจนําไปสูความยุงยาก และความราวฉาน ซึ่งเปนความเสียหาย และอันตรายผูมีหนาที่ดานกฎหมาย

จะตองคิดอาน กระทําการใหกฎหมายไดเปนปจจัยผดุงความเที่ยงธรรม และสงบสุขอยางแทจริง 

            "กฎหมายเปนแตเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกลาวจึงไมควรจะถือวามีความสําคัญยิ่ง

ไปกวาความยุติธรรม หากควรจะตองถือวาความยุติธรรมมากอนกฎหมาย และอยูเหนือกฎหมาย การ

พิจารณาพิพากษาอรรถคดีใด ๆ โดยคํานึงถึงแตความถูกผิดตามกฎหมายเทานั้น ดูจะไมเปนการเพียงพอ

 จําตองคํานึงถึงความยุติธรรม ซึ่งเปนจุดประสงคดวยเสมอ การใชกฎหมายจึงจะมีความหมายและผลที่

ควรจะได..."

สามารถ อําไพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ ยึดม่ันนั้นคือ ความดีเปนผูที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไม

มีความคิดที่แจมใส ไมมีความ คิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถที่ปฎิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."  

 

"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

สายจิต คงชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

สายใจ จันทรเพ็ญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆ ฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

สายใจ ชูมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันอันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมือง อยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน..."

สายใจ ทองเสถียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตไดชื่อวาเปนผูมีภูมิรูและสติปญญาสูงในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงใครจะ

ปรารภกับทุกทานถึงเรื่องปญญา ปญญาแปลวาความรูทั่วมีอยู 2 ลักษณะดวยกัน คือปยญาที่เกิดจากากร

เลาเรียนจดจํามาอยางหนึ่งกับปญญาที่เกิดจากการศึกษาสังเกต และนํามาขบคิดพิจารณาจนรูชัดอยาง

หนึ่งบัณฑิตแตละคนในที่นเชื่อวาตางไดรับการศึกษาอบรมแลวอยางดีแตในดารการศุกษษสังเกตนั้นอาจ

ยังยอหยอนกันอยูบางเพราะมีประสบการณชีวิตไมมากนักทุกคนจุงควรจะไดเสนใจตสังเกตศึกาษ

เร่ืองราวบุคคลและสงตางๆที่แวดลอม และเกี่ยวของกับตัวเองใหมากอยาละเลยหรือมองขามแมสิ่งเล

กนอยเชนตนหญา ถาพิจารณาใหดีกจ็ะเกิดปญญาได หญานั้นมีทั้งที่เปนวัชพืชซึ่งเปฯโทษและหญาทีมี

คุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีรากที่หยั่งลึกแผกระจายล

ไปตรงๆทําใหอุมนําและยึดเหนี่ยวดินไดมันคง นํามาพิจารณาเทียบเคียงใหเปฯคติในการดิเนินชีวิตของ

บุคคลวาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืชซึ่งอยู ณ ที่ใดกมีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกนั่น 

หรือควรปรธพฤติตนอยางหญาแฝก มแีตสรางประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแผนดิน

ที่อยูอาศัย..."

สายใจ พินิจเวชการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ  ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมายขอบเขต และหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง..."

สายใจ ลุนิทรานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

สายใจ วิริยะกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ใชไดผลนั้น ตองเปนความรู ที่ถูกตอง แมนยํา ชํานาญ นํามาใชการไดทันที และนอกจาก

ความรูดาน ลึก คือ วิชาเฉพาะสาขาที่ ศึกษามาโดยตรงแลว ความรูดานกวาง คือ วิชาการอื่น ๆทั่วไป ยอม

 เปนปจจัยประกอบสงเสริมอีกสวนหนึ่งดวย..."

สายใจ ศีรยาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

สายใจ หนูจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..."

สายชล บุญแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

สายชล ปานทองคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สายชล มากมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สายชล ยิ่งสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใชจายโดยประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุขของผูประหยัดของเองและครอบครัว

 ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัดดังกลาว จะมีผลดี ไมเฉพาะแคผูประหยัดเทานั้น

 ยังจะเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย..."

สายฝน กิติบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองจะมีความเรียบรอย ความมั่นคงก็ตอเมื่อประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนถูกตอง

ตามระเบียบของบานเมืองตามกฎหมาย แตกฎหมายนี้ก็ยากที่จะปฏิบัติตาม เพราะวาตองมีความรูและ

จะตองมีความสามารถ ที่จะทําใหถูกตอง ซึ่งจําเปนตองไดรับคําแนะนํา เพื่อใหกฎหมายคุมครองไดเทาที่

ไดทราบแลว กฎหมายอาจไมเปนสิ่งที่คุมครองบุคคลได ตรงกันขามอาจเปนเครื่องมือที่กดขี่บุคคล..."

สายฝน คําผอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

สายฝน ใจขัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

      " ...การที่จะทํางานใหสัมฤทธ์ิผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัย

ความรูแตเพียง

อยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย

      เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวน

คุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูก

ทาง ดวยความสวัสดี คือปลอดภยัจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

      ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวา

การงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

สายฝน เนตรพัตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

สายพิณ ชูพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

สายพิณ มวงสีตอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนมีความปราถนาที่จะให เมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบและทํางานตั้อธิษฐาน ตั้งปณิน

ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตมีความพออยูพอกิน มีความสงบ

เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยู พอกิน นี้ได เราก็จะยอดยิ่งยอดได ฉะนั้น ถาทุกคน

ซึ่งถือวาเปนผูมีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทําใหผูอ่ืน ซึ่งมีความคิดเหมือนกัน ชวยกันรักษาสวนรวม

 ใหอยูดีกินดี พอสมควร ขอย้ําพอควร พออยู พอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไป

ได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่มีคุณคาอยูตลอดกาล..."

สายพิน อินสวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง .         วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เมื่อนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือ

ถาใชถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมา

ใชงาน จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะ

ใช. มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

สายพิรุณ วรพฤกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

สายเพ็ชร ชูเชื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการ ความสามัคคีความเรียบรอย ผลดีทั้งปวงดังกลาวจะ 

เกิดขึ้นได ดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปญญาอันถูกตอง ปฏิบัติตนอยูในทาง ที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม..."

สายรุง ชุมพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตอง

ครบถวน มีอิสรภาพ..."

สายรุง ไชยพิบาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปราถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปรธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต  ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย  

เพราะเห็นวาความรูนั้นเปรียบเสมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาว แลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพายวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คอื ปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

  ดังนั้นในการที่ประกอบการงานเพื่อ  เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกทานสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวา

การงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

สายรุง บุญทัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว  ยอมมุงฟมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนอยางสรางสรรคความสําเร็จที่ยิ่งสูงขึ้นไปอีก  คือ  การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิต

และฐานะหนาที่  ความสําเร็จดังนี้  ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง  แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมา

โดยงาย  เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน  ยอมตองมีปญหาตาง ๆ  เปนอุปสรรค

ขัดขวางความสําเร็จอยูเสมอ  ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหลีกพนได  คนก็มีปญหาของคน  สังคมก็มี

ปญหาของสังคม  ประเทศก็มีปญหาของประเทศ  แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก  ปญหาที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตและกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา  ขอสําคัญเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นจะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา 

 ผูใดมีสติปญญาคิดไดดี  ปฏิบัติไดถูก  ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมายมีความสําเร็จสูง  ถาเปนตรงกันขาม

  ก็ยากที่จะประสบความสาํเร็จสมหวังได..."

สายลัดดา ธรรมลังกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรอบรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

สายหยุด โพธิ์เจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว 

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร  ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก  ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

สายหยุด รัศมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

สายไหม สีตะพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

สายัณห เจนจบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวา ทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัว โดยไมมองไมแลคนอื่น งานดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกัน จะตองเกี่ยวโยง

กันฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืน แลวชวยกันทํา..."

สายัณห ฉินนานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522..."

สายัณห ชาเวียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สายัณห พัฒนเอกองศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การบําเพ็ญประโยชนจะตองทําที่ตัวเองกอนดวยการประพฤติดี เปนตนรักษาระเบียบวินัยรักษาความ

สัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรปฏิบัติการงานดวยความเขมแข็งหนักแนนใหจนติดเปนนิสัยผลของการทําดีที่

เปนตัวประโยชนก็จะงอกงามขึ้นในตัวผูปฏิบัติอยางเต็มเปยมแลวจะทอนออกถึงผูอ่ืนพลอยใหผูอ่ืนและ

สวนรวมไดผลดี..."

สายัณห พุมมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตละคนก็มีหนาที่ที่จะปฏิบัติงาน ของตน ที่เรียกวาอาชีพของตน ถาทําดีก็เปน สิ่งที่นาชมและนา

ปลาบปลื้มใจ เปน ประโยชนแกตัวเองและถากิจการที่ทํา มีความเจริญในทางที่ดีที่ชอบก็ ทําใหสวนรวม

ของชาติบานเมือง มีความ กาวหนาดวยด.ี.."

สายันห สังขศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กอนที่ทานทั้งหลายจะออกไปมีหนาที่การงานชวยบานเมืองและประชาชนนั้นจึงใครขอใหตั้งใจใหแนว

แนที่จะนําเอาวิชาความสามารถของตัวไปใชดวยความสุจริตบริสุทธใจ  และดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สอดคลองกับสภาพการณทุกอยางโดยถูกตองเหมาะสม ไมวาจะกระทํารวมกับผูอ่ืน หรือ กระทําโดย

ลําพังตนเอง  บานเมืองเราจักไดอยูรอดและวัฒนาสภาพตลอดไป..."

สารกิจ พนิธการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

สารภี กิตติธรกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

สารภี โควรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึง

คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกัน รักษาและ

พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรือง สืบตอกันมาไดตลอดรอดฝง

ประการแรก คือการที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนชวยเหลอืเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน กันใหงานที่ทํานํา

สงผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา ในระเบียบแบบแผน โดย

เทาเทียมกัน

เสมอ

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรงและมั่นคงอยู

ในเหตุผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติใหปฎิบัติใหลงลอยเดียวกัน ในทางที่ดี ที่เจริญนี้ ยังมี

พรอมมูลอยูภายในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารงอยูตลอดไปได..."

สารภี ผลาจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารราชการแผนดิน  จะตองรูตระหนักแนในการเสียวละ  อันไดแกการสละสําคัญ

สองประการ  คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ย่ิงใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับ

สละความคิดจิตใจที่ตําทรามตางๆ  อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและ

สามารถดํารงตําแหนงหนที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตอไป..."

สารภี รับผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยอาจไมเปนประเทศที่รุงเรืองที่สุดในโลก หรือรวยที่สุดในโลกหรือฟูฟาที่สุดในโลก แตก็ขอให

เมืองไทยเปนประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได เพราะวาในโลกนี้หายากแลว เราเปนประเทศสงบ 

ประเทศที่มีคนที่ชวยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆ เราจะเปนที่หนึ่งในโลกในขอนี้ และรูสึกวาที่หนึ่งในโลกขอนี้

จะดีกวาผูอ่ืน จะดีกวาคนที่รํ่ารวยที่สุดในโลก จะดีกวาคนที่เกงในทางอะไรก็ตามที่สุดในโลก ถาเรามี

ความสงบแลวมีความสบาย ความมั่นคงที่สุดในโลก รูสกึจะไมมีใครสูได..."

สาระ ชนะสิทธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

สาระภี หนูพุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตามประวัติศาสตรของเราจะเห็นไดวา คราวใด ที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ชาติก็

รอดพนจากภัยพิบัติสูความเจริญรุงเรือง แตคราวใด ที่ขาดความสามาคคีกลมเกลียวกันก็ตองประสบ

เคราะหกรรมทั้งชาต.ิ.."

สารัตถ ขุนนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาเปนการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สาริกา เสถียรดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

สาริศา สุขสมสิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเล และขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

สารี ปรียวณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สารี ศุภธรรมรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนา มีความหมดจดบริสุทธิ์ และ สมบูรณบริบูรณดวยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถ

จะศึกษา และปฏิบัติดวย ปญญา ความเพงพินิจ ใหเกิดประโยชนคือความ เจริญผาสุกแกตนได อยาง

แทจริง ..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีเปดการ 

ประชุมใหญของสมาคมพุทธศาสนาทั่ว

ราชอาณาจักร 19 ธันวาคม 2524..."

สารีนา ยามา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยเรารอดมาไดโดดเดี่ยวอยางนาหวาดเสียว ในทามกลางเพื่อนบาน ประเทศเพื่อนบาน

ตองบานแตก หนีภัยกันอยางอุตลุด เอาชีวิตไปทิ้งในทองทะเลก็มาก เราไมเปนอยางนั้นเพราะวาเรา

มีความสามัคคี มีจิตใจที่กวาง หมายความวาสมองความคิดกวาง..."

สารีฟะห ดอเลาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา ถึงแมปจจุบันนี้จะมีหลาย นิกาย แตก็ยึดหลักธรรมอันเปนแกนแทอยางเดียวกัน คือ 

ถือวาธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแตเหตุ เมื่อมีเหตุ ก็ตองมีผล ไมมีสิ่งใดที่อยูเหนือเหตุและผล นอกจากนั้นยัง

ตางถือวาการแผเมตตาสงเคราะห เกื้อหนุนกัน เปนกรณียกิจสําคัญในการจรรโลง ความสงบสุขของ

ชาวโลก ..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานใน

งานฉลอง 25 ป ของ องคการพุทธศาสนิก

สัมพันธแหงโลก 20 กุมภาพันธ 2519..."

สารีหพะ หะยีมอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

 ..."  

    

พระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณ

และสวนสนามของทหารรักษาพระองค 

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2529..."

สารีหะห อาลีมามะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สาโรจ ลิ้มแดงสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี?้..

(พระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค 3 ธ.ค.2522 ณ ลานพระราชวังดุสิต)..."

สาโรจน เดชะพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถ ตองมีความรูครบสามสวน  คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการและความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจและความบริสุทธ์ิใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอ แลวปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

สาโรจน เหรียญณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะ สําคัญของไทยที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

สาลิกา วรหาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

สาลิกา อิสลามิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโดง ไมโลภอยางมาก คนเรา

ก็อยูเปนสุข..."

สาลิน เมืองหมุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนมีความปรารถนา ที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบ และทํางาน ตั้งอธิษฐาน ตั้ง

ปณิธานในทางนี้   ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตมีความพออยูพอกิน  มี

ความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ  ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได ?

ฉะนั้นถาทุกทาน ซึ่งถือวา เปนผูมีความคิด และมีอิทธิพล  มีพลังที่จะทําใหผูอ่ืนซึ่งมีความคิดเหมือนกัน

ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอยํ้าพอควร พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยง

คุณสมบัตินี้จากเราไปได จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล..."

สาลินี เขื่อนกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย...

พระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๔๐

 วันศุกรที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐..."

สาวนิรันดร สุขใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

สาวิตรี บุญรอดสอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

สาวิตรี แสงแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระ กันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทอง แตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่บริบูรณไมได..."

สาวิตรี องคชวลิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือกระทํา ดังนั้น ไมวาจะทําการใด ๆ จึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวยศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออน ปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียร ขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสรมิใหการปฏิบัติงาน

ดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล..."

สาวิทชย ภูมิสุทธาผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

สาหราย กงแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๑..."

สาหะ มะลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย เสมอ..."

สําเนา สมโมทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กิจการฝนเทียมก็เปนผลที่ดีเพื่อใหกิจการฝนเทียมไดผลดียิ่งจะตองอาศัยหลายอยางนอกจากเงิน

สําหรับคาใชจายนั้นก็ตองรวมมือกันระหวางทุกฝายทางดานวิชาการก็ตองคนควาอยูเสมอวาลักษณะใด

จะทําฝนเทียมไดเปนผลสําเร็จและตองพยายามหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ..."

สําเนา สุริยจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้นเมือถึงคราวจําเปนก็ตองปดวาที่จริงแลวคนโดยมมากไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนักเพราะนึกวามมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนาไมมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

สําเนา สุริยจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับใหออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉย ๆ. ถาใชแรงใหพอเหมาะ

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็จะเจริญแข็งแรง คลองแคลวและคงทนยั่งยืน. ถาไมใชแรงเลย หรือใชไม

เพียงพอ รางกายก็จะเจริญแข็งแรงอยูไมไดแตจะคอย ๆ เสื่อมไปเปนลําดับ และหมดสมรรถภาพไปกอน

เวลาอันสมควร ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดยไมไดใชกําลัง หรือใชกําลังแตนอย จึงจําเปนตองหาเวลา

ออกกําลังกายใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน..."

สําเนียง สมสลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคน มีความปรารถนา ที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความสงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐาน 

ตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยู

พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกันนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได

..."

สําเนียง หมองนัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดที่เปนอยูแกเราในวันนี้ยอมมีตนเรื่องมากอน  ตน นั้นคือเหตุ  สิ่งที่ไดรับคือ ผล  

และผลที่ทานมีความรูอยูขณะนี้  จะเปนเหตุใหเกิดอยางอื่นตอไปอีก  ดังนั้นที่พูดกันวาใหพิจารณาเหตุผล

ใหดีนั้น  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ  ใหพิจารณาการกระทําหรือกรรมของตนใหดีนั่นเอง..."

สําเนียง อยูเกษม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีทางดําเนินของบานเมืองและประชาชนไทยโดยทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด เนื่องมาจาก

ความวิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื่น ๆ  ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให

พนได จึงตองระมัดระวังประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยูโดยประหยัดเพื่อที่จะ

อยูใหรอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

สําเนียง อิ่มสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

สําเภา ประชีพฉาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือ ตงอหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละตองหนักแนนอดทนและอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบแบบแผนที่

ดีงาม รวมทั้งตองซ่ือสัตยรักษาความจริงใจวางใจเปนกลางไมปลอยไปตามอํานาจของอคต.ิ.."

สํารวจ ภูหินกอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

สํารวม พรรณสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีทางดําเนินของบานเมืองและประชาชนโดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจากความ

วิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงใหพนได 

จึงตองระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยู โดยประหยัดเพื่อที่จะอยูให

รอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

สํารวม พรรณสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

สํารวย จีนนุกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่บุคคลจะนําวิชาความรูความสามารถของตนมาปฏิบัติ  ใหสําเร็จผลที่เปนประโยชนสรางสรรค

อยางแทจริงได  จําเปนตองอาศัยความเห็นความเขาใจที่กระจางแจมแจง  อันเรียกวา  ปญญา  เปน

เครื่องชี้ชัดตัดสิน.  ปญญา  ความเห็นความเขาใจชัดนี้  จะเกิดไดก็เฉพาะเมื่อมีการฝกฝนที่ถูกและสมควร 

 ซึ่งหมายถึงการฝกการกระทําความประพฤติทั้งปวงใหอยูในระเบียบที่สุจริตดีงาม  ฝกความคิดจิตใจให

หนักแนน  และมั่นคงในความเปนกลาง  จะพิจารณาวินิจฉัยเรื่องใดกรณีใด ก็อาศัยเหตุผล  ความถูกตอง

เหมาะสมเปนหลัก  ใหจนประจักษในความจริง  ไมปลอยทิ้งไวเปนปญหา.  จึงเปนการสมควรอยางยิ่ง

สําหรับบัณฑิต  ที่จะพยายามฝกกายฝกจิตใจใหเที่ยงตรงดํารงอยูในระเบียบและระบบที่ถูกตอง  เพื่อสราง

เสริมปญญาใหพัฒนาเพิ่มพูนยิ่ง ๆ ขึ้น.  ทุกคนก็จะสามารถใชความรูความคิดปฏิบัติงาน  และนําพาตน

ใหกาวถึงความเจริญความสําเร็จอันสมบูรณในชีวิตไดสมประสงค..."

สํารวย ใจตรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทั้งหมดนี้พูดอยางนี้คือ  เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง เศรษฐกิจพอเพียงที่ไดยํ้าแลวย้ําอีกแปลเปน

ภาษาอังกฤษวา  sufficiency  economy ใครตอใครก็ตอวา วาไมมี sufficiency  economy แตแปลวา

เปนคําใหมของเราก็ได  หมายความวา ประหยัดแตไมขี้เหนียวทําอะไรดวยความ ดวยเหตุ ดวยผล  จะเปน

เศรษฐกิจพอเพียงแลวทุกคนจะมีความสุขแตพอเพียง..."

สํารวย เสร็จกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆประการ ใหบริสุทธิ์

บริบูรณดดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามรถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่และแกผนดิน..."

สํารวล ภูหินกอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

สําราญ กอแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถึงหากจะพนหนาที่ตามทางการแลว แตทานก็ยังมีความเปรครูอยูอยางสมบูรณทั้งดวยกายและจิตใจ 

สาธุชนยังเคารพเลื่อมใส และนิยมยกยองอยูมิไดเสื่อมคลายขาพเจาจึงปราถนาอยางยิ่ง ที่จะไดเห็นทาน

ทั้งหลายรวมมือรวมใจกันบําเพ็ญความดี อันเปนคุณธรรมของครูตอไปใหเปนนิมิตรหมายที่คนรุนหลังได

ยึดถือเปแบบฉบับในอันที่จะดํารงความบริสุทธิ์ สะอาด ความเปนศรีสงา และความศักดิ์ของสถาบันครูไว

ใหดํารงอยูกับชาติบานเมืองของเรา..."

สําราญ จันภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

สําราญ ตาคสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะหาความสุขหรือหาความเรียบรอยประจําวันนี้สําคัญอยูหลายทางและก็มีอยูหลายอยาง เชน

เร่ืองการศึกษาของเยาวชน เรื่องการศึกษาวิทยาการทางโลก เพื่อใหมีความรูความสามารถ มี

ความกาวหนาและสามารถที่จะมีชีวิตอยู ความรูนี้หมายถึงทางวัตถุ เพราะวาคนเราก็ตองการที่จะมีวิชา

ความรูเพื่อที่จะทํามาหากินเลี้ยงชีพตัวเองเปนสําคัญ ในเวลาเดียวกันความรูทางวัตถุนั้นก็ตองประสาน

ดวยความรูทางจิตใจ หมายถึงวิธีที่จะคุมกันปองกันรางกายของตัวคือวัตถุตอสิ่งที่ไมเปนวัตถุ ตอ

นามธรรมที่เปนจิตใจ คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ความกระหายอํานาจอันเปนสิ่งที่ยากที่จะ

ควบคุม เราตองสอนทั้งสองอยาง สอนวิทยาการเพื่อใหทํามาหาเลี้ยงชีพ นี่หมายความวามีอาชีพ มี

ความรูทางวัตถุ และตองรูจักควบคุมจิตใจ ควบคุมสติของตัวใหสามารถใชความรูทางวัตถุนี้เพื่อประโยชน

ของตัวเอง ประโยชนของตัวเองนี้ก็อยูที่ประโยชนของสังคมดวย..."

สําราญ ทวียิ่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อนาคตของชาติทุกชาติยอมขึ้นอยูแกเด็ก เพราะเด็กก็คือผูใหญในเวลาขางหนา ถาบุคคลไดรับการ

อบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดีอยูในศีลในธรรม เคารพตอบทกฎหมายของบานเมืองเสียตั้งแตยังเยาว เมื่อ

เติบโตขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแตคนดี และประเทศจะเจริญกาวหนาตอไปได ก็โดยตองมีพลเมืองดี

ดั่งวานี้ ขาพเจาจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของขาพเจาไดมีความสนใจในปญหาเกี่ยวกับการที่เด็ก และ

เยาวชนกระทําความผิด และพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหลานี้ใหกลับตนเปนพลเมืองดี..."

สําราญ เทพแยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ?

พระบรมราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว..."

สําราญ ปลั่งกลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียดหยาม

คนสมัยเกาก็มีสิทธิ์ แตถาพูดตามความจริงแลว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกา ไมควรจะมี ดวยเหตุวา

คนรุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

สําราญ ปานเพิ้ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

สําราญ พรหมแชม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

สําราญ ราชวงษคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ  มีผลเก่ียวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน  เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

โดยเต็มกําลังสติปญญา   ความรู   ความสามารถเพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูง  และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน  แกหนาที่  และแผนดิน..."

สําราญ ศรีจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

สําราญ สกุลเด็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

สําราญ สงคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

สําราญ สมาธิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยความรูความสามารถดวย  ความตั้งใจและเอาใจใสศึกษานั้น เปนการพัฒนาบุคคล ให

มีคุณภาพสูงขึ้นโดยแท และ บุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแลวยอมสามารถ จะพัฒนางานสวนรวมของ

ชาติใหเจริญกาวหนาไดดังประสงค..."

สําราญ สุขพูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการทํางานภายหนานั้น ทานจะตองประพฤติใหดีใหเหมาะสมแกฐานะรูจักผิดและชอบ ประกอบ

อาชีพ โดยสัมาอาชีวะไมเสเพลและไมปลอยตนใหเปนทาสแหงอบายมุข ตางๆดังนั้นแลว ทานก็จะ

สามารถเปนที่พึ่งแกตนเองและครอบครัวของทานและจะเปนที่นับถือของบุคคลอื่น..."

สําเร็จ กัณหา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายบานเมืองนั้น โดยหลักการมีไวสําหรับรักษาความยุติธรรมและความสงบเรียบรอยในแผนดิน 

ดวยการจัดสรรอํานวยสิทธิเสรีแกบุคคลโดยถวนหนา และเสมอหนา แตตามความจริงที่เปนอยู ปรากฎวา

ในบางเรื่อง บางกรณี การใหกฎหมาย มักไมไดผลสมบูรณ ตรงตามหลักการ อันเปนเจตนาที่แกจริงนัก 

อาจนําไปสูความยุงยากและความราวฉานซึ่งเปนความเสียหาย และเปนอันตราย ผูใดมีหนาที่ในดาน

กฏหมาย จะตองคิดอาน การะทําการใหกฎหมายไดเปน ปจจัยผดุงความเที่ยงธรรมและความสงบสุข

อยางแทจริง..."

สําเร็จ ชัยกิจกรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สําเร็จ ทองมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

สําเริง ครุฑดํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

สําเริง บุดดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สําเริง สอนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

สําเริง สุขสุคนธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดี

ไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สําเริง สุรีวัฒนพงศกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับดวงประทีปเปรียบกันไดหลายทาง ดวงประทีปเปนไฟที่สองแสงเพื่อนําทางไป ถาใชไฟสองนี้

ทางที่ถูกก็จะไปถึงที่หมายปลายทางไดโดยสะดวกเรียบรอย และถาไมระวังไฟนั้นอาจจะเผาผลาญให

บานชองพินาศลงได ความรูที่จะนําเราไปสูความเจริญถาไมระมัดระวังในการใชความรูจะเปนอันตราย

เชนเดียวกัน จะทําลายเผาผลาญบานเมื่องใหลมจมได..."

สําเรือง โพธฺจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและพัฒนาความรูคงามคิด และความประพฤติและคุณภาพของบุคคล

สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดนั้น ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษา

ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติได และพัฒนากาวหนาตอไปตลอด..."

สําฤทธิ์ ทับทิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและทางกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน ผูปฏิบัติราชการ โดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

สําฤทธิ์ เสนาพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

สําลี บูรณะกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

สําอาง เกื้อเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

สําอาง โมลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงาน  สําเร็จและเจริญกาวหนาไดแทจริงคือการไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบ  หากใหมีเมตตาและไมตรียินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ..."

สําอาง รุงเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกดานหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงพอมีพอสําหรับใช

เทานั้น  แตมีความหมายวา พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

สําอางค เย็นฉ่ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

สําอางค อรุณพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาเปนงานสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติเพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น 

ขึ้นอยูกับการศึกษาของชาติเปนขอใหญตามขอเท็จจริงที่ทราบกันดีอยูแลวระยะนี้บานเมืองของเรามี

พลเมืองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณบางอยางเกิดขึ้นดวยวา พลเมืองของเราบางสวนเสื่อมทรามลง

ไปในความประพฤติและจิตใจซึงเปนอาการนาวิตก ถาหากยังคงเปนอยูตอไป เราอาจจะเอาตัวไมรอด

ปรากฏการณเชนนี้นอกจากเหตุอ่ืนแลว ตองมีเหตุมาจากการจัดการศึกษาดวยอยางแนนอน เราตองจัด

งานดานการศึกษาใหเขมแข็งย่ิงขึ้น..."

สิงห โพธิ์งาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกัน ไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองพูดเหมือนกันหมด 

ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็

ตองสอดคลองกัน..."

สิงหชัย กันวะนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

สิงหชัย กิจพิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

สิงหชัย ออนพิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฎิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สิณีนา นภาพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

สิตางศ บุนนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

สิทธา วิเชียรบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

สิทธิ สุธีวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องอันสําคัญในการพัฒนา ความรูความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปน พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เม่ือบานเมืองประกอบ ไปดวย 

พลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ ชาติก็ยอม ทําใหไดโดยสะดวกราบรื่นไดผลที่

แนนอน และรวดเร็ว..."

สิทธิจักร เอื้อจริง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาความสัจ

 ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อด

กลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจัก

ละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง.

 คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

สิทธิชัย แกวลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สิทธิชัย โคตรทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียง

 เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตนเอง ทําใหอยูไดไมเดือดรอน มีสิ่งจําเปนที่ทําได โดย

ตนเอง ไมตองแขงขันกับใคร และมีเหลือเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนที่ไมมี

   ประเด็นสําคัญของเศรษบกิจพอเพียง

1. พอมี พอกิน พอที่จะกินเองในครัวเรือน เหลือจึงขาย

2. พออยูพอใช

3. พออก พอใจ เราตองรูจักพอ รูจักประมาณตน ไมใครอยากมครมี เหมือนคนอื่น เพราะเราจะหลงิดกับ

วัตถุ ปญญาจะไมเกิด เศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน หมายความวาอุมชุตัวเองไดใหมีพอเพียงกับ

ตนเอง..."

สิทธิชัย โครตโยธา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันดีวา ทหารมีหนาที่ปองกันประเทศและปกปองคุมครองประชาชนใหมีชีวิตอยูดวยความ

รมเย็นเปนปรกติสุข หนาที่ทั้งนี้ถือวาสําคัญมากโดยเฉพาะในระยะ ปจจุบันสถานการณในบบานเมือง เรา

อาจไดกลาววาไมนาไววางใจนัก เหตุเพราะภัยอันตรายและความไมปรกตินานาประการ ทหารจึงพึง

ตองสํานึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มี และทําหนาที่ของตนใหเขมแข็งหนักแนนยิ่งขึ้น ซึ่ง หากสารถก

ระทําไดครบถวนแทจริงก็จะเปนความสําเรจ็เปนความดีเปนเกียรติเปนศักดิ์ของทหารและกองทัพไทย 

ประชาชนก็จะอยูเย็นเปนสุขบานเมืองไทยก็จะอยูรอดปลอดภัยและดํารงอยูไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

สิทธิชัย แตงออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฏหมายทั้งหมดซึ่งประกาศใชบังคับแกประชาชนนั้น  แมจะมีบทบัณญัติอันเที่ยงธรรม

และครอบคลุมไปถึงประชาชนทั่วประเทศอยูในตัว  โดยหลักการ แลวก็ตาม แตคดีความ

ที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังผิดแผกแปลกกันไปไดมาก  ตามเหตุแวดลอม  สภาพการณ  และพื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจสังคมของแตละทองถ่ิน  การใชกฏหมายบังคับคดีตาง ๆ จําเปนตองใช

วิจารณญาณอันถูกตองของนักกฏหมายควบคูไปดวยทุกกรณี  จึงจะสามารถรักษาความ

ยุติธรรมไว  มิใหสั่นคลอนและขาดตกบกพรองได  นักกฏหมายทุกคนจะตองตั้งใจใช

กฏหมายเพื่อผดุงความเปนธรรม ความผาสุกสงบ  ความมั่นคงของมหาชนและประเทศชาติ

ทั้งตองเพงถึงการใชวิจารณญาณอันถูกถวนใหมากที่สุด ควบคูกับการใชกฏหมายเสมอตลอดไป

มิฉะนั้นอาจไมบรรลุผลตามที่ทุกคนมุงหวัง..."

สิทธิชัย ลีลาโสภิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

สิทธิชัย หิรัญรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ได อบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาด

สาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยตราบตระหนักวาหมู คณะที่มีสามัคคีแนนแฟนสมบูรณยอมมีกําลังกลา แข็งทั้งใน

การคิดและการปฏิบัต.ิ.."

สิทธิโชค ชุณประวัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

 ..."  

    

พระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค 

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2529..."

สิทธิโชค ปนทา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสสรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบนั้น

..."

สิทธิโชค วงศิริวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในโลกปจจุบัน เราจะมีความสุขแตลําพังโดยไมคํานึงถึงความเดือดรอนของคนอีกหลายคนที่แวดลอม

เราอยูนั้นไมได ผูมีความเมตตาจิตหวังประโยชนสวนรวม ยอมรูจักแบงปนความสุขเพื่อผูอ่ืนและ

พรอมที่จะชวยบรรเทาความทุกขของผูอ่ืน ตามกําลงและโอกาสเสมอ..."

สิทธิโชค วชิราศรีศิริกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการจะทําสิ่งไรก็ตาม ประการแรกจําเปนตองรักษาแรงผลักดันในการทํางานที่เคยมีอยูนั้นไวใหมั่นคง

เสมอ เพื่อเปนเครื่องกระตุนเตือน แลวจึงนําความละเอียดรอบคอบ ความระมัดระวังกันทั้งเหตุผลอันถูก

แทที่เกิดมีขึ้นภายหลังมาประกอบเขาดวย เพื่อชวยใหสามารถตัดสินการกระทําทั้งปวงไดอยางถูกตอง

เที่ยงตรง และวองไว ก็จะทําใหการกระทําทุกอยางไดผลสมบูรณเต็มเปยม..."

สิทธิโชค เอกผักนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สิทธิโชติ วรรณภาพรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

สิทธิเดช กมลพัฒนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สิทธิพงษ กาลศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย

ขอบเขต และหลักการไวแนนอน

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง

และถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกันและขจัดความลาชา

ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง..."

สิทธิพงษ ทับทิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

สิทธิพงษ เสมียนชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผล หลักวิชาการและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผล

ตรงตามจุดมงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัย

สามสวนนี้ โดยครบถวนสม่ําเสมอจะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและ

ชาติบานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

สิทธิพร บุญตก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คํามั่นสัญญาของทหารทั้งหลายที่จะพรอมกายพรอมใจกันปองกันรักษาอิสรภาพและความมั่นคงของ

ประเทศชาตินั้นนอกจากเปนสิ่งสําคัญควรคูแกเหลาทหารแลว ยังเปนสิ่งสําคัญควรคูแกเหลาทหารแลว ยัง

เปนสิ่งสําคัญควรคูแกคนไทยทุกคน..."

สิทธิพร ประพันธพจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

สิทธิพล พูลสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในฐานะที่ตองออกไปทําหนาที่เปนครูของผูอ่ืน  ทานจําจะตองสรางสมธรรมะตาง ๆ ใหเพิ่มพูนมาก

ยิ่งขึ้น  และรูจักวางตัวใหกับเปนผูมีหนาที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน  ควรจะตั้งใจปฏบิติหนาที่อยางเต็ม

สามารถและชวยกันขจัดปญหาเยาวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็วและสงเสริมใหเยาวชนไดเปนคนที่มีสัมมา

อาชีพและความประพฤติดีเพื่อเปนกําลังในการที่จะสรางประเทศชาติตอไป"

   "...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแต ความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตอง 

รูจักอบรมเด็กทั้งในดาน ศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึก รับผิดชอบในหนาที่และใน

ฐานะที่เปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนาการใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้นตางกับการอบรม  

การสอนคือการใหความรูแกผูเรียน  สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย  

ขอใหทานทั้งหลายจงอยาสอนแตอยางเดียวใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย..."

สิทธิพัฒน ผลไพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล 

สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครอบถวนพอเหมาะกันทุกๆดาน สังคมและ

บานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว และ

พัฒนาใหกาวหนาตอไปไดตลอด..."

สิทธิร ปริกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเปนแกบานเมืองและชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตแยงตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวมนั้นคือ

ความมั่นคงของบานเมือง..."

สิทธิรักษ ดุเหวาสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุก วันนี้ดวยความสามัคคี ผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ 

บรรเทาความเดือดรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."

สิทธิรัตน หุนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใชหนาที่

ของบุคคลผูใด

หมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกฝาย ทุกๆคนที่จะตองรวมมือกระทําพรอมกันไปโดยสอดคลอง

เกื้อกูลกัน..."

สิทธิเวทย ประเสริฐศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเปนบัณฑิต นอกจากจะหมายรูไดที่ความรู ความฉลาดสามารถในหลักวิชาแลว ยังสังเกตทราบ

ไดที่ความคิด คําพูดและการกระทําอีกทางหนึ่ง ความคิดนั้นสําคัญมาก ถือไดวาเปนแมบทใหญของคําพูด

 และการกระทําทั้งปวง กลาวคือ ถาคนเราคิดดี คิดถูกตอง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คําพูดและการ

กระทํา ก็เปนไปในทางที่ดีที่เจริญ แตถาคิดไมดี ไมถูกตอง คําพูดและการกระทํา กอ็าจกอใหเกิดความ

เสื่อมเสียหาย ทั้งแกตัวเองและสวนรวมได ดวยเหตุนี้ กอนที่บุคคลจะพูดจะทําสิ่งใด จําเปนตองหยุดคิด

เสียกอนวา กิจที่จะทํา คําที่จะพูดนั้น ผิดหรือถูก เปนคุณประโยชนหรือเปนโทษเสียหาย เปนสิ่งที่ควรพูด 

ควรกระทําหรือควรงดเวน เมื่อคิดพิจารณาไดดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทาํแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนคุณ เปนประโยชนและเปนความเจริญ บัณฑิตจึง

ควรฝกหัดปฏิบัติตน ใหเปนคนคิดกอนพูด คิดกอนทํา จนเปนปรกตินิสัย จึงจะไดช่ือวา ประพฤติปฏิบัติตน

สมกับความเปนบัณฑิต ที่คนเขายกยองเชื่อถือ..."

สิทธิศักดิ์ จําเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

สิทธิศักดิ์ ชูฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุด  ที่จะตองรักษาไวใหยั่งยืนอยูตลอดไป  หากเรา

มีความประมาท  เราแตกความสามัคคีกันเมื่อใด  เราจะตองเปนอันตรายยอยยับลงเมื่อนั้น  ไมมีใครอื่นที่

ไหนจะชวยเราได  นอกจากตัวเราเอง..."

สิทธิศักดิ์ สวัสดิ์โรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

สิน กลับกลาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียว ไมไดก็ชวยกันคิดกัน แกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวย

ความรวมมือ ปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้น นั้นจักไดไมกลายเปน อุปสรรคขัดขวาง และบอนทําลาย ความ

เจริญและความสําเร็จของการงาน..."

สินิษา แกวขุนทอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่  อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็ยเปนสุขและม่ันคง..."

สินีนาฏ ตันหยี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

สินีนาฏ อนุมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

สินีนาถ ฟูพงศศิริพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจา และพระราชินี มีความชื่นชมยิ่งนักที่ไดมาอยูในทามกลางเหลาทหารรักษาพระองค ในพิธี

ปฏิญาณตน สวนสนามครั้งนี้ ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกคน และขอสนองพรกับทั้งน้ําใจไมตรีนั้นดวยใจ

จริงเชนกัน

    ประเทศของเรารักษาอิสรภาพและผืนแผนดินใหมั่นคงเปนปกแผนตลอดมาไดจนถึงทุกวันนี้ เพราะคน

ไทยทุกหมูเหลามีความสามัคคี และรูจักทําหนาที่ของตนใหประสานสงเสริมกัน ทหารนั้นในฐานะที่เปน

ทหารของชาติ จึงมีหนาที่อยางสําคัญในดานการตอสูปองกันดวยแสนยานภุาพ และฐานะที่เปนคนไทย 

จึงมีหนาที่ที่จะตองรวมมือกันกับทุกคน ทุกฝาย พัฒนา สรางสรรคใหเกิดความเจริญ รมเย็นแกแผนดิน 

ดังนั้น ไมวาจะประพฤติปฏิบัติการใด ทหารจะตองระมัดระวังกาย ใจ ใหมั่นคง เที่ยงตรงในความสัตย 

สุจริต และความสมัครสมานสามัคคี มีความกลาหาญ เขมแข็ง อดทน และอดกลั้น มุงม่ันที่จะปฏิบัติ

หนาที่ของตนใหสมบูรณ ครบถวน ทั้งในฐานะที่เปนทหาร ทั้งในฐานะที่เปนคนไทย โดยประโยชนอัน

ยิ่งใหญของชาติ ของแผนดิน เปนเปาหมายสูงสุด

    ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งอํานาจแหงความภักดี โดยบริสุทธ์ิใจตอ

ชาติบานเมือง จงดลบันดาลใหทหารทุกคนประสบแตความสุข ความเจริญ และความสวัสดีมีชัย ทุกเมื่อไป

..."

สินีนาท อัคนิบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความดีนี้ไมตองแยงกัน ความดีนี้ทุกคนทําได เพราะความดีนี้ทําแลวก็ดี ตามคําวา ดีนี้ ดีทั้งนั้น ฉะนั้น

ถาชวยกันทําดี ความดีนั้นก็จะใหญโต จะดียิ่งดีเยี่ยม..."

สิบทิศ เลิศสงคราม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

สิปการ สันตยากร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้น ไมวาจะอยู ณ แหงใด 

คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

สิภารกร สุวารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา  และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษาความ

ดีในชาติใหยืนยงม่ันคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย  ยิ่งเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญยิ่งตองปฏิบัติใหดีใหหนัก

แนนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิใจ จักไดแผไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สาํเร็จขึ้นจาก

ความรวมมือและจากความบริสุทธิใจจักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุกหนแหง  ยังความสุขความเจริญที่

แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามปรารถนา..."

สิรดา ปงเมืองมูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

สิรภพ ปานรุงเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดอง  และความมุงดีมุงเจริญตอกันนั้นยังมีบริบูรณอยูในจิตใจของคนไทย  ถามี

เหตุการณหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นและมีผลกระทบถึงสวนรวมแลว  เราจะเขาใจกัน และรวมมือกันไดแนน

แฟนเสมอ..."

สิรวิชญ สิริวิบูลยฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งในจิตใจนี้เปนสิ่งที่สําคัญที่จะตองฝกฝนแตเล็ก เพราะวาตอไปถามีชีวิวตที่ลําบายไป

ประสบอุปสรรคใดๆถาไมมความเขมแข็ง ไมมีความรู ไมมีทางที่จะผานอุปสรรคนั้นได เพระวาถาไปเจอ

อุปสรรคอะไร ก็ไมมีอะไรที่จะมาชวยเราได แตถามีความรู มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเขมแข็งในกาย ในใจ

 ก็สามารถที่จะผานพันอุปสรรคตางๆนั้นได..."

สิรารมย บุญเนียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชน

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

สิริกานต เกษทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

สิริเกศ อุสาหะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือ คนมีระเบียบไดแก ระเบียบ ในการติดและ ในการทํา ขาราชการจึงจําเปนตองฝก 

ระเบียบในตนเองขึ้นเพื่อที่ระเบียบ นั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทํางาน ดีขึ้นและประสบความ

เจริญม่ันคงในราชการ..."

สิริณา หิรัญคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทยที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน..."

สิรินทร แกวศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและ

พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได..."

สิรินาฎ พฤกษวานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดีมีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยูในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติและความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

สิรินาถ วิสุทธิวัชรกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราสามารถที่จะสรางความสัมพันธระหวางศาสนากับการศึกษาและชีวิตของคนที่มีมากขึ้น ๆ ให

กลับมาเปนอยางเดิมเหมือนอยางของเกาโบราณของเรา คือใหรูสึกวาโรงเรียนก็คือวัด วัดคือโรงเรียน ก็

จะทําใหบานเมืองมีอนุชนที่มีความสามารถในทางวิชาการและมีจิตใจสูงมีจิตใจดีเปนพลเมืองดีตอไป จะ

ชวยใหสวนรวมสามารถที่จะดําเนินตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

สิรินุช แซกํ่า
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

สิริบูรณ เฮงประสาทพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

สิริผล กาญจนสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ไดมีโอกาสมาเรียนในตางประเทศ นับวาเปนประโยชน เพราะหลายประเทศ มีความกาวหนาใน

ดานวิชาการ แตควรจะพิจารณา ดวยสติปญญาวา อะไรที่ควรจะรับมาเปน ประโยชนแกบานเมือง แลวนํา

 เอาวิชาความรูกลับไปชวยบานเมือง..."

สิริพงศ ศิริรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความชั่วซ่ึงทําไดงาย จะเขามาแทนที่

แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

สิริพร คงแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

สิริพร จุยเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมลางของเกาเพื่อสรางขึ้นใหมนั้น  อาจทําใหสิ่งดีที่มีอยูแลวตองทําลายไปดวย  และทําใหความ

เจริญตาง ๆ ตองหยุดชะงักลง  การสรางสรรคควรจะกระทําไดดวยวิธีการที่แยบคายกวานั้น  โดยรวมกัน

คิดแกไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู

แลวใหดีขึ้น  และสรางสิ่งที่ยังขาดอยูใหสมบูรณขึ้นมา..."

สิริพร เจริญสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสํานึกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฎิบัติงานของตัวรวมกับงาน

ของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไปถึง

ความเจริญมั่นคง ซึ่งเปนจุดประสงคแทจริง..."

สิริพร นิยมไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานรวมกัน และสงเสริมกันอยางมีเอกภาพของผูมีความรูความสามารถระดับนี้ ยอมมี

ศักยภาพสูง อาจบันดาลใหมีประสิทธิผล ใหบังเกิดไดตามตองการทุกกรณี ทานทั้งหลายจึงควรอยางยิ่งที่

จะต้ังตัวตั้งใจใหเที่ยงตรง และเหนียวแนนอยูในความถูกตองและสุจริต ในการที่จะนําความรูความคิด

วิทยาการทั้งปวงไปใชแตในทางสรางสรรคและเปนประโยชน ถาทุกฝายเขาใจและปฏิบัติไดดังนี้ สิ่งที่แต

ละคนกระทําจะประกอบเกื้อกูลกันขึ้นเปนความมั่นคงปลอดภยั และความวัฒนาผาสุกของชาติบานเมือง

ไดแทจริง..."

สิริพร มุกดามนตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

สิริพร สุกใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาใครขอใหทานทั้งหลาย  พยายามรักษาสุขภาพรางกายใหสมบูรณแข็งแรง  เพื่อสามารถ

ประกอบกิจการงานอันเปนสัมมาอาชีพไดเต็มกําลัง  ทั้งพยายามระมัดระวังรักษาจิตใจของตนใหหนักแนน

  เพื่อใหมีสติสมบูรณ  มีปญญาแจมใส  สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวตาง  ๆ  ไดไมผิดพลาด  ผูใดมี

ภาระหนาที่อันใดอยูก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวง  ดวยความรูความสามารถดวยความจริงใจ  พรอมใจ  

และความเมตตาปรารถนาดีตอกัน  ผลการปฏิบตัิของแตละคนแตละฝาย  จักไดประกอบและสงเสริมขึ้น

เปนประโยชน  เปนความมั่นคงวัฒนาของประเทศชาต.ิ.."

สิริพร แสงไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัตราชการนั้น ขอใหทานทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนให

มากขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทย

ของเราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สิริพันธ แทนบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

สิริเพ็ญ ปานผอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง. ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตาง ๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาด

แจมใสในเหตุในผล . หนาที่นี้เปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ. ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความ

ดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบ ได

เขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญ

และความเสื่อมทั้งปวง . 

      โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสาย. ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

สิริเพ็ญ อัคคะเมธี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราพอในความตองการ มันก็มีความโลภนอย เพื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถามี

ความคิดอันนี้ มีความคิดวา ทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ซื่อตรง ไมโลภอยางมาก 

คนเราก็อยูเปนสุข..."

สิริมนต หั้นเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สิริมา เกตจํานงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมือง

มีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหคนดีได

ปกครองบานเมือง และควบคุมไมดีใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สิริมา เกศกิจนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

สิริยา ทิมรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมในพระพุทธศาสนามีความหมดจดบริสุทธิ์ และสมบูรณบริบูรณดวยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถจะ

ศึกษาและปฏิบัติดวยปญญา ความเพงพินิจใหเกิดประโยชนคือความเจริญความผาสุกแกตนไดอยางแท

เที่ยงตั้งแตประโยชนพื้นฐานคือการตั้งตัวไดเปนปรกติสุข จนถึงประโยชนขั้นปรมัตถ คือหลุดพนจากเครื่อง

เกาะเกี่ยวรอยรัดทุกประการ ขอนี้เปนลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนาซ่ึงทําใหพระพุทธศาสนามีคุณคา

ประเสริฐสูงสุด

     ทานทั้งหลายที่มารวมกันทํางานดานสงเสริมพระพทุธศาสนา และศีลธรรมจรรยาเชนนี้ ยอมมีหนาที่

โดยตรงที่จะตองอธิบายเผยแพรพุทธธรรมควรจะตองถือเปนภาระสําคัญอันดับแรกที่จะตองรักษาความ

บริสุทธ์ิหมดจดของพุทธธรรมไวตลอดเวลา รองจากนั้นตองระมัดระวังในการอธิบายสั่งสอนใหมาก ให

พอเหมาะแกเหตุแกบุคคล ทั้งใหถูกใหตรงตามแบบแผนในทางพระพุทธศาสนาดวยคือตองพยายามใชวิธี

แนะนําตามเหตุผลใหผูฟงเห็นประจักษจริง และศรัทธาเชื่อถือโดยตัวของเขาเอง..."

สิริรักษา รัตนารังสรรค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาพวกเราทุกวันนี้ปรารถนาจะธํารุงรักษาชาติประเทศและความเจริญมั่นคงนี้ใหยั่งยืนตอไป  ก็

จะตองทําจิตใจใหไดอยางบรรพบุรุษ  คือรูสํานึกตระหนักในชาติในเผาพันธุไทย  แลวตั้งความคิด

ความเห็นของตน ๆ  ใหถูกตองและหนักแนนแนวแน  ในอันที่จะยึดคือประโยชนของชาติบานเมืองเปน

เปาประสงค  เลิกคิดถึงประโยชน็เฉพาะตัว เฉพาะพวกพอง  เปนที่ต้ัง  ไมขัดแยงแขงกัน  ใหเสียประโยชน

ของแผนดิน  ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยูก็ตองเรงกระทําใหจริง  ใหสําเร็จลุลวงไปดวย  ความรับผิดชอบ

อยางเต็มที่  มีความอุตสาหะขวนขวาย  โดยบริสุทธิ์ใจที่จะรักษาความเปนปกแผนม่ันคงของคนไทย  ไว

ดวยความเมตตาปรองดอง  ดั่งญาติมิตรผูมีความมุงดีมุงเจริญตอกัน..."

สิริรัฐ เทพานวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

สิริรัตน ชาญสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับใหออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรงใหพอเหมาะ

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็จะเจริญแข็งแรงคลองแคลวและคงทนยั่งยืน ถาไมใชแรงเลย หรือใชไม

เพียงพอ รางกายก็จะเจริญแข็งแรงอยุไมไดแตจะคอยๆเสื่อมไปเปนลําดับ และหมดสมรรถภาพไปกอน

เวลาอันควร ดังนั้นผูที่ปรกติทําการงานโดยไมไดใชกําลัง หรือใชกําลังแตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออก

กําลังกายใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน..."

สิริรัตน อุดสระนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรค ประโยชนที่สําคัญอันใดได

 ผูที่มีความสุจริต และความมุงมั่นเทานั้น ถึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่มีคุณประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

สิริลักข จันทรเต็มดวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนไดมากกวา ผูมีความรู

มากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

สิริลักษณ จิระอร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใชจําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ 

มิใชลวงละเมิดเสรีภาพ ของผูอ่ืนที่เขามีอยู เทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือน ถึงสวัสดิภาพ และความ

เปนปกติสุขของทานรวมดวย..."

สิริลักษณ บุญยก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

สิริลักษณ วุฒิชัยวรกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตามประวัติศาสตรของเราจะเห็นไดวา คราวใด ที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ชาติก็

รอดพนจากภัยพิบัติสูความเจริญรุงเรือง แต คราวใดที่ขาด ความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตองประสบ

เคราะหกรรมทั้ง ชาต.ิ.."

สิริลักษณ สายหงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น  นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงาน และใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

สิริวดี วัฒนไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากตองใชความรูความสามารถแลวยังตองเปนผูมีจิตใจ

สูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติแตในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตนใหสมเกียรติเปนผูที่ควรแกการนับถือ

..."

สิริวรรณ นุยธารา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

สิริวรรณ พลไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลว แตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือ ความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความ

มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบ

กันดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

สิริวรรณ เย็นตั้ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจโดยไมจําตองต้ังขอแม เงื่อนไข อันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวาง 

คนที่ทํางานจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใด ยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความขยันและซื่อสัตย

สุจริต ก็ย่ิงจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

สิริวรรณ เสวกฉิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สิริวรรณ อภิลาภานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

สิริวรรร ฉ๙ฒ๙ฮญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนหรือการสรางสรรคในทางที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ดวยการลงมือทํา เมื่อยังไมลงมือทําประโยชนก็

ยังไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถึงหากจะมีความรูความสามารถมากมายเพียงใด ถาไมนํามาลงมือทําก็

ปราศจากประโยชน" 

            "การลงมือ หมายถึงการปฏิบัติดวยวิธีตาง ๆ ทุกอยาง เรามักปฏิบัติดวยมือจึงพูดเปนสํานวนวา

ลงมือ การลงมือหรือการปฏิบัตินั้นขึ้นอยูกับการที่สมองหรือใจสั่ง คือใจส่ังเมื่อไร อยางไรก็ทําเมื่อนั้น 

อยางนั้น ฉะนั้นถาใจไมสูคือ ออนแอลังเล เกียจคราน หรือในไมสุจริต ไมเที่ยงตรง ก็จะไมลงมือทํา หรือทํา

ใหคั่งคาง ทําใหชั่วทําใหเสียหาย เปนการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผูอ่ืน ซึ่งไมเปนประโยชน ไมเปนการ

สรางสรรค หากแตเปนการบั่นทอนทําลายใหเกิดความเสียหาย และเกิดโทษทุจริต นักปฏิบัติงานจึงตอง

รูจักปฏิบัติฝกฝนใจของตนเองเปนสําคัญ และเปนเบื้องตนกอนคือ ตองหัดทําใจใหหนักแนน กลาแข็ง และ

เปนระเบียบ ไมยอทอตออุปสรรค ไมมักงายเห็นแกความสะดวกสบาย และสําคัญที่สุดจะตองใจเที่ยงตรง

เปนกลางและสุจริตอยูเสมอโดยไมหวั่นไหวตออารมณเครื่องลอใด ๆ..."

สิริวัฒน ไตรยศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวง ดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหเหมาะสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนนสม่ําเสมอ 

นอกจากนั้น ยังตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและกันดวยเหตุผล

 และที่สําคัญที่สุดจะตองทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็น แมกระทั้งคําวิพากวิจารณ

จากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น แทจริงคือการระดมสติปญญาและประสบการณ

อันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

สิริวันท กลิ่นละมุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นา

ปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนไดแสดงออก และตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆ

คนที่จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝายนี้ ทําให

ขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคีที่ทําใหคนไทยเรา

สามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝง

คุณธรรมสี่ประการ 

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมีพรอม

มูลอยูในกาย ในใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได..."

สิริเวท กาญจนแสงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวมยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัว เบียดเบียน

ประโยชนสวนรวม ยอมบอนทํางายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยางดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สิริอร โรจนโสธร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

สีชาด กิตติธิรางกูร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปจจุบันนี้มีปญหาสังคมเพิ่มขึ้นกวาแตกอนเปนอันมาก ปญหาเหลานี้หากบําบัดแกไขไมทันทวงที 

ก็จะกระทบกระเทือนและเปนภัยถึงความเปนอยูสวนรวมดวยอยางแนนอน งานสังคมสงเคราะห

จึงเปนงานที่มีความสําคัญมาก และจําเปนที่ทุกๆฝายจะตองรวมมือกันทําอยางจริงจัง..."

สีตีมาริแย ไพเราะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจํา บุคคลสองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษามา

ใชใน การปฏิบัติงาน กับความ ฉลาดที่จะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอม ทั้งทางที่จะใหพน ความ

เสื่อมเพี่อดําเนินไปใหถึงความเจริญ..."

สีษุดา แกวจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัตงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน

และสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไปถึงความเจริญ

มั่นคง ซึ่งเปนจุด

ประสงคแทจริง..."

สืบชาติ สัจจวาทิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...Education can be divided into two kinds of knowledge: first is academic knowledge, which 

will be beneficial to oneself and the country, if applied after completing the course of learning; 

second is moral knowledge, or Dhamma, that is, learning how to conduct oneself.  Both require 

wisdom on the part of the learner.  But those who use only the academic knowledge, without 

moral knowledge, cannot be considered persons of wisdom. (Dec 18, 1970)..."

สืบสกุล นวลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

สุกรม ศรีหาวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

สุกรี บูรณะสรรค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

สุกรี มาลียัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําการงานสรางเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว 

แตละคนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัย

กุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ ประการแรก ไดแก 

การสรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ  ประการที่สอง ไดแก การไมประมาท ปญญา

ความรูความฉลาดสามารถ ทั้งของตนเองและผูอ่ืนซึ่งเปนเครื่องชวยใหทํางานไดกาวหนากาวไกล 

ประการที่สาม ไดแก การรักษาความจริงใจ ทั้งตอผูอ่ืน ทั้งตอตนเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจ รวมมือ

กันและทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น ประการที่สี่ ไดแก การกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริม

ความคิด จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนาประการที่

หา ไดแก การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหย้ังคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และ

สามารถพิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้ง

ที่เปนสวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้แกลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอ

ใด หรือเพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผล ใหบริบูรณขึ้นแตละขอและทุกขอ เมื่อ

คุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะบันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชน

ชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

สุกฤตา พนภัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ประกอบดวย

ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง ประพฤติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

ประการที่สอง คือการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดี

ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการ

ใด

ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละปรูโยชนสวนนอยของตน เพื่อประโยชน

สวนใหญของบานเมือง..."

สุกฤษฏิ์ กาบแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

สุกัญญา ชายเรียน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

สุกัญญา ติวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางจะแกไขได ถาแกคนเดียวไมได ก็ชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความ

รวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทําลายความเจริญ

และความสําเร็จของการงาน..."

สุกัญญา เต็งเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

สุกัญญา บิลยะหีม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

สุกัญญา บิลหีม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

สุกัญญา บุญฤทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น 

และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจักละ

วางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง. 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

 

 

พระราชดํารัส ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช

 ๒๕๒๕..."

สุกัญญา บุญฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พอเพียงนี้ ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยางอาจจะดู

ฟุมเฟอยแตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็หมายอีกอยางของ

เศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง..."

สุกัญญา ประทุมมินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฎิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลี่ยวฉลาดและความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จ เปนความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงงาน และแกสวนรวม

พรอมทุกสวน..."

สุกัญญา ปรีชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

สุกัญญา พาลโรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถาแตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่สุด ที่จะ

กระทําไดดวยความสามัคคี กลมเกลียวกันแลว ชาติของเราจะเจริญรุงเรืองยั่งยืนสืบไป..."

สุกัญญา ไพรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี้ .."  

    

พระบรมราโชวาท ในพีธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค

3 ธันวาคม 2522 ณ ลานพระราชวังดุสิต..."

สุกัญญา ภัสสระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

สุกัญญา ภูเสียงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความ สุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดเห็น ที่เปนอิสระปราศจากอคติ 

และดวย ความถูกตองตามเหตุตามผลจึง จะชวยใหงานบรรลุจุดมุงหมาย และประโยชนที่พึง ประสงค

โดยครบถวนแทจริง..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2528..."

สุกัญญา มณีรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

สุกัญญา ยมภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานเพื่อความมั่นคงและ กาวหนานั้น มิใชวาจะกมหนากมตาทํา หนาที่ของแตละคนเทานั้น

จะตองมีความ รวมมือสัมพันธกันระหวางหนวยงานทุกหนวย เพื่อใหงานรุดหนาไปพรอมเพรียงกัน..."

สุกัญญา วิเชียรกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานโดยมากมีปญหา และอุปสรรคมากมาย จะทํากันตรงไปตรงมามักไมสําเร็จ ตองใชวิธีการ

พลิกแพลง นอกระบบตางๆเขาแทรที่ กระนั้นแลว ผลงานที่แทอันควรประสงค ก็ยังบกพรองลมเหลว ใครก็

ตามที่เปนสุจริตเที่ยงตรงยอมไตองการใหเปน ดังนั้น และคงจะปรารถนาจะชวยกันแกไข การที่จะรวมมือ

กันใหงานราบรื่น สําเร็จและดําเนินกาวหนาตอเนื่องกันไปไดนั้น นักปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับ

ใชกับตนเอง คือ ตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตองสลัดทิ้งความคิดจิตใจ ที่ต่ําทราม

ออนแอ และตองการทราบตระหนักในความสํารวม ไพงเฟอ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติที่จะชวยใหงานเปนงาน และ

ใชชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

สุกัญญา สมุทรคีรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความยากจนไมไดเปนสิ่งที่นาอาย ความชั่วชาคดโกงนั่นแหละ เปนสิ่งที่นารังเกียจ นาละอายอยางยิ่ง"

          ทุกครั้งเม่ือขาพเจาไดไปนมัสการทุกวันพระหรือโอกาสที่วางเวนจากการทํางานตอนค่ําองคพระรวง

โรจนฤทธิ์ซึ่งเปนพระคูบานคูเมืองและไดเจอปายประกาศที่ทางจนท.องคพระติดประกาศใหประชาชน

ไดรับรูและนําไปประพฤติปฏิบัติและเตือนใจทุกครั้งในการทํางานและนําไปสั่งสอนลูกหลานสืบไป..."

สุกัญญา สุขหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

สุกัญญา สุวรรณโณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองกันไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองเหมือนกันหมด ลงทาย

ชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็ตอง

สอดคลองกัน..."

สุกัญญา หนุฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

สุกัญญา หมัดสอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

สุกัญญา หังสพฤกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

สุกัญญา อินทรชายบุระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

สุกัญญา อินทรยอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหนั้นเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย  กลาวคือ  ผูใหมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ  ผูรับก็มีความสุข

 มีกําลังใจ สังควมสวนรวมตลอดถึงประเทศชาติ  ก็มีความผาสุขมีความรมเย็น (พระราชดํารัสเนื่องดวย

โอกาสวันขึ้นปใหม  31ธันวาคม  2545)..."

สุกัณญา สันเวียงใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น  นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงาน และใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

สุกันติมา ทวีทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูด ทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควรหยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

สุกันยา ดีปญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบัน

เทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 10 กุมภาพันธ 2522)..."

สุกัลยา เจะสา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่งคือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงานอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนัน

จึงจําเปนตองรักษาไวใหดี..."

สุกัลยา ธรรมภักดีวิมล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต ไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญอัน

ใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้นจึงจะทํางานสําคัญย่ิงใหญเปนคุณเปนประโยชนแทจริงได

สําเร็จ..."

สุกัลยา พงศพรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯ

ถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541..."

สุกัลยา อิทธิญาโณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามกชนมีจิตสํานึกมั่นคง อยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ เห็นวา

ศาสนาทั้งปวง ยอมสั่งสอนความดีให บุคคลประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ชอบ จึง มิไดดูแคลน

เบียดเบียนผู ถือศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นไดในประเทศไทย..."

สุกาญจน ไพบูลยสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น  ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่  อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล  หรือผลประโยชนใหมาก 

 ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ  จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุกาญจนา กอนโพด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

สุกิจ นําสวัสดิ์ชัยกุลฃ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทยเปนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคีพรอมเพรียงกันทุก

เมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณ ทุกอยางมา

จนกระทั่งทุกวันนี.้.."

สุกิจ แผนหิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

สุกิจ พงศกระพันธื
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สุกิจ ลาภเจริญวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

สุกิจจา คลังสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี  ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี  หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ให

คนดีไดปกครองบานและควบคุมคนไมดี  ไมใหมีอํานาจ  ไมไดกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สุกิตติ สุรัติรางคกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุขเกษม มณีสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ  มีผลเก่ียวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน  เพราะฉะนั้น  จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการ ใหบริสุทธ์ิ

บริบูรณโดยเต็มกําลังสติปญญา  ความรู   ความสามารถเพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูง  และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน  แกหนาที่  และแกแผนดิน..."

สุขแปง  
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน  มีหนาที่อยางไร  ลวนแตมีความสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น  ทุกคนทุกฝายจึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน   หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน สมัคร

สมานรวมมือรวมความคิดกันใหการปฏิบัติบริหารงานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพ   และไดผลที่

พึงประสงคสมบูรณพรอมทุกสวน..."

สุขแปง  
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้น เปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดาน ทุกระดับ อันสัมพันธ เกี่ยวเนื่องกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุน กันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล ที่

จะทําใหชาติบานเมืองนั้นม่ันคง และเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน

จึงตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคลอื่น ฝายผื่นใหได..."

สุขผล สุภานันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและพัฒนาความรู  ความคิด  ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล  

สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาทดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนพอเหมาะกัน  ทุกๆดาน  สังคมและ

บานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ  ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศไว  และ

พัฒนาใหกาวหนาตอไปไดตลอด..."

สุขภาพ สุขเร่ือย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

สุขเวช แสงแยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่ทําหลังจากที่ไดคิดพิจารณาอยางรอบคอบ และวางแผนปฏิบัติทุกขั้นตอนอยางถูกถวน ตามหลัก

วิชาแลว ก็ไมแนวา จะไดผลเลิศตามเปาหมายที่ตั้งไวเสมอไป ดังนั้น ไมวางานที่ทําจะไดผลมากนอย

ประการใด สําเร็จหรือลมเหลวก็ตาม นักปฏิบัติงานผูยึดมั่นในความจริง จะตองยอมรับความจริง และตอง

กลาที่จะบอกกลาวใหทราบทั่วกัน โดยไมปดบังหรือบิดเบือน ถาไมไดผล คนอื่นจะไดถือเปนบทเรียน ไม

เสียแรงเสียเวลาไปปฏิบัติโดยเปลาประโยชนอีก ถาไดผลดี ผูอ่ืนก็จะไดยึดถือปฏิบัติตาม และขยายผลให

ไดประโยชนกวางขวางขึ้น บัณฑิตผูจะออกไปปฏิบัติหนาที่การงานสรางเกียรติยศช่ือเสียง และความ

เจริญม่ันคงใหแกตนและบานเมือง จึงควรจะไดพิจารณาศึกษาในเรื่องการคิด การพูด การกระทํา ทั้ง

กอนหลัง ที่กลาวมานี้ใหทราบชัด แลวนอมนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอไป..."

สุขศรี ตั้นเอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยน้ําใจรัก ตองหวังผลงานนั้นเปนสําคัญ แมจะไมมีใครรูใครเห็นก็ไมนาวิตก เพราะ

ผลสําเร็จนั้น จะเปนประจักษพยานที่มั่นคง ที่พูดเชนนี้เหมือนกับสอนใหปดทองหลังพระ การปดทองหลัง

พระนั้นเมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด..."

สุขศรี เอ่ียมสอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ?

พระบรมราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว..."

สุขสวัสดิ์ ทองนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป ..."  

    

พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม

ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2521..."

สุขสันต แดงทองเกลี้ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามความกาวหนามีความสําเร็จ เปน

การตั้งใจ ตั้งจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือการตั้งใจที่จะทําอะร

ไพอความสําเร็จในงานนั้น..."

สุขสันต ธาราธรรมาธิกรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราสามารถที่จะสรางความสัมพันธระหวางศาสนากับการศึกษาและชีวิตของคนที่มีมากขึ้น ๆ ให

กลับมาเปนอยางเดิมเหมือนอยางของเกาโบราณของเรา คือใหรูสึกวาโรงเรียนก็คือวัด วัดคือโรงเรียน ก็

จะทําใหบานเมืองมีอนุชนที่มีความสามารถในทางวิชาการและมีจิตใจสูงมีจิตใจดีเปนพลเมืองดีตอไป จะ

ชวยใหสวนรวมสามารถที่จะดําเนินตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

สุขสันต นาคเกลี้ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนมีสวนสําคัญอยูในงานของแผนดิน

ทั้งสิ้น ทุกคนทุกฝายจึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน สมัครสมานรวมมือ

รวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพและ ไดผลที่พึงประสงค

สมบูรณพรอมทุกสวน..."

สุขสันต นุสสะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในทุกวันนี้   การปฏิบัติของครูบางหมู   ทําใหรูสึกกันทั่วไปวา   ครูไมคอยหวงประโยชนที่ควรจะหวง   

หันไปหวงยศ   หวงตําแหนง   หวงสิทธิ   และที่คอนขางจะรายอยูก็คือ  หวงรายได  ความหวงสิ่งเหลานี้  

ถาปลอยไวจะคอย ๆ เขามาทําลายความรูสึกเปนครูทีละเล็กทีละนอย  ซึ่งเชื่อวาที่สุดจะสามารถบั่นทอน

ความมีน้ําใจ   ความเมตตา   ความเสียสละ  ทุกอยางไดทําใหกลายเปนคนขาดน้ําใจ  ละโมบ  เห็นแกตัว 

 ลืมประโยชนของศิษย   กลาวสั้นคือ  จะไมมีอะไรดีเหลือพอที่จะเคารพนับถือกันได  เปนที่นาวิตกวา  ครู

เหลานั้นจะผูกพันใจใครไวไดอยางไร   จะทํางานของตัวใหบรรลุผลสําเร็จที่แทจริงไดอยางไร และจะมีอะไร

เกิดขึ้นแกการศึกษาของเรา..."

สุขสันต ผาดไธสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติยอมมีหนาที่จะตองปฏิบัติ ถาแตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่สุด ที่จะ

กระทําไดดวยความรักชาติและมีความสามัคคี กลมเกลียวกันแลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นสืบไป

..."

สุขสันต ศิริสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ถือตัววาเปนชาวพุทธ จะตอง สนใจศึกษาพระพุทธ ศาสนาตามภูมิปญญา ความสามารถ และ

โอกาสของตน ที่มีอยู เพื่อให เกิดความรูและความเขาใจที่กระจางถูกตอง พระศาสนาก็จะมั่นคง ขึ้นได..."

สุขสันต สุวรรณสงคราม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

สุขุม จิตรกระจาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเสียสละ และชวยเหลือกันและกันที่ประชาชนทั้งชาติไดแสดงใหปรากฎนั้น เปนหลักประกันความ

มั่นคงของบานเมืองของเราอยางแทจริง..."

สุขุมพัฒน เหลืองบริบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...-ระยะทางนับพันกิโลเมตร แนนอนมันไมราบร่ืนตลอดทาง

-ยามทะเลาะกันผูที่เงียบงันกอน คือผูที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี

-จงเปนน้ําครึ่งแกวตลอดชีวิต เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมไดตลอด

ขาพเจาไดยึดพระบรมราชโชวาทเปนสิ่งที่เปนกําลังใจตลอดเวลา เม่ือใดทอกนึกถึงพระองค ก็ทําใหมี

ชีวิตชีวามีความสุข มีกําลังใจเพิ่มขึ้น..."

สุขุมา ฉิมญานุวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการพฒนาประเทศนั้นจําเปนตองทําตามลําดับ เร่ิมดวยการสรางพื้นฐาน คือความมีกินมีใชของ

ประชาชนกอนวิธีการที่ประหยัด ระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา..."

สุขุมาภรณ หอนบุญเหิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา ศิลปและวัฒนธรรมนั้น คือ งานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซึ่ง

เปนทั้งตนเหตุ ทั้งองคประกอบ ที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่น ๆ  ทั้งหมก และเปนปจจัยที่จะชวยให

เรารักษาและดํารงความเปนไทยไดสืบไป..."

สุขุมาล ตีบจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

สุคนธ แกวบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

สุคนธ ขัมพานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สุคนธ เขียวฉออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

สุคนธ จัทนอุไร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยนําตัวนําชาติใหรอดพนอันตรายและเจริญเปนอิสระมาโดยตลอดได ดวยอาศัยความเพียร

พยายาม คือพยายามไมกอความชั่วใหเปนเครื่องทําลายตัว ทําลายผูอ่ืน พยายามลด พยายามละความ

ชั่วที่ตัวเองมีอยู พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยูนั้น ใหงอก

งามสมบูรณขึ้น. ความเพียรที่ชอบสี่สถานนี้เปนขอที่ควรศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติใหเกิดผล แตละคนจะ

เปนสุขขึ้นและเจริญขึ้น ทั้งในฐานะความเปนอยู ทั้งในความคิดจิตใจ..."

สุคนธ จันทอุไร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

สุคนธ ชัยชนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

สุคนธ นิธิภัทรกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอยํ้าพอสมควร พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมา

แยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณคาตลอดกาล..."

สุคนธ พจนสุจริต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

สุคนธ เพชรจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

สุคนธ สุวรรณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  เปนศูนยที่รวบรวมกําลังทั้งหมดของเจาหนาที่  ทุกกรมกองทั้งในดาน

การเกษตร  ดานสังคม  การสงเสริมการศึกษารวมอยูดวยกัน  ก็หมายความวา  ประชาชน ซึ่งจะตองใช

วิชาการทั้งหลาย ก็สามารถที่จะมาดูและศึกษาได  สวนเจาหนาที่จะไดความอนุเคราะหแกประชาชน  ก็

จะอยูพรอมกันในที่เดียวกัน  ซึ่งเปนสองดาน  ก็หมายถึงวาที่สําคัญปลายทาง คือ ประชาชน  จะไดรับ

ประโยชนและตนทางคือ ผูที่เปนเจาหนาที่จะไดประโยชน..."

สุคนธ อาภาพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ได อบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาด

สาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยตราบตระหนักวาหมู คณะที่มีสามัคคีแนนแฟนสมบูรณยอมมีกําลังกลา แข็งทั้งใน

การคิดและการปฏิบัต.ิ.."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานในการประชุมใหญสามัคคีสมาคม 26 กรกฎาคม 2534..."

สุคนธ อินทรสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

สุคนธ อินทรสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การแกปญหานั้น ถาไมทําใหถูกเหตุถูกทางดวยความรอบคอบระมัดระวัง มักจะกลายเปนการเพิ่ม

ปญหาใหมากและยุงยากขึ้น แตละฝายจึงควรจะตั้งใจพยายามทําความคิดความเห็นใหกระจางและ

เที่ยงตรง เพื่อจักไดสามารถเขาใจปญหาและเขาใจกันอยางถูกตอง ความเขาใจที่ถูกตองแนชัดนี้ จะชวย

ใหเล็งเห็นแนวทางปฏิบัติแกไขอันเหมาะสม ซึ่งจะนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ"

  "ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวง ดวยความรูความสามารถ ดวยความจริงใจพรอม

ใจ และความเมตตาปราถนาดีตอกัน ผลการปฏิบัติของแตละคนแตละฝาย จักไดประกอบและสงเสริมกัน

ขึ้นเปนประโยชนเปนความกาวหนา เปนความมั่นคงวัฒนาของประเทศชาติไทยของเรา..."

สุคนธทิพย นามแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

สุคนธทิพย รัตนอุไร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

สุจริตรา สุจิตธนานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทนเปน

ที่ตั้ง ถาคนเราไมหม่ันเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมีชีวิต

เจริญรุงเรืองแนๆ..."

สุจิกาภา จานาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาความสัจ

 ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อด

กลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจัก

ละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง.

 คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

สุจิต นอยนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน.

พระบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระราชทานแกขาราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕๔๙

วังไกลกังวล

วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙..."

สุจิต สูจิวัฒนารัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

สุจิตต หวังสนิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาลนั้น เปนสถาบันหนึ่งในสถาบันสําคัญของ ประเทศ จึง ตองปฏิบัติหนาที่โดยถือวาชาติ บานเมือง

เปน เปาหมายสําคัญ และความ อยูดีกินดีของประชาชนเปนสิ่งที่ปรารถนา ดวย การปฏิบัติหนาที่ดวย

ความ ต้ังใจจริง ดวยความซื่อสัตยสุจริต และขยันหมั่นเพียร..."

สุจิตตรา ไชยานุพัทธกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีคือการเห็นแกบานเมืองและชวยกันทุกวิถีทางเพื่อจะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมานึกถึงประโยชนสวนรวม

เพราะประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

สุจิตตรา โพธิ์ทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูมีปญญาและความรูดี เพราะมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนมามากวาผูอ่ืน ยอมมีหนาที่และความ

รับผิดชอบเปนพิเศษ ที่จะตองทําตัวทํางานใหเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน. การที่จะกระทํา

ใหไดผลประโยชนดังนั้น จําเปนที่แตละคนจะตองรูซึ้งถึงประโยชนที่แทเปนเบื้องตนกอน. ประโยชนที่แท

นั้นมีอยู ๒ อยาง คือ ประโยชนสวนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสวงหาและไดรับ แตตองดวยวิถีทางที่สุจริตและ

เปนธรรม กับประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู. การทํางานทุกอยาง

จะตองใหไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและมั่นคงถาวร เปนผลดีแก

ชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

สุจิตร คําแสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

สุจิตร คงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารนั้นอาจกลาวไดวาไดปฏิบัติตัวปฏิบัติงานมาดวยดี ทั้งในดานยุทธการอันเปนภารกิจโดยตรงของ

ทหาร และในดานการพัฒนาสรางสรรคใหประชาชนมีชีวิตที่รมเย็นเปนปกติสุข ตลอดจนชวยเหลือบําบัด

บรรเทาทุกขในยามที่เกิดภัยพิบัติเดือดรอน ผลงานที่ผานมาเปนที่นาพอใจ ไดรับความศรัทธาเชื่อถือ และ

รวมมือสนับสนุนจากประชาชนอยางกวางขวางควรเปนที่ประจักษวา แนวทางที่ทหารปฏิบัติตน

ปฏิบัติงานมานั้นเปนแนวทางที่ถูกตอง จึงสมควรอยางยิ่งที่ทหารทุกคนทุกตําแหนง จะไดถือเปนกรณีย

กิจสําคัญที่จะตองพยายามปฏิบัติใหตอเนื่องตลอดไป ทั้งตั้งใจพยายามปฏิบัติปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น..."

สุจิตร ทัดเทียม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย.  ถาทุก

ประเทศมีความคิด ?อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ? มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ 

ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

สุจิตร มันทะนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สุจิตร รัตนโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

สุจิตร เรืองเรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตละคนนั้นเปนองคประกอบสวนหนึ่ง ๆ ที่จะรวมกันขึ้นเปนชาติบานเมือง ทุกคนตองรักษาสุขภาพ

พลานามัยใหดี และทํางานใหดี ชาติบานเมืองจึงจะแข็งแรงและเจริญมั่นคงสมดุลทุกสวน ถาบุคคลทําตัว

ใหบกพรองออนแอ บานเมืองก็จะมีจุดบกพรองและออนแอไปดวย ทุกคนจึงตองบํารุงรักษาบานเมืองให

เหมือนบํารุงรักษารางกายและจิตใจตนเอง และผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ตองขวนขวายปฏิบัติใหสําเร็จ

ลุลวงไปโดยพลนั ดวยความรูและความสามารถ ดวยความสะอาดกายสะอาดใจ ดวยไมตรีจิตมิตรภาพ 

และดวยความเมตตาปรารถนาดีตอกัน ผลการปฏิบัติตนปฏิบัติงานของแตละคนแตละฝาย จักได

ประกอบสงเสริมใหประเทศชาติความสมบูรณมั่นคงขึ้นตามที่มุงหมาย..."

สุจิตรา โกยวานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

สุจิตรา จันทฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบที่ตองปฎิบัติงานของตัวรวมกับงาน

ของผูอ่ืนและประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไปถึง

ความเจริญมั่งคงซึ่งเปนจุดประสงคที่แทจริง..."

สุจิตรา ไชยเชาวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา    เราตองขมใจ

ไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริง  วาช่ัว  วาเสื่อม

เรา  ตองฝน  ตองตานความคิด

และความประพฤติทุกอยางที่รูสึก วาขัดกับธรรมะ

เราตองกลาและบากบั่น ที่จะกระทําสิ่งที่เราทราบวาเปนคนดี

เปนความถูตอง  และเปนธรรม

ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมาก ๆ ขึ้น

ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป

และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ..."

สุจิตรา ซื่อสัตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ ยึดม่ันนั้นคือ ความดีเปนผูที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไม

มีความคิดที่แจมใส ไมมีความ คิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถที่ปฎิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."  

 

"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

สุจิตรา เดนสถาพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมี

ความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอน วุนวายได..."

สุจิตรา โตะบุรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

สุจิตรา ภาคไพรศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะ ตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่ แท จริงของงาน สําคัญที่สุดที่ตอง

เขาใจความหมายคําวา ความรับผิดชอบใหถูกตอง..."

สุจิตรา ภูมูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

สุจิตรา วรกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัว จะตองมีความเพียร และความอดทน

เปนที่ตั้ง  ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เม่ือทอใจไปแลวไมมีทาง จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

สุจิตรา สละ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

สุจิตรา สุขแจม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

สุจิตรา เหมวิเชียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาล เปนผูที่ตองปฏิบัติงานสําคัญ สําหรับความ อยูเย็นเปนสุขของชาติบานเมือง จึงตองบริหาร ใหดี

ใหสอดคลองกัน ถาผูที่ บริหารประเทศปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยดวย ความอดทนก็นําสวนรวม ไปสู

ทางที่ดีได..."

สุจิตรา อับดุลลาห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของครูเปนงานพิเศษ ผิดแปลกกวางานอื่นๆ กลาวในแงที่สําญก็คือวา ครูจะหวังผลตอบแทนเปน

ยศศักดิ์ความร่ํารวย หรือประโยชนทางวัตถุเปนที่ตั้งไมได ผลไดสวนสําคัญจะเปนผลทางใจ ซึ่งผูเปนครู

แทก็ฝงใจและภูมิใจอยูแลว..."   

 "...ในทุกวันนี้การปฏิบัติของครูบางหมู ทําใหรูสึกกันทั่วไปวา ครูไมคอยหวงประโยชนที่ควรจะหวง หันไป

หวงยศ หวงตําแหนง หวงสิทธิและที่คอนขางจะรายอยูก็คือ หวงรายได ความหวงสิ่งเหลานั้น ถาปลอยไว 

จะคอยๆเขามาทําลายความเปนครูทีละเล็กทีละนอยความเสียสละทุกอยางได ทําใหกลายเปนคนขาด

น้ําใจ ละโมบ เห็นแกตัว ลืมประโยชนของศิษย กลาวสั้นคือ จะไมมีอะไรดีเหลือพอที่จะเคารพนับถือกันได 

เปนที่นาวิตกวา ครูเหลานั้นจะผูกพันใจใครไวไดอยางไร จะทํางานของตัวใหบรรลุผลสําเร็จที่แทจริงได

อยางไร และจะมีอะไรเกิดขึ้นแกการศึกษาของเรา..."

สุจิตรา อุนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

สุจิตราภรณ เอียการนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

สุจิน ไชยชาญยุทธิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

สุจินดา ปนประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

สุจินดา ไมจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

สุจินต จํารูญสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นมีมากมายหลายดาน ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การ

ปกครอง และจําเปนจะตองมีผูมีความรูความสามารถในแตละสาขาวิชามาปฏิบัติบริหารใหสําเร็จลุลวง

ไปดวยดีในทุกๆ ดาน. ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นชัด ก็ขอเปรียบเหมือนวงดนตรีวงหนึ่ง ซึ่งจะตอง

ประกอบดวยเครื่องดนตรีประเภทตางๆ มีเครื่องดีด สี ตี เปา เปนตน และมีผูชํานาญในเครื่องดนตรีนั้นๆ 

เปนผูปฏิบัติใหกลมกลืนไพเราะ และถูกตองตามจังหวะจะโคน จึงจะเปนวงดนตรีที่สมบูรณได. 

เพราะฉะนั้น ผูมีปญญาความสามารถไมวาจะทํางานใดดานใด เปนงานเล็กหรืองานใหญ งายยาก 

จะตองถือวางานทุกอยางมีความสําคัญเทาเทียมกัน และตองตั้งใจกระทําใหดีที่สุด ดวยความรับผิดชอบ 

และดวยความอุตสาหะวิริยะโดยมุงถึงความสําเร็จของงานเปนจุดหมายสําคัญ..."

 

 

คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

วันที่  ๑๐  กรกฏาคม ๒๕๓๙..."

สุจินต นราทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทยคือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700 ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดยการวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

สุจินต อรรถกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

สุจินต เอื่ยมสําอางค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

สุจิมา คชออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กิจการทุกอยางรวมทั้งการดํารงชีวิตที่ดี จะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลาและการปรับปรุงตัวนี่จะตองมี

ความเพียรและความอดทนเปนที่ตั้ง ถาคนเราไมมีความเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย 

เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุงเรืองแน ๆ นอกจากเปนคนที่เคราะหดีเหลือเกิน หรืออยางที่

เขาวากันวา คนนี้เขาฟนฝาอุปสรรคมาไดดวยดี เขาไมไดทําอะไรเลย เขากินบุญเกา เราทําบุญมาถึงมี

ชีวิตขึ้นมาไดมีกินมีอยู มีทางที่จะไดศึกษาเลาเรียนโดยดี เรากินบุญเกา เราจะตองสรางตอไปเพื่อที่จะ

ไมใหบุญที่กินนี่หมดไป เพราะวาคนเราถาไมสรางบุญตอไป คือทําความดี ยอมหมด เชนเดียวกับเรา

สะสมอาหารเอาไวสําหรับไมใหอด แตวาถาเราไมหากินตอไปไมหาอาหารมา อาหารที่สะสมเอาไวก็ยอม

หมดไป แลวเราก็ผอมโซและอดตาย ฉะนั้น ความรูหรือความสามารถความดีทั้งหลายเราตองสะสม และ

เพิ่มเติมอยูเร่ือย ๆ ถึงจะสามารถที่จะมชีีวิตดํารงอยูได ถาขาดอาหารเราก็ผอมลง หิว เปนทุกข ถาทําดีทํา

สิ่งที่สุจริต ดวยความสามารถ ดวยความอดทนพากเพียร เราอาจจะไมผอมโซ เพราะวาคนที่ทําบุญทําดี

นั้น งานในชีวิตมันงายขึ้น คนที่กินบุญเกากลับไมมีความสามารถที่จะทํามาหากิน ในที่สุดถามีบุญมาก

แลวกินบุญก็ยังดี มีสะสมเอาไว แตวาวันหนึ่งก็หมด..."

สุจิรา ชูคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยใจรัก แมจะไมมีใครเห็น ก็ไมนาวิตก เพราะผลสําเร็จจะเปนประจักษพยานที่มั่นคง คน

สวนมากไมชอบปดทองหลังพระนัก เพราะไมมีใครเห็นแตถาทุกคนจะปดทองแตขางหนาพระกันทั้งนั้น 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

สุจิรา ผิวสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปจจุบันนี้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญ ในการสรางความเจริญของบานเมือง เราจึงควร

สนับสนุนใหมีการคิดคนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะ และความตองการของประเทศขึ้นใชเองอยาง

จริงจัง ถาเราสามารถคนคิดไดมากเทาไร ก็จะเปนการประหยัด และชวยใหสามารถนําไปใชงานตางๆ ได

อยางกวางขวางยิ่งขึ้นเทานั้น..."

สุจิรา สัมพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ ประการแรก คือ การรักษาความสัจ

 ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือ การ

รูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น. ประการที่สาม คือ การอดทน 

อดกลั้นและอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการ

รูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของ

บานเมือง.คุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน

แลว จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคง

กาวหนาตอไปไดดังประสงค..."

สุจิลา เจริญขวัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวง ดวยความอุตสาหะเพงพินิจ 

ใชความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบ ชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ. งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคง ทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สุจิวรรณ ยานะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากการ ประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสําคัญ

 ผูที่ จะสามารถประพฤติชอบและ หาเลี้ยงชีพไดดวยนั้นยอมจะตองมีทั้ง วิชาความรูและหลักธรรมทาง

ศาสนา วิชาการกับหลักธรรมนี้มีประกอบกันพรอมใน ผูใด ผูนั้นจะไดประสบความสุข และความสําเร็จใน

ชีวิตโดยสมบูรณ..."

สุชน ซุมทองหลวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามกชนมีจิตสํานึกมั่นคง อยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ เห็นวา

ศาสนาทั้งปวง ยอมสั่งสอนความดีให บุคคลประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ชอบ จึง มิไดดูแคลน

เบียดเบียนผู ถือศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นไดในประเทศไทย..."

สุชนม วัตรุนีกฤต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

สุชล จรรญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

สุชัญญา ปญญาหลัก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

สุชัด โกสุมพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

สุชาดา คงแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนที่มีระเบียบไดแกระเบียบในการทํางาน ผูไมฝกระเบียบไว มีเร่ียวแรง มีความ

กระตือรือรนอยู ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวุนวาย ทําอะไรก็ไมเปนลําดับ

ขั้นตอน มีแตความลังเล และขัดแยงในความคิด ถึงในการปฏิบัติงาน จึงจําเปนตองฝกระเบียบในตนเอง

ไวชวยประคับประคองสงเสริมใหตนทํางานไดดีขึ้นและประสบความเจริญมั่นคงในราชการ..."

สุชาดา จันทมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สุชาดา แซล้ิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

สุชาดา ดูพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกฝายจงตั้งจิตรวมใจกัน สรางความมั่นคงใหแกประเทศชาติ ยึดม่ันในอุดมคติ ที่ปฏิบัติหนาที่

ดวยความซื่อสัตยสุจริต มุงตรงประโยชนสวนรวมเพื่อประเทศของเราจะไดเจริญวัฒนาสถาพรสืบไป..."

สุชาดา ถาดก่ิง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

สุชาดา ประทุมมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและ

พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจได..."

สุชาดา พรหมจํารัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนีทรงใฝพระหฤทัยศึกษา รอบรูหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอยา

ลึกซึ้ง และทรงปฎิบัติพระธรรมวินัย ดํารงพระชนมชีพอยางสงบสุข เรียบงาย ทรงพระเมตตา อบรมผู

ใกลชิดใหสามัคคีปรองดองกันดวยดี ทั้งมีพระราชเจตนาเกื้อกูลประชาชนของคนไทยใหประพฤติปฎิบัติ

ตามคําสั่งสอนในพระศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อชีวิตของตนและครอบครัวสงบสุขเอื้อเฟอเผื่อแผตอกันและ

กัน จะไดพาใหสังคมและบานเมืองประสบความสุข ความเจริญมั่งคง และไดทรงบําเพ็ญพระราชเจตนา

ดังกลาวตลอดพระชนมชีพ..."

สุชาดา พึ่งแยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาหากชาวไทยทั้งหลายตางไดประกอบกิจหนาที่การงานของตนดวยความสุจริต มีความซื่อตรงตอ

หนาที่ ตอตนเอง มีศีลธรรมอันดีและความสามัคคีกันแลว จักเปนทางชวยใหประเทศชาติไดมีความสงบสุข

 และสามารถเผชิญเหตุการณฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ซึ่งอาจมีมาในอนาคตไดดี ขาพเจาเชื่อมั่นวา ถาทุก

คนตางยึดมั่นในคุณธรรมที่วามาขางตน และตางบําเพ็ญกรณียกิจหนาที่การงานของตนโดยคํานึงถึง

ประโยชนสวนรวมแลว ประเทศชาติของเราจะรุงเรืองวัฒนาถาวร..."

สุชาดา โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาหากชาวไทยทั้งหลายตางไดประกอบกิจหนาที่การงานของตนดวยความสุจริตมีความซื่อตรงตอ

หนาที่ ตอตนเอง มีศีลธรรมอันดีและความสามัคคีกันแลวจักเปนทางชวยใหประเทศชาติไดมีความสงบสุข

 และสามารถเผชิญเหตุการณฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ซึ่งอาจมีมาในอนาคตไดดี ขาพเจาเชื่อมั่นวา ถาทุก

คนตางยึดมั่นในคุณธรรมที่วาขางตนและตางบําเพ็ญกรณียกิจหนาที่การงานของตน โดยคํานึงถึง

ประโยชนสวนรวมแลว

ประเทศชาติของเราก็จะรุงเรืองวัฒนาถาวร..."

สุชาดา โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สุชาดา ศิริผลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...นักกฎหมายทุกคน จะตองตั้งใจใชกฎหมายเพื่อผดุงความยุติธรรม ความผาสุกสงบ ความมั่นคงของ

มหาชนและประเทศชาติ ทั้งตองเพงถึงการใชวิจารณญาณอันถูกถวนใหมากที่สุด ควบคูกับการใช

กฎหมายเสมอตลอดไปมิฉะนั้นอาจไมบรรลุผลตามที่ทุกคนมุงหวังไว..."

สุชาดา ศิริลิขิตชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

สุชาดา สังสะนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

สุชาดา สุวรรณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

สุชาดา สุสุทธิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางาน ทําการในหนาที่ในฐานะของแตละคนที่จะตองทําอยางดีๆ ทําเรื่อยไปไมใชทําอยางที่จะอยาก

ดีเดน ทําดีเดนไมใชอยากดีเดน ทําใหดีแลวก็จะดีเดนเอง ไมใชวาจุดประสงคที่จะทําเพื่อใหดีเดน ทํา

เพื่อใหดีเรื่องยๆ ทําหนาที่ที่มีใหสําเร็จ แตวาตองการจะดังเมื่อไหรก็จะดังเอง แลวดังดีดวยดังไพเราะ 

ไมใชดังอยางนารําคาญหรือนาเกลียด..."

สุชาดา แสงมั่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

สุชาดา หนูแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนในชาติมีความยึดมั่นในบานเมือง มีความเขมแข็งพรอมทั้งกายใจเชนนี้ ก็จะสามารถรวมกัน 

ทํางานของชาติไดโดยเต็มกําลัง และชาติไทยของเราจะดํารงมั่น มีความเจริญผาสุข และมีอิสรภาพ

อธิปไตยอันสมบูรณอยูตลอดไป..."

สุชาดา อัชฌาเจริญสถิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํากับสิ่งที่จะพูด ทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควรหยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

สุชาดา อินทรทองแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางงานศิลปะทุกอยางทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบ

กับวิธีการที่ดีอยางเหมาะสมแลว ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวย จึงจะได

ผลงานที่มีคาควรแกการยอมรับนับถือ..."

สุชาติ ขุนฤทธ์ิเอียด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

สุชาติ ครุฑดํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

สุชาติ ครุยทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

สุชาติ ชัยกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สุชาติ ชูวิเชียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

สุชาติ ซื่อสัตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาพวกเราทุกวันนี้ปรารถนาจะธํารงรักษาชาตประเทศและความเจริญมั่นคงนี้ใหยั่งยืนตอไป ก็จะตอง

ทําจิตทําใจใหไดอยางบรรพบุรุษ คือรุสํานึกตระหนักในชาติในเผาพันธืไทยแลวตั้งความคิดความเห็นของ

ตนใหถูกตองและหนักแนนแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของชาตบานเมืองเปนเปาประสงค เลิกคิดถึง

ประโยชนเฉพาะตัว เฉพาะพวกพองเปนที่ตั้งไมขัดแยงแขงกันใหเสียประโยชนของแผนดิน ผูใดมี

ภาระหนาที่อันใดอยูก็ตองเรงกระทําใหจริง ใหสําเร็จลุลวงไปดวยความรับผิดชอบอยางเต็มที่ มีความ

อุตสาหะขวนขวายโดยบริสุทธใจที่จะรักษาความเปนปกแผนมั่นคงของคนไทยไวดวยความเมตตา

ปรองดองดั่งญาติดั่งมิตรผูมีความมุงดีมงเจริญกัน..."

สุชาติ เซงมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายนั้น โดยหลักการแลวจะตองบัญญัติขึ้น ใชเปนอยาง เดียวกันและเสมอกันหมดสําหรับคนทั้ง

ประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูใช กฎหมายจะตองตระหนักในความรับผิดชอบของ ตนเองอยูตลอดเวลา 

ในอันที่จะใชกฎหมายเพื่อธํารงรักษาและผดุงความยุติธรรมถูกตองเพียงอยางเดียว  มิใชเพื่อผลประโยชน

อยางอื่น ๆ  ในขณะนี้ทุกคนตองทําใจใหหนักแนนเที่ยงตรง ปราศจากอคติ  ใหกลาแข็งที่จะทําในสิ่งที่

ถูกตองเปนธรรมใหสุขุมรอบคอบ ประกอบดวยสติปญญาที่จะตรวจตราและพินิจพิจารณาหาทางที่จะใช

ตัวบทกฎหมายใหไดผลตรงตามจุดประสงค คือ ใหเกิดความถูกตองเที่ยงตรง  โดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  ไม

ยอมปลอยใหมีผูอาศัยขอบกพรอง ทางกฎหมายเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนในทางไมเปนธรรมได  ทั้งตองดํารง

ตนใหเปนที่พึ่งของสุจริตชนดวยเสมอ  นักกฎหมายจึงจะสามารถรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและ

ความผาสุขสงบของบานเมืองไวได..."

สุชาติ ทศราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

สุชาติ ทองวิเชียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

สุชาติ บุญมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทฤษฏีใหม "ภูมิประเทศยังให คือเหมาะสมแตความเปนอยูตงอไมฟุงเฟอตองอยูอยางประหยัดและตอง

ไปในทางที่ถูกตอง" จากพระราชดํารัสทฤษฏีใหมขาพเจาไดนําแนวทางตามทฤษฏีใหมใชเปนแนวทางใน

การดําเนินชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะขาพเจาไดทดลองใชภูมิประเทศโดยเฉพาะพื้นที่วาง บริเวณรอบๆ 

บานที่พักอาศัยของขาพเจา ทําการเกษตรโดยการปลูกพืชผักสวนครัว เชน มะนาว มะกรูด ขา ตะไคร กระ

เพรา โหรพา กลวย มะละกอ ถั่วพลู ฯลฯ จากพื้นที่ที่เหลือรอบๆ บานพักประมาณ 5 ตารางวาขาพเจาก็มี

พืชผักสวนครัวเพียงพอสําหรับตนเองโดยไมตองเสียเงินซื้อหา นอกจากนี้ขาพเจายังสามารถนําผลผลิตจา

การปลูกดังกลาวแจกจายใหกับเพื่อนบานตางๆ ซึ่งผลผลิตที่ไดขาพเจามั่นใจในสวนของสารเคมีที่จะไมมี

สารเคมีเจือปน ดังนั้นตามแนวพระราชดําริทฤษฏีใหมจึงเปนแนวทางที่ขาพเจาไดนําไปหฏิบัติแลวประสบ

กับความสําเร็จและผบฃลทางออมที่ไดรับคือไดเรียนรูการทําการเกษตร ไดความเพลิดเพลิน ไดสุขภาพ

จากการบริโภค พืชผักที่ปลอดสารพษิ และสิ่งสุดทายคือสามารถประหยัดคาใชจายไดอีกทางหนึ่งดวย..."

สุชาติ เปรมสุริยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนืที่ควรหวง หันไปหวงอํานาจ หวงตําแหนง หวงสิทธ์ิ หวงอํานาจกันมากเขาๆ จะ

เอาจิตใจที่ไหนมาหวงความรู ความดี ความเจริญของเด็ก ความหวงเหลานั้นจะคอยๆบั่นทอน ทําลาย

ความเปนครูไปจนหมดสิ้น จะไมมีดีอะไรเหลือไว พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไวได ความเปนครู

จะไมมีคาเหลืออยูใหภาคภูมิใจ ที่เคารพบูชาตอไป..."

สุชาติ ผุยมาตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลแนนอนและสมบูรณ ตามเปาหมายนั้นจะตองใชความรูความสามารถ พรอมทั้ง

คุณสมบัติที่สําคัญ ๆ ในตัวบุคคลหลายประการ ทั้งความตั้งใจที่ม่ันคง ความคิดสรางสรรค ความ 

อุตสาหะพยายาม ความรับผิดชอบ ตลอดจนความสุจริต เปน ธรรมนํามาปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ..."

สุชาติ พรหมสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑..."

สุชาติ พิสัยพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุชาติ ภาสดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุชาติ มุสิกานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

สุชาติ ยอดเกลี้ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพร และการเฉลิมฉลองย่ิงใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ

ทั้งรัฐบาลที่ไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทย ที่รวมกันแสดงออก

ทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนไดแสดงออก และ

ตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคนที่จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเปน

ที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน ประการที่สอง คือ การที่

แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกนั ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผลทั้งแกตน แก

ผูอ่ืน และแกประเทศชาติ ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา

 และในระเบียนแบบแผนโดยเทาเทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด

ความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติ

ปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ในใจของคนไทย กม็ั่นใจไดวา 

ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาว

ไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยา

ใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภาย

ภาคหนา ขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงรักษาประเทศชาติไทยปลอดพน

จากภัย จากอันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความเจริญสวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากัน

..."

สุชาติ รวมทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การถือระเบียบวินัยที่ดี สามัคคีกันกระทําสิ่งที่เปนประโยชนเก้ือกูลนั้น เรียกไดวาเปนความพรอมเพรียง

กันที่แทจริงและยิ่งใหญ อันอาจบันดาลความสําเร็จ ความเปนปกแผนมั่นคงและความเจริญกาวหนาให

เกิดขึ้นไดอยางสมยูรณทั้งแกบุคคลแกสวนรวม ตลอดถึงประเทศชาต.ิ.."

สุชาติ รุงเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภคน้ําใช น้ําเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ําคนอยูได ถาไม

มีน้ําคนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีน้ํา คนอยูไมได..."

สุชาติ วรรณสิทธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

สุชาติ สรีสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายนี้มีชองโหวเสมอ ถาเราถือโอกาส ในการมีชองโหว ของกฎหมาย เพื่อการทุจริตนั้นเปนสิ่งที่

เลวทราม และทําใหนําไปสูความ หายนะแตถาใชชองโหวในกฎหมายเพื่อสรางสรรค ก็เปนการปองกันมิ

ใหใชชองโหวของกฎหมายใน ทางทุจริต..."

สุชาติ สุวรรณศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุชาติ ออนอุทัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาคนเราทํางานแตเพียงผูเดียวก็วาเหว

ความสามัคคีทําใหเสริมกําลังของแตละคน

ใหทําย่ิงกวากําลังที่มีคนเดียว..."

สุชาติ อัจฉริยากร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

สุชาติ อุดรทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไปและเด๋ียวนี้ดวย เม่ือรับสง

ของไดมาก ก็จะตองพยายามใหในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวยจิตใจที่เผื่อแพรโดยแท..."

สุชิน อินทรทัพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จ และเจริญกาวหนาไดแทจริง คือการไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตา และไมตรียินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ..."

สุชีรา บริบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ฐานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดาน ทุกระดับ อันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกัน

หมด โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูล สนับสนุนกันอยางสอดคลอง พูดเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์

ผลที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขราชการผูปฎิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฎิบัติตนปฎิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สุชีรา บัวแยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ใหสํา

เรจลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับแผนดินไทย ยิ่งเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งตองปฏิบัติใหดี ใหหนักแนน 

ใหมีประสิทธิภาพสูง ผลงานที่จะสําเร็จขึ้นจากความรวมมือ และความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลสูงขึ้น 

ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุกหนทุกแหง ยัง

ความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

สุเชษฐ อินหมื่นไวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายบานเมืองนั้นโดยหลักการมีไวสําหรับรักษาความยุติธรรม และความสงบเรียบรอยในแผนดิน 

ดวยการจัดสรร อํานวยสิทธิเสรีภาพแกบุคคลโดยถวนหนาและเสมอหนา แตความจริงที่เปนอยูปรากฏวา 

ในบางเรื่องบางกรณีการใชกฎหมายมักไมไดผลสมบูรณ ตรงตามหลักการอันเปนเจตนารมยที่แทนัก 

อาจนําไปสูความยุงยาก และความราวฉาน ซึ่งเปนความเสียหาย และอันตรายผูมีหนาที่ดานกฎหมาย

จะตองคิดอาน กระทําการใหกฎหมายไดเปนปจจัยผดุงความเที่ยงธรรม และสงบสุขอยางแทจริง 

            "กฎหมายเปนแตเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกลาวจึงไมควรจะถือวามีความสําคัญยิ่ง

ไปกวาความยุติธรรม หากควรจะตองถือวาความยุติธรรมมากอนกฎหมาย และอยูเหนือกฎหมาย การ

พิจารณาพิพากษาอรรถคดีใด ๆ โดยคํานึงถึงแตความถูกผิดตามกฎหมายเทานั้น ดูจะไมเปนการเพียงพอ

 จําตองคํานึงถึงความยุติธรรม ซึ่งเปนจุดประสงคดวยเสมอ การใชกฎหมายจึงจะมีความหมายและผลที่

ควรจะได..."

สุโชติ ประสันแพงศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้งถาคนเราไมหมั่นเพียรไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงายเมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

สุฌานี คงเดชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญคือสามารถใหนารใชวิชาความรูอยง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ตองดําเนินคูกันไป และตอง

กระทําดวยสุจริตกายและใจ ดวยความคิดเห็นที่เปฯอิสระปราศจากอคติ และดวยความถูกตองตามเหตุ

ตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนทีพึงประสงคโดยครบถวนแทจริง..."

สุญดา คําพรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติจะอยูได ก็ดวยความสามัคคี

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไมปดแขงปดขากัน หรืออิจฉาริษยากัน

ทําเชนนั้นก็จะทําใหเมืองไทยอยูตอไปไดอยางที่เคยอยูมา

เปนหลายศตวรรษมาแลว ไมมีใครที่จะมาลมเราได ถาเราไมลมตนเอง..."

สุณิสา กิ้มสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

สุณิสา วงศแสนใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

สุณิสาห มีวงคราม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

สุณี ตําหมัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

สุณี นิลพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

สุณี เพชรศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ประเทศไทยและชาวไทย ยินดีตอนรับผูเผยแผศาสนาตางๆ ดวยไมตรีและความจริงใจฉันมิตรทุก

สมัยมานั้น 

เปนเพราะชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามามิกชน มีจิตสํานึกม่ันคงอยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ 

เห็นวาศาสนาทั้งปวงยอมสั่งสอนความดีใหบุคคลประพฤติปฎิบัติ แตนทางที่ถูก ที่ชอบ ที่เปนประโยชนให

ใฝหาความสงบสุข ความผองใสใหแกชีวิต ทั้งเรายังมีเนติแบบธรรมเนียมใหการตอนรับ นับถือ

ชาวตางชาติตางศาสนา ดวยความเปนมิตร แผไมตรีแกกันดวยเมตตาจิต และวยความจริงใจบริสุทธิใจ มิ

ใหดูแคลนเบียดเบียนผูถือสัญชาติและศาสนาอื่น ดวยจะเปนเหตุนาความแตกราว และความรุนแรง 

เดือดรอนมาให ดังนี้ คริตศาสนา จึงเจริญงอกงามนั้นไดในประเทศนี้ ชาวไทยตางรูจักและเคารพยกยอง

พระสันตะปาปา ประมุขแหงชาวคาทอลิกอยางสูง ในฐานะบุคคลสําคัญผูหนึ่ง ผูแผความสงบรวมเย็น

และความสวางแจมใสแกชาวโลกถวนหนา..."

สุณี มณฑา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานชวยผูพิการนี้ ก็มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะวาผูพิการไมไดเปนผูอยากจะพิการและอยากชวย

ตนเอง ถาเราไมชวยเขาใหสามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะทําใหเกิด

สิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแกสวนรวม ฉะนั้นนโยบายที่จะทําก็คือ ชวยเขาใหชวยตนเองไดเพื่อจะใหเขา

สามารถเปนประโยชนตอสังคม..."

สุณี สุรางคพนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิธีการที่จะใหบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนานั้นมีอยูหลายอยาง ขอแรกคือจะตองใหเขาใจวาสิ่งใด

ควรทําสิ่งใดไมควรทํา ซ่ึงโดยเฉพาะสําหรับเยาวชน ก็เปนสิ่งที่ยากที่จะทราบวาอะไรควรทําไมควรทํา 

เพราะวาบางคนก็ไดรับคําบอกใหทําอยางโนนอยางนี้ เราทําไปอาจผิดก็ได เมื่อมีกิจการอะไรที่จะทํา 

ขอใหทุกคนใชความคิดพิจารณา ความคิดพิจารณานี้แปลวา ฟงวากิจการจะมีอะไร เขามาบอกวาใหทํา

อะไร แลวก็มาคิดดวยความคดิของตัว คือใหมีเหตุผล เพราะทุกสิ่งทุกอยางก็ตองมีเหตุผล ที่เขามาบอก

ใหทําอะไร ตองใหเขาใจวาสมเหตุสมผล..."

สุณีย เฉลิมวัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สุณีย ศิริสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตอตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธ์ิผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคง และเจริญกาวหนาไปได ดังนั้น ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกันกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สุณีวรรณ นอบไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สุณีวรรณ นอบไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

สุดเขต จันตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตผูไดรับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา ความสําเร็จครั้งนี้ แตละคน

ควรถือวาสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนตนทางที่จะชวยใหสามารถดําเนินไปสูการงานที่กวางขวางยิ่งใหญ

ตอไปในกาลขางหนา และควรจะสํานึกดวยวาการที่มีความสําเร็จนี้ นอกจากอาศัยสติปญญา

ความสามารถของตนเองแลว ยังไดอาศัยความอุปการะเกื้อ*ลจากผูอ่ืนอีกดวย ผูที่ชวยเหลือโดยตรง ก็มี

บิดามารดา ผูปกครอง ถัดมาก็มีครูบาอาจารย ซึ่งทุกคนจะไดมองเห็นแลว แตยังมีผูชวยเหลืออ่ืนอีกเปน

อันมาก ที่ไดอุปการะทานโดยทางออม ซึ่งทานอาจนึกไปไมถึง บุคคลทั้งนั้นคือประชาชนคนไทยทั้งมวล 

ประชาชนเปนผูเสียภาษีอากรใหแกรัฐ ซึ่งไดนํามาบํารุง การศึกษา ทําใหทานสามารถเขาศึกษาใน

สถานศึกษาทุกระดับได และโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาที่ทานสําเร็จแลวนี้ ก็ตองใชเงินทองมิใชนอย 

ดังนั้นทานไมควรลืมวา ประชาชนทุกคนเปนผูมีอุปการคุณ เปนผูมีสวนในความสําเร็จของทาน 

ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะ ชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะ เปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระ*ล ก็เปน

การทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาลสมัย

 ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

สุดเขตต เชิญธงไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สุดเขตต เชิญธงไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

สุดจิต แกวสุขศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุดจิตร ไทรนิ่มนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเก้ือกูลกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวย

ไมตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู..."

สุดใจ ขาวหนูนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไม

เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะดวยซํ้าไป..."

สุดใจ คาไกล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือตองหม่ันขยันและ อุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ตองหนักแนนอดทน และอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ใหอยูในระเบียบ 

แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

สุดใจ มณีทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สุดใจ ยาพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ  มันก็มีความโลภนอย

        เม่ือมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย

        ถามีความคิดอันนี้ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง

        หมายความวา พอประมาณ ซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

        คนเราก็อยูเปนสุข..."

สุดใจ สิงหดํารงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุดฤทัย ทองประเจียด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

สุดสวาท บุบผะโพธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง  ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ  นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย  ทั้งโอนออนผอนตามกัน

และกัน ดวยเหตุผลและสําคัญที่สุด  จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน  รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณผูอ่ืน อยางฉลาด  เพราะการจักรับฟง อยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลากหลาย มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั้นเอง..."

สุดสวาท หนอแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชน

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

สุดสาคร ทิพยสุราษฎร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราคิดดี ทําดี ไมใชแตปากนะ ทําอยางดีจริง ๆ คือสรางสมสิ่งที่ดี ดวยการปฏิบัติในสิ่งที่เรียกวาดี 

หมายความวา ไมเบียดเบียนผูอ่ืน สรางสรรค ทําใหมีความเจริญ ทั้งวัตถุทั้งจิตใจ แลวไมตองกลัว..."

สุดสาคร พุกงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยนี่ทําไมอยูไดก็เพราะพวกเราทุกคน ถาสรางความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่บริสุทธใจที่สุจริตที่ต้ัง

ในดีมันอาจพลาดบาง แตวาไมไดตั้งใจผิดพลาด ตั้งใจทําดี กเปฯการสรางกําลังใจของบานเมือง ทําใหเปน

เหมือนฉีดยาปองกันโรค ซึ่งถาเราฉีดยาปองกันโรควันนี้ พรุงนี้ไมใชขไดผลหมอก็ทราบดี ถาเราฉีดยาตอง

ไดครบโดสถึงจะปองกันโรคภัยไขเจ็บไดการปองกันใหครบโดสเราตองทําในสิ่งที่ดีที่ชอยตลอดไปเปน

เวลานานอาจนาเบื่อแตแมกระนั้นอยาเพิ่งทอใจ แมกระนั้นบางทีเราทําตลอดชีวิตแลวกยังไพอแตทําไม

เมืองไทยอยูได ก็เพราะวาบรรพบุรุษเราทํามาเปนแรมปรี เปนรอยๆปทํามาดวย..."

สุดา กุญแจนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

สุดา ดําแปน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

สุดา นิยมเดชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชน

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

สุดา พรหมมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สุดา พัฒนพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สุดา วรรณจาโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 5 ธันวาคม 2512..."

สุดา ศรีนวลเอียด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

สุดา ศรีวิไลรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่งที่จะตองประพฤติปฎิบัติตัวตอบุคคลทั้งปวง ดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะ พอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ..."

สุดาทิพย ประยงคหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."

สุดาพร ทองหลอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

สุดารัตน แกวเกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

สุดารัตน เจริญพานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ?"

ปจจุบันการดําเนินชีวิตไมวาจะสถานที่ใดก็ตาม ขาพเจาจะตองไดพบเจอผูคนมากมาย ตางคนยอมมี

อุปนิสัยที่ตางกันไป การที่ขาพเจาจะอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนไดอยางดีและมีความสุขตองรูจักปรับตัวเอง

ใหเหมาะสม แมวาจะตองใชความพยายามและความอดทนมากมายเทาไหรก็ตาม นี่คือพระราชดํารัสที่

ขาพเจายึดถือไวใชในการดําเนินชีวิตประจําวันตลอดมา..."

สุดารัตน แซเจียม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

สุดารัตน นิลชะเอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามสิ่งที่ยึดม่ันนั้น คือ ความดี เปนผูที่ เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไมมี 

ความคิดที่แจมใส ไมมีความคิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถ ที่จะปฏิบัติงานได เปนผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลาง ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

24 กรกฎาคม 2522..."

สุดารัตน ลูกมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กิจเฉพาะหนาของเราทั้งหลายทุกคนที่จะตองทํา ก็คือ ตองรับสถานการณอันวิกฤตนี้ดวยใจอันมั่นคง 

มหวั่นไหวแลดวยความรูทาถึงการณ พรอมกับรวมมือ รวมวใจกันประพฤติแกไขผอนหนักใหเปนเบาดวย

ความสงบและพรอมเพรียง ไมกอความวุนวายใหสถานการณยิ่งรายลงไปอีก ทุกฝายจําเปนตองเขาใจใน

กันและกัน เห็นใจกัน เสีนยสละ ประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวมกัน อุมชูกันไวเหมือนดังที่ไดเคย

อุมชกัูนมาแตกาลกอน เม่ือรวมกันดังนี้ ก็จะเกิดพลังยิ่งใหญที่จะสามารถขจัดอุปสรรคขัดของทั้งปวงให

หมดสิ้นไปไดในที่สุด..."

สุดารัตน วัชโรภากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

สุดารัตน ศรีเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถาย่ิงมีความเอาใจใส มีความขยัน

ซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

สุดารัตน ศรีหิรัญรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

สุดารัตน สังขผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

สุดารัตน อุตสาหะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

สุดาวดี แกวพิบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและให ดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่ง จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูงไม บิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบือนจุดประสงคที่ แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมาย ของคําวา ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะ

หลีกเลี่ยงละเลยไมได..."

สุดาวดี เตียวเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

สุดาวรรณ ขันธอุบล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เร่ืองศาสนานี้ จะเปนศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดี และถูกตอง ก็ยอมจะมีประโยชนอยางสําหรับแตละ

บุคคล และเปนประโยชนสําหรับ สวนรวมดวย เพราะวาบุคคลที่มีความคิดดี ทําดี ต้ังใจดี ทําใหสวนรวม 

อยูเย็นเปนสุข ..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลาง ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

29 มิถุนายน 2524..."

สุดี จารุพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

สุดี แซโคว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุเดช วัฒนเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง. ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตาง ๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาด

แจมใสในเหตุในผล . หนาที่นี้เปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ. ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความ

ดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบ ได

เขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญ

และความเสื่อมทั้งปวง . 

      โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสาย. ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

สุติยา ขวัญทองชุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาและพระราชินี มีความชื่นชมเปนอยางยิ่ง ที่ไดเห็นความพรอมเพรียงเปนสงา ของเหลาทหาร

รักษาพระองค ในพิธีปฏิญาณตนสวนสนามครั้งนี้ ขอขอบใจ ในคําอํานวยพรทุกขอที่มาจากความจริงใจ 

และไมตรีจิตของแตละคน ขอสนองพรทั้งนั้นดวยใจจริงเชนเดียวกัน 

ประเทศชาตินั้น ประกอบดวยผืนแผนดินกับประชาชน และผืนแผนดินนั้นเปนที่เกิด ที่อาศัย ที่อํานวย

ประโยชนสุข ความมั่นคงรมเย็นแกประชาชน ใหสามารถรวมกันอยูเปนปกแผน เปนชาติได ความมั่นคง

ปลอดภัยของประเทศ จึงมิไดอยูที่การปกปองรักษาผืนแผนดินไว ดวยแสนยานุภาพแตเพียงอยางเดียว 

หากจําเปนที่ประชาชนจะตองมีความวัฒนาผาสุก ปราศจากทุกขยากเข็นดวย เหตุนี้เมื่อประชาชนมี

ความทุกขยากเดือดรอน หรือประสบภัยพิบัติ ทหารจึงตองถือเปนภาระหนาที่ ที่จะตองรวมกันปฏิบัติ 

ชวยเหลือใหประชาชนเกิดความรูสึกอุนใจ มั่นใจ และภูมิใจไดวาแผนดินไทยนั้น เปนที่อยูที่อาศัยอัน

ประเสริฐสุด ที่ทุกคนจะตองรวมกันหวงแหนรักษาไว 

จึงขอใหทหารทั้งหลายไดทราบตระหนักในหนาที่ของตน แลวรวมกันใชความรู ความสามารถ ปฏิบัติ

ภารกิจทั้งปวง อยางมีเอกภาพ ใหสัมฤทธ์ิผลเปนคุณ เปนประโยชน เปนความวัฒนาถาวรแกประเทศชาติ 

และสถาบันทหารอยางแทจริง ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก 

จงบันดาลใหทหารทุกคนมีความเขมแข็งสมบูรณดวยกําลังกาย กําลังใจ และกําลงัสติปญญา สามารถที่

จะปฏิบัติภาระหนาที่ใหบรรลุผลเลิศทุกอยาง และใหประสบความสุขความเจริญ ความมีชัยพรอมทั้ง

ความสําเร็จในสิ่งที่พึงประสงคจงทั่วกัน..."

สุทธนี แสงศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การบําเพ็ญประโยชนที่แทจริง  คือ การทําหนาที่เพื่อประโยชนของหนาที่  ทําเพื่อมุงผลของงานทําดวย

จิตใจหวังดีตอมนุษยโลก  ทําโดยไมคิดวาผลประโยชนของหนาที่และเพื่อผูอ่ืน  ไมหวั่นเกรงหรือมีความ

สะเทือนใจตอความเขาใจผิดตอคําครหานินทา  หรือคําสรรเสริญเยินยอ  ทําทุกอยางโดยไมคิดถึง

ประโยชนสวนตัว  ไมหวังในลาภยศ  ทําดุจการปดทองหลังพระ..."

สุทธยา สมสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุทธาทิพย ศรีศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางการปฎิบัติ งานและทําลาย ความเปนตํารวจไดแกสิ่งลอใจ ไดแกคํา

หวานลอม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดใหเปนมลทิน และชักนําใหคอยๆ ถลําลงไปในความชั่ว

 หันเขาประพฤติทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเปนความผิด และเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติอยางรายแรง..."

สุทธิ จุลกทัพพะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการ เพราะการยึดมั่นดังกลาว จะทําใหมีจิตมั่นคงเด็ดเด่ียวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่จน

บรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สุทธิ สังสรรคอนันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือ  ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวย

วิถีทางที่สุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม  ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู  

การทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและม่ันคง

ถาวร เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

สุทธิ์ขนิษฐ สังฆะบุรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือเปนการสะสมความรูและทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยไดสรางมาทํามาคิดมาแตโบราณกาลจนทุก

วันนี้ หนังสือจึงเปนสิ่งที่สําคัญ เปนคลาย ๆ ธนาคารความรูและเปนออมสิน เปนสิ่งที่จะทําใหมนุษย

กาวหนาไดโดยแท..."

สุทธิชัย ศุภภัทรโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

สุทธินันท จันธํารงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

สุทธิพงค อยูหนู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

สุทธิพงศ แตงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

สุทธิพงศ สุวรรณภิภพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สิ่งที่มีกฎเกณฑก็เรียกวาเปนกฎหมาย บุคคล นั้นก็ตอง อาศัยกฎเกณฑที่ถูกตองจึงจะมีความสุขได ถา

ไมมีกฎเกณฑที่ถูกตอง ทําใหอยูกันไมผาสุก เพราะวามีการเบียด เบียนกันบาง มีการเขาใจผิดกันบาง 

ฉะนั้น จึงตองมีกฎเกณฑ คือกฎหมายที่ตรา ขึ้นมาเพื่อความสงบเรียบรอย..."

สุทธิพงษ กอยเหาะกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความกตัญูกตเวที คือ สภาพจิตที่รับรูความดี และยินดีที่จะกระทําความดีโดยศรัทธามั่นใจ .คนมี

กตัญูจึงไมลบลางทําลายความดี และไมลบหลูผูที่ไดทําความดี มากอน หากเพียรพยายามรักษาความ

ดีทั้งปวงไวใหเปนพื้นฐานในความประพฤติปฏิบัติทุกอยางของตนเอง.เมื่อเต็มใจและจงใจกระทําทุกสิ่งทุก

อยางดวยความดีดังนี้ ก็ยอม มีแตความเจริญมั่นคง และรุงเรืองกาวหนาย่ิง ๆ ขึ้น.จึงอาจกลาวไดวาความ

กตัญูกตเวทีเปนคุณสมบัติอันสําคัญยิ่งสําหรับนักพัฒนา และผูปรารถนาความเจริญกาวหนาทุกคน..."

สุทธิพงษ วงศใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมาก สําหรับผูที่ ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะ

ชวยให สามารถขจัดปดเปา ปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอัน เกิดจากความกินแหนง 

แคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน..."

สุทธิพร กอนสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

สุทธิพัฒน สมทวีศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

สุทธิพันธ ศุขะพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

สุทธิพันธุ โททิพยวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ-มีความคิดวา ทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ 

ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตอง

ไมเบียดเบียนคนอื่น  ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ  พูดจาก็พอเพียง  ทําอะไรก็พอเพียง  ปฏิบัติตนก็

พอเพียง..."

สุทธิพันธุ สุภาวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนาคือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้นจะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวไมไดตองอาศัยความสุจริต บริสุทธิ์ใจและถูกตองเปนธรรมประกอบดวย เพราะหตุวา

ความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนตทีทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียวด สวนคุณธรรมดงกลาวแลวเป

ฯเหมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทางดวยความสวัสดี คือ

ปลอดภัยจนพบรรลุถึงจุหมายที่พึงประสงค ดังนั้น ใสนการที่จะประกอบากรงานเพื่อตนเพื่อสวนรวม

ตอไปของใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตยโดยตระหนักวาการงาน สังคม และบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเป

นผุบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตามขาด

บุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลวจะดํารงอยูมิไดเลย..."

สุทธิพิบูล สุทธิพันธๆ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆทุกอยางตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทัน ทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดั้งนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญ..."

สุทธิรักษ เรืองมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สุทธิรักษ สุขชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฎิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลี่ยวฉลาดและความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จ เปนความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงงาน และแกสวนรวม

พรอมทุกสวน..."

สุทธิรัตน ทุติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ?

พระบรมราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว..."

สุทธิวัฒน ชาปญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

สุทธิศักดิ์ แซล้ิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

สุทธิศักดิ์ บุญชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง  ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวง ดวยความสุจริตจริงใจ  

วางตัวใหพอเหมาะสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยน ไวใหเหนียวแนนสม่ําเสมอ. 

 นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและกันดวย

เหตุผล.  และที่สําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็นแมกระทั่งคํา

วิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น แทจริง คือการระดมสติปญญา และ

ประสบการณอันหลายหลาก  มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จที่สํา

บูรณทั้นเอง..."

สุทธิศักดิ์ เปรมเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน

     ในทุกระดับ  ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ  เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

ความพอเพียง   หมายถึง  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง ความจําเปน

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู

ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตาง ๆ

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะตอ

เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี

และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตยสุจริต และใหมี

ความรอบรูที่เหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวยความอดทน  ความเพียร  มีสติปญญา

และความรอบคอบ  เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว และ กวางขวาง..."

สุทน อูทองมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้น เพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมไดเพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนและชวยกันทํา..."

สุทนต พิมพออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

สุทนทรี บํารุงนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

สุทรรศนี เจยทองศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

สุทรา เชียงแสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

จนบรรลุผลสําเร็จและสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สุทะ ทวีกสิกรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียดหยาม

คนสมัยเกาก็มีสิทธิ์  แตถาพูดตามความจริงแลว  สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกา ไมควรจะมี ดวยเหตุวา

คนรุนเกานี้เอง ทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

สุทัต รักนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ได อบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาด

สาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยตราบตระหนักวาหมู คณะที่มีสามัคคีแนนแฟนสมบูรณยอมมีกําลังกลา แข็งทั้งใน

การคิดและการปฏิบัต.ิ.."

สุทัน ครินทพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติ บริหารงานของแผนดินจะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะ เพงพินิจใช

ความรูความคิด

ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบ ชั่วดี เปนเครื่องวิจัย วิจารณ ปรับปรุงตัว ปรับปรุงงาน ใหมี

ประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความเจริญ

มั่นคง แกตน แกงานและแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สุทัศน เขียนศรีออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

สุทัศน ตุนคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โลกปจจุบันเต็มไปดวยการโฆษณาชวนเชื่อ ฉะนั้น กอนที่จะปกใจเช่ืออะไรลงไปควรพิจารณาดู เหตุผล

ใหถองแทเสียกอน แมแต สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ยังทรงแนะใหใชสติ และปญญา ศึกษาคนควาและ

ไตรตรองใหแนวา คําสั่งสอน นั้นเปนความจริงที่เชื่อไดหรือไม ไมใหสักแตวาเช่ือเพราะวามีผูรูบัญญัติไว..."

สุทัศน นิยมไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาคุณคาและความสําคัญของสิ่งที่ดีงามนั้น ในทุกวันนี้ มักเห็นกัน วาเปนสิ่งเ*วิสัยที่จะทํา 

เพราะสภาพชีวิตความเปนอยูรวมทั้งความคิดความตองการของคนเปลี่ยนไปจากเดิมมาก สิ่งที่เคยรับนับ

ถือ ก็ละเลยกันเสียโดยมาก เร่ืองนี้เปนปญหาใหญที่ทานทั้งหลายจะตองขบคิดและแกไข สังคมของเรานั้น

ถึงจะเปลี่ยนแปลง ไปอยางไร ก็ยังคงตองอาศัยเหตุผลเปนรากฐานและเปนหลักการความคิดความ

ตองการหรือความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มิไดเปนไปตามเหตุผล จะหนักแนนยิ่งกวาสิ่งที่เกิดจากเหตุผลความ

ถูกตองไมได และจะคงทนถาวรอยูตลอดไปไมได ผูเปนบัณฑิตจะตอง เชื่อม่ันและยืนหยัดในเหตุผลและ

ความดี ถาทุกคนมีความมั่นคง ไมหวั่นไหวตอความวิปริตผันผวนของสังคม ชวยกันปลูกฝงความรู

ความคิดความมีเหตุผลใหเกิดมีในอนุชน สังคมของเราก็จะเขารูปเขารอยดีขึ้นเปนลําดับ และจะสามารถ

รักษาคุณคาความดีงาม โดยเฉพาะของงานของทาน และตัวของทานไวไดตามประสงค..."

สุทัศน บุญสูนย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเรา เม่ือมีความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยูก็จะไมมีวันอับนยอมหาทางสรางตัวสรางฐานะใหกาวหนา

ไดเสมอ ขอสําคัญในการสรางตัวสรางฐานะ จะตองถือหลักคอยเปนคอยไปดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง

 และความพอเหมาะพอดีไมทําเกินฐานะและกําลัง หรือดวยความเรงรีบ..."

สุทัศน ปณราวิชญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลายลักษณ

อักษรหรือไมก็ตาม แตเปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผูใดลวง

ละเมิด ก็อาจกอใหเกิดความเสียหาย ทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได..."

สุทัศน พรพิพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การตั้งตนงานนี้สําคัญที่สุด คําวาต้ัง นั้นก็มีไว เพราะวาสําหรับทํางานใดๆก็ตองมีความต้ังใจ ต้ังใจนั้น

คือเอาใจตั้งในงาน หรืออีกอยางเอางานมาตั้งไวขางหนาใจ เม่ือเอางานมาตั้งไวขางหนาใจ หรือเอาใจตั้ง

ไวในงานนั้น เช่ือวางานกคงจะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ตั้งใจนั้นก็ประกอบดวยการตั้งทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยู

ในใจ คือ ความสามารถ ความรู และความดีของตัว ใหใสลงไปในงาน และงานนั้นก็จะมีความสําเรจ มีคุณ

 และเปนเกียรติสําหรับตนเอง เปนเกียรติสําหรับหมูคณะ สําหรับประเทศชาต.ิ.."

สุทัศน พรมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม

เกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและสวนรวม..."

สุทัศน มณีศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2533..."

สุทัศน วรรโณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจโดยไมจําตองต้ังขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวาง

 คนที่ทํางานจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความขยันและซื่อสัตย

สุจริต ก็ย่ิงจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530)..."

สุทัศน วัชระกาญจกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."

สุทัศน วิทักษาบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในคําปฏิญาณนั้นมีสวนสําคัญอยูวา  จะพยายามปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  หมายความวา

ไมทําอะไรที่ผิดที่ทําใหเสียหายตอสวนรวม  จะทําดวยความปราศจากอคติ  หมายความวาไมควรทําอะไร

ที่ไมควรทํา  อคติแปลวาไมไป  ที่ไมควรไป  หรือคิดสิ่งที่ไมควรทํา  อคตินี้เปนไปไดดวยอํานาจของ

ความชอบ  คือความพอใจ  ดวยอํานาจของความไมพอใจ  คือความเคือง  ดวยอํานาจของความไมรู  คือ

ไมรูเร่ือง  หรือไมรูวิชาการ  หรือไมรูวาอะไรถูกตอง  และดวยอํานาจของความกลัว  สี่อยางนี้เปนอคติสี่  

ซึ่งผูพิพากษาจะตองระมัดระวังที่สุด  ตองเวนอคติสี่โดยเด็ดขาด  เพราะวาผูพิพากนั้นเปนผูทรงความ

ยุติธรรม  ความยุติธรรมนั้นตองปราศจากอคติ  เพราะวาถาเราไปเบือนความจริง  หรือหลบความจริง  

ดวยความที่เราชอบ  หรือเราเกลียด  หรือเรากลัว  หรือเราไมรูนั้น  จะทําใหการตัดสินใจหรือตัดสินความ

นั้นเสียไป  ไมเปนสิ่งที่เปนยุติธรรม  ยุติธรรมก็หมายความวา  สิ่งที่ทําในความดี  ความชอบธรรม  และ

ความถูกตอง..."

สุทัศน สงวนปรางค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

สุทัศน สุดสาคร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้นยากและเห็นผลชา  แตก็จําเปนตองทํา  เพราะหาไมความชั่ว  ซึ่งทําไดงายจะเขามา

แทนที่  และจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็ว   โดยไมทันรูสึกตัว  แตละคนจึงตองตั้งใจ  และเพียรพยายามให

สุดกําลังในการเสริมสรางและสะสมความด.ี.."

สุทัศน อยูรอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หากบุคคลใดมีความรูสูง แตขาดหิริโอตัปปะ คือ ไมมีความละอายตอบาป นําความรูนั้นไปใชในทางมิ

ชอบ ก็จะทําใหสังคมเดือดรอน..."

สุทัศน ออนละมัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

สุทัศน อะไชยยัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือตองหม่ันขยันและ อุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ตองหนักแนนอดทน และอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ใหอยูในระเบียบ 

แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

สุทัศน เอี่ยมอารมณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูนั้นจะตองใหความรูแกเด็ก ๆ ดวยความเมตตา ดวย ความหวังดี คือ ดวยความเมตตาตอผูที่เปน ลูก

ศิษย และดวยความหวังดี ตอสวนรวม เพราะถาสวนรวมประกอบดวยบุคคล ที่มีความรูดี สวนรวมก็ไป

รอด..."

สุทัศน เอี่ยมอารมณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการทําโครงการพัฒนาเศรษฐกิจตางๆ จะตองอาศัยใชขอมูลที่ถูกตองเปนหลัก และจะตองใชนัก

สถิติที่มีความรูความสามารถชั้นสูงเปนผูปฎิบัต.ิ.."

สุทิน แคมงคงสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕..."

สุทิน ฉากมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะสงเสริมใหกองทัพบกมีความเจริญกาวหนาย่ิงขึ้น สมดั้งปรารถนานั้น นอกจากจะปรับปรุงใน

เร่ืองปริมาณและอาวุธยุทโธปกรณแลวจําเปนตองปรับปรุงในเรื่องคุณภาพและสมรรถภาพของทหารใหดี

ยิ่งขึ้นดวย ทั้งนี้ทหารจักตองเครงครัดอยูในวินัยและมีความประพฤติสุภาพเรียบรอยเพื่อจักไดเปนที่

เคารพนิยมแกประชาชนพลเมืองสืบไป..."

สุทิน นิลเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

สุทิน พรหมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่บุคคลจะพัฒนาไดก็ดวยปจจัยประการเดียวคือการศึกษา การศึกษานั้นแบงเปน สองสวนคือ 

การศึกษา ดานวิชาการสวนหนึ่ง กับการอบรมบมนิสัยใหผูมีจิตใจใฝดีไมเจริญมีปกติ ละอายชั่วกลัวบาป 

สวนหนึ่ง การพัฒนาใหครบถสนทั้งสองสวน เพื่อใหบุคคล ไดมีความรูไวใชประกอบการและมีความดีไว

เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอยางใหเปนแนงทางที่ถูกที่ควรและอํานวยผลเปนประโยชนที่พึงประสงค..."

สุทิน มาทํามา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้ อาจกลาวไดวา ผูใหญเรามักพากันละทิ้งวิธีการเกา ๆ ในการอบรมฝก ฝนคุณธรรมและความ

สุภาพเรียบรอยในกายวาจาใจของเยาวชน โดยมิไดหาวิธีการที่เหมาะ สมมาทดแทนใหเพียงพอ ทั้งนี้เห็น

จะเปนเพราะโดยมากเราไมคอยจะคิดถึงเรื่องนี้กันนัก ดวยเหตุที่มัวสนใจและตื่นเตนกับวิชาการอยางใหม

กันหมด ประการหนึ่ง และดวยเหตุ ที่ผลเสียหายมิไดเกิดขึ้นฉับพลันทันที หากแตคอย ๆ เกิดขึ้นทีละเล็ก

ละนอย อีกประการ หนึ่ง จึงปลอยกันมาเรื่อย ๆ จนบัดนี้ผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไดกลายเปนปญหาที่

เกือบจะแก กันไมตก ตามที่ทานเห็นกับตาและทราบแกใจอยูแลว ไมจําเปนจะตองพูดใหยาวความไป 

ความจริง เยาวชนที่มีพื้นจิตใจดีอยูแลว และปรารถนาจะทําตัวใหดีใหเปนประโยชนนั้น มีอยูเปนอันมาก 

แตการทําความดีโดยลําพังตนเองเปนของยาก จําเปนตองอาศัยหลักเกณฑ และแบบฉบับที่ดีอยางใด

อยางหนึ่งเปนที่ยึดเหนี่ยว จึงจะกระทําไดโดยถูกตองเหมาะสม และไมเปลืองเวลา พูดงาย ๆ ก็คือตอง

อาศัยผูใหญเปนที่พึ่งหรือเปนผูนํานั่นเอง ผูใหญจึง ตองถือเปนหนาที่และความจําเปนที่จะตองชวยเหลือ

เขา 

เคราะหดีอยางหนึ่ง ที่เราไดรับเอากิจกรรมอยางใหม ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ ขัดเกลาและปลูกฝงความ

ดีความสามารถในเยาวชน เขามา คือกิจการลูกเสือ ซึ่งก็เคราะหดี อีกอยาง ที่ริเร่ิมขึ้นทันทวงที และยัง

คงทนมาไดนานจนถึงบัดนี้ มิไดถูกลมเลิก จึงไดอาศัย เปนปจจัยฝกหัดความดีใหแกคนของเราไดสวนหนึ่ง

 ซึ่งนับวาเปนสวนใหญ พอที่จะชวย มิใหเราหมดหวังเสียทีเดียว

ทานทั้งหลายทุกคนไดชื่อวามีศรัทธาในกิจการลูกเสือ และไดชวยกันอุปถัมภคํ้า จุนอยางจริงจังมาจนเห็น

ผลอันนาชื่นชมถึงเพียงนี้แลว ขอใหนึกถึงเด็ก ๆ กันใหมาก และ ขอใหรวมแรงรวมใจกันตอไป ทั้งฝาย

ราชการและมิใชราชการ ในอันที่จะสงเสริมดําเนินงาน ลูกเสือตอไป ดวยศรัทธา ปญญา ความเมตตา

กรุณา ใหเต็มกําลังความสามารถ เพื่อให กิจการอันทรงคุณคานี้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และใหเจริญงอกงาม

และยั่งยืนมั่นคงอยูในบาน เมืองของเราตลอดไป เพื่อประโยชนอันยิ่งใหญของเยาวชนและของชาติไทย

ของเรา..."

สุทิน มูลทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

สุทิน ราชแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน.

พระบรมราโชวาท เนื่องในโอวาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕๓๘..."

สุทิน สกุลหลง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองทําตามลําดับขั้น เร่ิมดวยการสรางพื้นฐาน คือความมีกินมีใชของ

ประชาชนกอน ดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นม่ันคงพอควร

แลว จึงคอยสรางเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลําดับตอไป การถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญ ใหคอย

เปนคอยไปตามลําดับ...ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และประหยัดนั้น ก็เพื่อปองกันความผิดพลาด

ลมเหลวและเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ..."

สุทิน หงษสามสิบเจ็ด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

สุทิน ใหมวัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเสียสละและชวยเหลือกันและกัน  ที่ประชาชนทั้งชาติไดแสดงใหปรากฎขึ้น  เปนหลักประกันของ

บานเมืองของเราอยางแทจริง..."

สุทิน อนุวิชัยรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

สุทินทร จิหวาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศของเรารักษาเอกราช อธิปไตยและอิสระภาพให สมบูรณมั่นคงมาไดจนถึงทุกวันนี้ เพราะคน

ไทย ทุกหมูเหลารูรักความสามัคคี และรูจักทําหนาที่ของแตละฝายใหประสานสงเส ริมกัน เมื่อทุกคนมุง

ใจปฏิบัติดังนี้ ความถูก ตองเรียบรอย ความพัฒนากาวหนา และความมั่นคง เปนปกแผนจึงบังเกิดขึ้น..."

สุทิพย แกวสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

สุทิรา สุขแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

สุทิสา ภักดีบุรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สุเทพ จุฬาเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการ ความสามัคคีความเรียบรอย ผลดีทั้งปวงดังกลาวจะ 

เกิดขึ้นได ดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปญญาอันถูกตอง ปฏิบัติตนอยูในทาง ที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม..."

สุเทพ ชอบชูผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

สุเทพ ดีหลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

สุเทพ ทองยอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามาคคี นั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคล ทั้งในดานวิชาการของแต

ละคนมีหนาที่ มีความรู ในวิชาการของแตละคน ถาดําเนินวิชาการ นั้นๆไปตามลําพังหรือแนวเดียวเทา

นั้นเองก็จะไมไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

สุเทพ บุญประสพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงมั่นถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชน

ของงานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมา

เพียงใดงานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

สุเทพ ประสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

สุเทพ ไผลอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่  

อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก  ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชน

อยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยูเย็นเปนสุข

และมั่นคง..."

สุเทพ พุทธประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

                         " การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น 

จะอาศัย

ความรูแตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัย ความสุจริจ ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

                          เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ทีทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว

 สวนคุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัย หรือหางเสือซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนิน

ไปถูกทาง  ดวยความสวัสดี คือปลอดภัย จนบรรลุถึง จุดหมายที่พึงประสงค

                         ดังนั้นในการที่จะประกอบการงาน เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดย

ตระหนักวาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนา

ไปไดยาก  แตถางานใดสังคมใดและบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม  ความสุจริตแลวจะดํารง

อยูมิได..."

สุเทพ เพช็รแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทยสมารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใด เรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

สุเทพ ภูติประวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สุเทพ ภูพิสุทธิ์ธนภัทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

สุเทพ ภูภิรมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวงจะธํารงความยุติธรรมและความ ถูกตองเที่ยงตรง หรือจะธํารงความศักดิ์สิทธิ์และ

ประสิทธิภาพเต็มเปยมอยู ไดหรือไมนั้น เพียงไรนั้นขึ้นอยูกับการใช..."

สุเทพ ยิ้มละมุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

สุเทพ วัชรปยานันทน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

สุเทพ วัชรปยานันทน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา

ณ โรงแรมพลาซานครนิวยอรค 8 มิถุนายน 2510..."

สุเทพ วัชรปยานันทน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาในมหาวิทยาลัยถืวาเปนการศึกษาคนควา ใหมีความรูวิชาการดานใดดานหนึ่งในระดับสูง 

สําหรับนําไปปฏิบัติงานสรางความเจริญม่ันคงใหแกตนเองและชาติบานเมือง แตการจะนําไปปฏิบัติงาน

สรางความเจริญมั่นคงใหแกตนเองและชาติบานเมือง แตการจะนําวิชาความรูไปใชอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น มิใชจะทําไดงายนัก คนที่จะใชวิชาความรูไปใชใหเกิดประโยชนได จําเปนตองมีหลักการที่ดีทั้งในการ

เรียนรูและในการปฏิบัติประกอบกนัหลายอยาง ที่สําคัญประการแรก จะตองเรียนรูวิชานั้นๆใหแตกฉาน 

คือรูอยางถูกตองและแจมแจงทั่วถึงโดยตลอด ทั้งในหลักทฤษฎีและในสวนละเอียด รวมถึงสวนที่จะตอง

ประสานกับวิชาอื่นๆที่จะนํามาใชเกื้อกูลสงเสริมของตนดวย ประการที่สองจะตองรูจักพิจารณาวินิจฉัย

งานที่ทําวาจะมีผลในทางใด และมุงกระทําเฉพาะงานที่เปนการสรางสรรค ไมทํางานที่มีผลขางลบ หรือ

มิไดอํานวยประโยชนอันพึงประสงค ประการที่สาม กอนจะทํางานใดๆจะตองศึกางานนั้นใหทราบอยาง

ถองแท ทั้งในจุดประสงค ขอบเขต และแนวทางปฏิบัติ ประการที่สี่ จะตองมีความตั้งใจ บริสุทธิ์ใจ และมี

ความอุตสาหะพรักพรอมอยูเสมอ ที่จะกระทํางานของตนใหจนสําเร็จประโยชนตามที่มุงหมายเมื่อมีหลัก

ประกอบพรอมแลวดังนี้ จึงจะแนใจไดวาจะสามารถใชวิทยาการที่มีปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตรงตาม

เปาหมาย และบรรลุผลอันพึงประสงคโดยสมบูรณพรอมทุกสวน ขอใหทานทั้งหลายผูมีวิชาความรูพรอม

อยู พยายามดําเนินงานของทานดวยหลักการตามที่กลาวแลวอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อจักไดสามารถ

สรางสรรคความเจริญวัฒนาใหแกตนเอง แกบานเมือง ไดสําเร็จตามปรารถนา..."

สุเทพ วุฒิศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณ ตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี แก

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

สุเทพ สรีสรวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

สุเทพ หมันเทศมัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาพวกเราทุกวันนี้ปรารถนาจะธํารงรักชาติประกาศและความเจริญมั่นคงนี้ใหยั้งยืนตอไปก็ตองทําจิก

ในใหไดอยางบรรพบุรุษคือรูสํานึกตระหนักในชาติในเผาพันธุไทยแลวตั้งความคิดความเห็นของตนใหพู

กตองและหนักแนนในอันที่จะยึดถือประโยชนของชาติบานเมืองเปนเปาประสงค เลิกคิดถึงประโยชน

เฉพาะตน เฉพาะพวกพอง เปนที่ตั้ง ไมขัดแยงแขงกัน ใหเสียประโยชนของแผนดิน ผูใดมีภาระหนาที่อ่ืน

ใดอยูก็ตงอเรงกระทําใหจริงใหสาํเร็จลุลวงไปดวยความรับผิดชอบอยางเต็มที่มีความอุตสาหะขวนขวาย 

โดยบริสทุธใจที่จะรักษาความเปฯปกแผนม่ันคงของคนไทยไวดวยความเมตตาปรองดองดั่งญาติดั่งมิตรผู

มีความมุงดีมุงเจริญตอกัน..."

สุเทพ หวังศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจโดยไมจําตองต้ังขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวาง

 คนที่ทํางานจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความขยันและซื่อสัตย

สุจริต ก็ย่ิงจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

สุเทพ หัสเหล็ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

พอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองของเราอยุ

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุโท ภูผายาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาทีเพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุโท ภูผายาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารภนา คือ ที่เปนประโยชน แปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูเปน

อยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย 

เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต คุณธรรมเปนเหมือนพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยไป

ถูกทางดวย ความสวัสดี ถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ถาขาดบุคคล ผูมีคุณธรรม ความ

สจุริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

สุธน ชุติพิมลกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

สุธน หนูสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญ อยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะ 

เปนการทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบียนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเอง ก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

สุธรรม สุยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความ สามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

สุธรรม โสภามัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม วึ่งเกิดจากผลงานหรือผลการกระทําของคนทั้งชาติ

 ขาราชการผูปฏิบัติบิรหารงานของแผนดิน ควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณา ใหเห็นความสําคัญ

ของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืนใชความมีเหตุผลและความรวมมือกันในการแฏลีจิบริการงานทั้งปวงเพื่อสราง

ใรรึคความเจริญกาวหนาใหแกตนเองกและจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงม่ันคงอยูตลอดไป..."

สุธา สืบศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สําหรับครูนั้น  ก็จะตองทําตัวใหเปนที่รัก  เปนที่เคารพ  เปนที่เช่ือใจของนักเรียน คือ  ขอแรก  ตอง

ฝกฝนตนเองใหแตกฉานและแมนยํา  ชํานาญทั้งในวิชาความรูและวิธีสอน  เพื่อสามารถสอนวิชาทั้งปวง

ไดโดยถูกตอง  กระจางชัดและครบถวนสมบูรณ  อีกขอหนึ่ง  ตองทําตัวใหดี  คือตองมีและแสดงความ

เมตตากรุณา  ความซื่อสัตย  ความสุภาพ  ความเขมแข็งและอดทนใหปรากฎชัดเจน  จนเคยชินเปนปกติ

วสิัยเด็ก ๆ  จะไดเห็นไดเขาใจคุณคาของความรูในความดี  และในตัวครูอยางซาบซึ้ง  และยึดถือเอาเปน

แบบอยางภารกิจของครู คือ  การใหการศึกษาก็จะไดบรรลุตามที่มุงหวัง..."

สุธาชินี สารปรัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได  ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

สุธาทิพย แกวแหวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

สุธาทิพย จงบรรดาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิธีการที่จะใหบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนานั้นมีอยูหลายอยาง ขอแรกคือจะตองใหเขาใจวาสิ่งใด

ควรทําสิ่งใดไมควรทํา ซ่ึงโดยเฉพาะสําหรับเยาวชน ก็เปนสิ่งที่ยากที่จะทราบวาอะไรควรทําไมควรทํา 

เพราะวาบางคนก็ไดรับคําบอกใหทําอยางโนนอยางนี้ เราทําไปอาจผิดก็ได เมื่อมีกิจการอะไรที่จะทํา 

ขอใหทุกคนใชความคิดพิจารณา ความคิดพิจารณานี้แปลวา ฟงวากิจการจะมีอะไร เขามาบอกวาใหทํา

อะไร แลวก็มาคิดดวยความคดิของตัว คือใหมีเหตุผล เพราะทุกสิ่งทุกอยางก็ตองมีเหตุผล ที่เขามาบอก

ใหทําอะไร ตองใหเขาใจวาสมเหตุสมผล..."

สุธาทิพย ธรรมชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งสําคัญมาก เพราะบานเมืองโดยเฉพาะเวลานี้ อยูในสภาพที่เรียกไดวางอนแงน เพราะวา

ไมเขมแข็ง ถาคนในชาติเขมแข็ง ก็ไมมีปญหา เพราะประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติมานาน และได

ปฏิบัติงานมาดวยดี ดวยความเรียบรอยมาเปนเวลาชานาน เพราะวาทานปฏิญาณตนวา จะรักษาความ

เขมแข็งนี้ตอไป ก็เชื่อไดวาประเทศจะรุงเรืองตอไป 

การที่ไดบอกวาจะรักษาความดีอยางที่วานี้ เปนประกันวา ประชาชนจะอยูเย็นเปนสุขที่มีผูพิพากษา 

เพราะวาจะตองใหคดีตางๆ ผานพนไปดวยดี ในมวลชนก็จะตองมีการปรองดอง ถาทุกคนตั้งอกตั้งใจ ที่

จะพยายามรักษาความปรองดอง เชื่อวาสวนรวมจะอยูได สวนสําคัญของการปรองดอง และความเปนอยู

ที่ดี ก็อยูที่ความยุติธรรม 

ความยุติธรรมนี้คือ การปฏิบัติอะไรที่ถูกตองตามธรรม คือยุติธรรม ถาฟงดูก็ยุติในธรรม ยุติในความดี

ความชอบ ทานก็รักษาความยุติธรรม ทานตองรักษาความดีความชอบ ผูพิพากษาจะตองรักษาความ

ยุติธรรมดวยความดี ความถูกตอง ถาทานรักษาความยุติธรรม ตามที่ไดปฏิญาณตน เช่ือวาความสุข

ความสงบก็จะเกิดขึ้น ถาผูพิพากษาไมรักษาความยุติธรรมเมื่อใด ประเทศชาติคงวุนวาย 

ผูพิพากษามีหนาที่ที่จะรักษาความดี ความปรองดองกัน ถาใครมายุยงบอกวาตองเถียงกัน ตองเขาขางกัน

 ก็ตองเขมแข็ง ตองเขมแข็งในงานยุติธรรม หมายความไมเขาขาง ผูพพิากษาจะตองตัดสินในความดี หรือ

ถาดีแลวก็ตัดสินไป ทานก็รูดี และไดฝกเพื่อรักษาความยุติธรรมนี้ ฉะนั้น ขอฝากความยุติธรรม 

ความเจริญของประเทศอยูกับทานทั้งหลาย เปนงานที่ไมใชงาย เพราะวามีอะไรตออะไรมาลอ บางทีการ

ลอดวยมิตร มีการลอดวยการยั่วยุ การลอดวยจะใหรางวัล รางวัลของทานคือ ความยุติธรรม รูดีวาหนาที่

ของประธานศาลนั้น ไมไดเปนหนาที่ที่จะมีเงนิทอง นอกจากหนาที่รักษาความยุติธรรม ความดี ความสื่อ

สัตย สุจริต ถาทานทําไดดีแลว ทุกสิ่งที่ทานปฏิญาณก็เปนผลดี เปนผลทําใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข..."

สุธาทิพย บุญเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความ สุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดเห็น ที่เปนอิสระปราศจากอคติ 

และดวย ความถูกตองตามเหตุตามผลจึง จะชวยใหงานบรรลุจุดมุงหมาย และประโยชนที่พึง ประสงค

โดยครบถวนแทจริง..."

สุธาทิพย เพ็ชรบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่งคง..."

สุธาลินี จักรเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานทําการในหหนาที่ในฐานะของแตละคนที่จะตองทําใหทําอยางดีๆ ทําเรื่อยๆ ไป ไมใชทําอยางที่

จะอยากดีเดน ทําดีเดนไมใชอยากดีเดนทําใหดี แลวก็จะดีเดนเอง ไมใชวาจุดประสงคที่จะทําเพื่อใหดีเดน

เองทํางเพื่อใหดีขึ้นเรื่อยๆ ทําใหหนาที่ที่มีใหสําเร็จแตไมใชจุดประสงคที่จะดีเดน..."

สุธาวดี ตันตะสุด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

สุธิ บุญนอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สุธิดา กรมเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่มีการศึกษาสมบูรณแลวนี้ ทําใหแตละคนหลีกเลี่ยงไมได จากความรับผิดชอบที่จะตองใชความรู 

สติปญญาของตนใหมีประโยชนและเปนความเจริญวัฒนาแกบานเมืองและสวนรวม..."

สุธิดา จันทรรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุก ๆ คนใหมีความสุข ความ

เจริญ และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ

ปรารถนาสุขกายสบายใจ ความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปน 2 สวน คือความสงบภายนอก กับความสงบภายใน 

ภายนอกไดแกความเปนอยูและสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตรายหรือความยุงยากเดือดรอน 

เชน น้ําทวม ไฟไหม หรือการขัดแยง มุงรายทําลายกัน ภายในไดแกจิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมี

ความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาดและสงบนี้สําคัญมาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณ

เที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะอาํนวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจน

ชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการใหสัมฤทธิผลได..."

สุธิดา อินทรสนิท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิต ไดชื่อวาเปนผูมีภูมิรูและสติปญญาสูง ในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงใครจะ

ปรารภกับทุกทานถึงเรื่องปญญา ปญญาแปลวาความรูทั่ว มีอยู 2 ลักษณะดวยกัน คือปญญที่เกิดจากการ

เลาเรียนจดจํามาอยางหนึ่งกับปญญาที่เกิดจากการสังเกต และนํามาขบคิดพิจารณาจนรูชัดอยางหนึ่ง 

บัณฑิตแตละคนในที่นี้ เชื่อวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกตนั้น 

อาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรไดสนใจสังเกตศึกษาเรื่องราว

 บุคคลและสิ่งตางๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่งเล็กนอย เชน

ตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดี ก็จะกอใหเกิดปญญาได หย็นั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืช ซึ่งเปนโทษและ

หญาที่มีคุณคาอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษณดินและนํา เพราะมีรากที่หยั่งลึก

แผกระจายลงไปตรงๆ ทําใหอุมนําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทําใหดัก

ตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโบชนและบุคล

ที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศ สําหรับนํามาพิจารณาเทียบเคียงใหเปนคติ

ในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็มีแตสรางปญญา

ความเดือนรอนใหแกที่นั่น หรือควรจะปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแตสรางสรรคประโยชน และความ

มั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

สุธิดา อุทะพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยูเย็นเปน

สุขและม่ันคง..."

สุธินี เขยะตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติงานของแผนดิน จะตอง รูตระหนักในการสละ อันไดแกการสละสําคัญ สองประการ 

คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและ เหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละความคิด จิตใจ

ที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เช่ือถือ ไววางใจของคนทั้งปวง และสามารถดํารงตําแหนง

หนาที่ อยางมีเกียรติมีศักดิ์และมีความเจริญ

มั่นคงตลอดไป..."

สุธิมาศ ขวัญทุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สุธิรา หวันเตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ศาสนานั้นเปนสิ่งที่ทราบกันอยูแลววาตองมี และถึงวาศสานามีความไดหลายอยาง ก็ไมจําเปนที่จะตอง

เปนศาสนาที่มีชื่อหรือที่ตองเครงครัดตามแนวทางการสั่งสอนอยางหนึ่งอยางใด เปนตองมีแนวความคิดที่

แนวแน ที่ดีและไมเบียดเบียนอยางนี้ก็ถือเปนศาสนาไดทั้งนั้น..."

สุธิษา ชุมเกษียร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

สุธิสา ย้ิมยก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อาจมีสิ่งที่มีอยูแลวที่ใชไปไดช่ัวคราว คุณภาพอาจไมคอยดีนัก ทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรที่ดีรอย

เปอรเซ็นต แตวาตองใชอะไรที่ใชไดไป ไมอยางนั้น ไมมีวันที่จะมีชีวิตรอดได..."

สุธี ขันทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินและความถูกตองเปนธรรมเปนสิ่งสําคัญย่ิงในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจวั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จและสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สุธี จึงมีผลบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

สุธี เดชเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและ..."

สุธี ผดุงกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สุธีย ขจรภัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สุธีร สุวรรณโณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย 

ซึ่งทําใหบุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระม่ันคง

ตลอดไป..."

สุธีร แสงสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

สุธีรา จันทรแนม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนทุกคนที่อยุในประเทศไทยไมวาอยูในแหงหนตําบลใด ตองรูจักสามัคคี เอื้ออาธรซึ้งกันและกัน

 ไมเห็นแกตัวและอํานาจ ชวยเหลือกันยามลําบสก อยาพยายามใชจายฟุงเฟอจนตังเองเดือดรอนดังพระ

ราชดํารัสของในหลวงที่วาตองรูจักการอยูเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ือสัตยตออัวเอง ประเทศไทยและคนรอบขาง

 ดําเนินชีวิตไปในทางที่ดี ไมของแวะเกี่ยวของกับยาเสพติดที่จะทําใหประเทศชาติลมจมลมสลาย..."

สุธีรา ลัยวลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

สุธีรา วัชรกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกระทําใดๆควรที่จะไดทําดวยเหตุผลใหตรงตามวัตถุประสงคที่แทจริงของงานเพราะจะชวยใหงาน

สําเร็จลุลวงไปไดไดโดยถูกตอง เที่ยงตรง อและรวดเร็ว นอกจากนั้นจะตองทําดวยความสุจริตไม

เบียดเบียนเบียดบังหรือละเมิดผูอ่ืนซึ่งจะทําใหปลอดภัยจากความลําบากยากยุงและความวิบัติทั้งปวง..."

สุธีรา ศิริอนันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

สุธีวรรณ มณีนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมดการทําใหบานเมืองมี

ความปรกติสุขเรียบรอยจึงไมใชการทําใหทุกคนเปนคนดีหากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหคนดีไดปกครอง

บานเมืองและควบคนไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สุนทร จันทรถาวร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกูเงินที่นํามาใชในสิ่งที่ไมทํารายไดนั้นไมดี อันนี้เปนขอสําคัญ  เพราะวาการกูเงินและทําใหมีรายได

ก็เทากับจะใชหนี้ได  ไมตองติดหนี้  ไมตองเดือดรอน  ไมตองเสียเกียรติ..."

สุนทร ใจเพียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่งจะตองทําความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนวัตถุประสงคที่แทจริงของงานสําคัญที่สุด ตอง

เขาใจความหมายของคําวา "ความรับผิดชอบ" ใหถูกตองขอใหเขาใจวา "รับผิด"  ไมใชการรับโทษหรือถูก

ลงโทษ "รับชอบ" ไมใชรับรางวัล หรือรับคําชม การรูจักรับผิดหรือยอมรับรูวาอะไรผิดพลาดเสียหาย หรือ

เสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น มีประโยชนทําใหบุคคลรูจักพิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเอง

โดยใจจริงเปนทางที่จะชวยใหแกไขความผิดได และใหรูวาจะตองปฏิบัติแกไขไหม สวนการรูจักรับชอบ

หรือรูวาอะไรถูกอันไดแกถูกตามความมุงหมาย ถูกตามหลักวิชา ถูกตามวิธีการนั้น มีประโยชนทําใหทราบ

แจงวาจะทําใหงานสําเร็จสมบูรณไดอยางไร จักไดถือปฏบัติตอไป..."

สุนทร ทวีราษฎร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

สุนทร นาดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาอิสรภาพและความเปนไทยใหดํารงมั่นคงยืนยาวไปถือวาเปนกรณยกิจอันสําคัญสุงสุด 

นอกจากตองอาศัยการบริหารประเทศที่ฉลาดสามารถและสุจริตเปนธรรมแลวรองอาศัยความรวมมือจาก

ประชาชนทั้งประเทศดวย คือประชาชนแตละคนจะตองขวนขวายสรางสรรคประโยชนและดํารงอยูใน

คุณธรรมอันสมควรแกฐานะของตน คุณธรรมที่ทุกคนควรจุศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการคือ

1.การรักษาความสัจ จริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชน และเปนธรรม

2. การรูจักขมใจตนเอง ฝกตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความดีนั้น

3. การอดทนอดกลั้น และอดออม 

4. การรูจักละวางความชั่ว รูจักสลุประโยชนสวนนอยของตนเพือประโยชนสวนใหญของบานเมือง

คุณธรรม 4 ประการนี้ถาพยายามปลูกฝวใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทัวกันแลวจะชวยใหประเทศชาติเกิด

ความสุข รมเย็น มีโดกาสทีจะปรับปรุงพัมนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดังประสงค..."

สุนทร ปาระวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ถือตัววาเปนชาวพุทธ จะตอง สนใจศึกษาพระพุทธ ศาสนาตามภูมิปญญา ความสามารถ และ

โอกาสของตน ที่มีอยู เพื่อให เกิดความรูและความเขาใจที่กระจางถูกตอง พระศาสนาก็จะมั่นคง ขึ้นได..."

สุนทร มวงมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้ อาจกลาวไดวา ผูใหญเรามักพากันละทิ้งวิธีการเกาๆในการอบรมฝกฝนคุณธรรมและความ

สุภาพเรียบรอยในกาย วาจา ใจ ของเยาวชน โดยมิไดหารือวิธีการที่เหมาะสมมาทดแทนใหเพียงพอ ทั้งนี้

เห็นจะเปฯเพราะโดยมากเราไมคอยจะคิดถึงเรืองนี้กันนัก ดวยเหตุทีมัวสนใจและตื่นเตนกับวิชาการอยาง

ใหมกันหมด ประการหนึ่ง และดวยเหตุที่ผลเสียหายมิไดเกิดขึ้นฉับพลันทันที หากแตคอยๆเกิดขึ้นทีละเล็ก

ละนอย อีกประการหนึ่ง จึงปลอยกันมาเรื่อยๆ จนบัดนี้ผลเสียหายทีเกิดขึ้นนั้นไดกลายเปนปญหาที่

เกือบจะแกกันไมตก ตามที่ทานเห็นกับตาและทราบแกใจอยุแลว ไมจําเปนตองพูดใหความยาวไป ความ

จริงเยาวชนที่มีพนจิตใจดีอยูแลวและปรารถนาจะทําตัวใหดีใหเปนประโยชนนั้นมีอยูเปนอันมาก แตการ

ทําความดีโดยลําพังตนเองเปนของยาก จําเปนตองอาศัยหลักเกณฑและแบบฉบับที่ดีอยางใดอยางหนึ่ง

เปนที่ยึดเหนี่ยว จึงจะกระทําไดถูกตองเหมาะสมและไมเปลืองเวลา พูดงายๆ คืออาศัยผูใหญเปนทีพึ่งเปน

ผูนํานั่นเอง ผูใหญจึงตองเปนหนาที่และความจําเปฯที่จะตองชวยเหลือเขา..."

สุนทรภรณ ปญหา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน  นั้น  ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบช่ัวดี ความละอายชั่ว

กลัวบาป  ความซื่อสัตยสุจริต  ทั้งในความคิดและการกระทํา  ความไมเห็นแกตัว  ไมเอารัดเอาเปรียบ 

ผูอ่ืนความไมมักงายหยาบคาย  กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ  เปนพิเศษ  คือความขยันหมั่นเพียร..."

สุนทรี โกศิลารัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

สุนทรี คเชนทรชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

สุนทรี จูซู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใดแกผูใด 

โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญ ระหวาง

บุคคลกับบุคคล และทําใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

สุนทรี ชุมภูรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

สุนทรี นากสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความสมบูรณแข็งแรงของรางกายเปนปจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะ

รางกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอํานวยผลใหสุขภาพจิตใจสมบูรณดวย และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณดี 

พรอมทั้งรางกายและจิตใจแลว ยอมมีกําลังทําประโยชน สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองได

เต็มที่ ทั้งไมเปนภาระแกสังคมดวย คือ เปนแตผูสราง มิใชผูถวงความเจริญ..."

สุนทรี ยุลีดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

สุนทรี ศรประชุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําโครงการอะไร ก็จะตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวา อัตภาพ หรือกับสิ่งแวดลอมฉะนั้นการที่

จะทําโครงการอะไร จะตองทําดานความรอบคอบ และอยาโตเกินไป..."

สุนทรี อริยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะไดพระคัมภีรอัลกุรอานแปลเปนภาษีไทย และไดชวยกันพิมพ ชวยกันจัดมาเปนเลมหนา ก็

นับวาเปนอีกกาวหนึ่งของความความกาวหนาของศาสนาอิสลามในประเทศเหมือนกันเช่ือกันวาแปลพระ

คัมภีรเลมนี้เปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะวาพระคัมภีรเปนคัมภีรที่สําคัญไมใชเฉพาะสําหรับมุสลิมเทานั้น 

เปนที่สําคัญสําหรับคนทั่วไปและนาสนใจเพราะวาเปนคําสั่งสอนที่ครบถวนเปนเสมือน กฎหมายที่ทุกจะ

ใชใหเปนประโยชนไดนอกจากนี้ การแปลก็ทําไดอยางรอบคอบ คือแปลมาจากคัมภีรดวยความระมัดระวัง

 จึงเปนคัมภีรที่สําคัญทีสุด

   สําหรับประเทศไทย ถือวาเปนความจําเปนที่จะตองมีพระคัมภีรเปนภาษาไทย เพราะวาผูที่อานภาษา

อ่ืนไมไดจะไดมีโอกาสไดอาน จึงตองชมเชยผูที่ขะมักเขมนในการแปล และผูที่สงเสริมในการพิมพขอ

ขอบใจทุกคน และขอใหดําเนิการตอไป..."

สุนธลี ธีระบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สุนัน ฆังคุมโณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรู ความคิด ความเฉลียวฉลาดและความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารย ปรับปรุงตัวปรับปรุงงาน

ใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณและกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สุนัน วีระกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฎิบัติบริการงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการเสียสละอันไดแกการเสียสละ

สําคัญสองประการ คือ เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประการหนึ่งจึงจะเปนที่

เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวง และสามารถดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และมีความเจริญ

มั่นคงตลอดไป..."

สุนันท กะตะโก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษา เปนงานสําคัญที่สุดอยาง หนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาติ

นั้น ขึ้น อยูกับการศึกษาของ พลเมืองเปนขอใหญ จึงตองจัดการศึกษาใหเขมแข็ง ยิ่งขึ้น..."

สุนันท ใจลังกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทํา จึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควร หยุดย้ัง

การกระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

สุนันท เนสะและ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

สุนันท บุญญาวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญของการทํางาน คือความทอถอย และความหวั่นเกรง ตออิทธิพลตางๆ ซึ่งเปนเหตุบั่น

ทอนความสามารถในตน กับทั้งความเที่ยงตรงตอหนาที่ อยางรายกาจ จึงตองระมัดระวังควบคุมสติ และ

รักษาความสุจริตเปนธรรมไวใหได ตลอดเวลา..."

สุนันท ประสพผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุก วันนี้ดวยความสามัคคี ผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ 

บรรเทาความเดือดรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."

สุนันท พรานฟาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาตินั้นเปรียบไดกับชีวิตตน กลาวตามหลักความจริงคนเราประกอบดวย รางกายสวนหนึ่ง จิตใจสวน

หนึ่ง ทั้งสองสวนคุมกันอยูบริบูรณชีวิตก็คงอยู  สวนใดสวนหนึ่งทําลายไป ชีวิตก็แตกดับ เพราะอีกสวน

หนึ่งจะตองแตกทําลายไปดวย ชาติของเรานั้นมีผืนแผนดินและประชากรอันรวมกันอยูเปนสวนรางกายมี

ศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความเช่ือถือและความคิดจิตใจ ที่สามมัคคีกันอยูเปนปกแผน ซ่ึงรวม

เรียกวาเปนคนไทย เปนสวนจิตใจ ชาติไทยเราดํารงมั่นคงอยูก็เพราะยังมีทั้งบานเมืองและความเปนไทย

พรอมบริบูรณ แตถาความเปนไทยของเรามีอันเปนตองเสื่อมสลายไปดวยประการใดแลว ชาติก็ตองสิ้นสูญ

 เพราะถึงหากบานเมืองและผูคนยังอยูก็ไมมีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวใหรวมกันอยูได จะตองแตกแยกจาก

กันไปในที่สุดเหมือนสวนตางๆ ของรางกายที่ตองแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิต..."

สุนันท พฤกษาพิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการ ความสามัคคีความเรียบรอย ผลดีทั้งปวงดังกลาวจะ 

เกิดขึ้นได ดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปญญาอันถูกตอง ปฏิบัติตนอยูในทาง ที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในการประชุมใหญของสมาคมพุทธศาสนาทั่ว

ราชอาณาจักร 

 ณ จังหวัดกาฬสินธุ 17 ธันวาคม 2512..."

สุนันท พันธคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมด ไมมีใครที่จะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมี

ความปกติสุขเรียบรอยจึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สุนันท วุฒิกรสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกกลุมชาวไร

หมูบานตัวอยาง โครงการไทย-อิสราเอล

จังหวัดเพชรบุรี 25 พฤษภาคม 2513..."

สุนันท ศรีวิรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

สุนันท สมพงษอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

สุนันท สอนคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล 

สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนพอเหมาะกัน ทุกๆ ดาน สังคมและ

บานเมือง

นั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญของประเทศชาติไว และพัฒนาให

กาวหนาตอไป

ไดตลอด..."

สุนันท สาธุกานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติ ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถา แตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่ สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน แลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น..."

สุนันท เหร็มดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

สุนันทา เดชอุดมการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

สุนันทา ทองชิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกูเงินที่นํามาใชในสิ่งที่ไมทํารายไดนั้นไมดี อันนี้เปนขอสําคัญ เพราะวาการกูเงินและทําใหมีรายได 

ก็เทากับจะใชหนี้ได ไมตองติดหนี้ ไมตองเดือดรอน ไมตองเสียเกียรติ (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2540)..."

สุนันทา ปานเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญ ๆ ทุกอยาง ตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงาน เปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

สุนันทา เมืองทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

สุนันทา ยามูสะนอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนา มีความหมดจดบริสุทธิ์ และ สมบูรณบริบูรณดวยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถ

จะศึกษา และปฏิบัติดวย ปญญา ความเพงพินิจ ใหเกิดประโยชนคือความ เจริญผาสุกแกตนได อยาง

แทจริง ..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีเปดการ 

ประชุมใหญของสมาคมพุทธศาสนาทั่ว

ราชอาณาจักร 19 ธันวาคม 2524..."

สุนันทา เศรษฐวัชราวนิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความ

รับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติตัวใหสุจริต  เที่ยงตรง พอควรพอดีแก

ตําแหนงหนาที่ดํารงอยู..."

สุนันทา สุขสด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความ คิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวน รวม

..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญราชรุจิ

ณ พระตําหนักจิตรดารโหฐาน 23 มกราคม 2513..."

สุนันทา สุนันทา พงศไพบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเปนบัณฑิต นอกจากจะหมายรูไดที่ความรู ความฉลาดสามารถในหลักวิชาแลว ยังสังเกตทราบ

ไดที่ความคิด คําพูดและการกระทําอีกทางหนึ่ง ความคิดนั้นสําคัญมาก ถือไดวาเปนแมบทใหญของคําพูด

 และการกระทําทั้งปวง กลาวคือ ถาคนเราคิดดี คิดถูกตอง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คําพูดและการ

กระทํา ก็เปนไปในทางที่ดีที่เจริญ แตถาคิดไมดี ไมถูกตอง คําพูดและการกระทํา กอ็าจกอใหเกิดความ

เสื่อมเสียหาย ทั้งแกตัวเองและสวนรวมได ดวยเหตุนี้ กอนที่บุคคลจะพูดจะทําสิ่งใด จําเปนตองหยุดคิด

เสียกอนวา กิจที่จะทํา คําที่จะพูดนั้น ผิดหรือถูก เปนคุณประโยชนหรือเปนโทษเสียหาย เปนสิ่งที่ควรพูด 

ควรกระทําหรือควรงดเวน เมื่อคิดพิจารณาไดดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทาํแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนคุณ เปนประโยชนและเปนความเจริญ บัณฑิตจึง

ควรฝกหัดปฏิบัติตน ใหเปนคนคิดกอนพูด คิดกอนทํา จนเปนปรกตินิสัย จึงจะไดช่ือวา ประพฤติปฏิบัติตน

สมกับความเปนบัณฑิต ที่คนเขายกยองเชื่อถือ..."

สุนัย วงศสุวคันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สุนัย เสนวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สุนัย หงษสาคร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..." 

พระราชดํารัส พระราชทานในพีธีประดับยศนายตํารวจชั้นนายพล 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 15 มกราคม 2519..."

สุนาถ กาละ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ระยะนี้ประเทศของเราก็ไดประสบกับสถานการณที่วุนวาย และยุงยากเปนหนาที่ของทุกคนที่จะตอง

พยายามใหเกิดความสงบและเปนปกแผนใหมากที่สุด โยเสียสละความสุขและผลประโยชนสวนตัวเพื่อ

ความกาวหนาของประเทศชาติที่สําคัญที่จะไดมีเวลาพิจารณาแกไขสิ่งตางๆใหลุลวงไปโดบเรียบรอย..."

สุนารี โพธ์ิทักษิณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน.."  

    

พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม

8 มิถุนายน 2514..."

สุนิดา กลิ่นหอมหวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

สุนิดา สาธุธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือ ตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียรตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ตองหนักแนน อดทนอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติ ตนใหอยูในระเบียบ แบบแผนที่ดี

งาม รวมทั้งตองมีความซื่อสัตย รักษาความจริงใจ วางใจเปนจริงกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

สุนิดา สุวิวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐..."

สุนิตย แกววันนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีนั้น เบื้องตน แตละคนจะตองมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอัน

ที่จะทํางานทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความหนักแนนอดทน ใหบรรลุผลสําเร็จ. เมื่อจะเริ่ม

งานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชนที่แทของงานนั้นอยาง

แจมแจง แลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย. ขอสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตองพยายาม

ควบคุมกายใจและความคิด ใหสงบตั้งมั่นและหนักแนน อยาใหคลายจากความเพียร และอยาใหหวั่นไหว

ฟุงซานไปกับความพอใจไมพอใจหรืออุปสรรคและปญหาตาง ๆ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความสุจริตใจ

และจริงใจตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม 

ดวยความเมตตาอารีและความไมมีอคติ เพื่อใหสามารถรวมงานประสานประโยชนกันได อยางสอดคลอง

และมีประสิทธิภาพ..."

สุนิตย คําหลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียดหยาม

คนสมัยเกาก็มีสิทธิ์ แตถาพูดตามความจริงแลว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกา ไมควรจะมี ดวยเหตุวา

คนรุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

สุนิตย จันทวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ประกอบดวย

ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง ประพฤติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

ประการที่สอง คือการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดี

ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการ

ใด

ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต

คุณธรรม 4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

สุนิตย หอมกลิ่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ที่ถูกตอกรองรับบานเรือน ตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไม

เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ําไป..."

สุนินท ธาราศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียว ไมไดก็ชวยกันคิดกัน แกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวย

ความรวมมือ ปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้น นั้นจักไดไมกลายเปน อุปสรรคขัดขวาง และบอนทําลาย ความ

เจริญและความสําเร็จของการงาน..."

สุนิษา แกวขุนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่อง กันไปไดนั้น นัก

ปฎิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความไมสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฎิบัติที่ชวยใหงานเปนงาน และใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

สุนิสา คําเครือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกยึดมั่นในความดี ถาทุกคนยึดมั่นวาเราตองชวยกันและตองพยายามที่จะปฏิบัติงานของตนดวย

ความซื่อสัตยสุจริต ดวยความตั้งใจดี ดวยความเอาใจใสดีในหนาที่ของตน เช่ือไดวาสวนรวมจะอยูได

อยางมั่นคงและถาวรแน..."

สุนิสา ทัตติยพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

สุนิสา ประทุมวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนไทยสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียด

หยามคนรุนเกาไมควรจะมี ดวยเหตุวาคนรุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

สุนิสา แวดเวียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

สุนิสา สุขขี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองอยูเย็น

เปนสุขและมั่นคง..."

สุนิสา สุขสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกฝายจงสมัครสมาน กลมเกลียวกัน บําเพ็ญ กรณียกิจเพื่อความเจริญ รุงเรืองวัฒนาถาวรของ 

ประเทศชาติและเพื่อ ความสมบูรณพูนสุข ไดบังเกิดแกอาณาประชา ราษฎรยิ่ง ๆ ขึ้นไป..."

สุนี จิรสมิทธา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."

สุนี เรืองดํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

สุนีย กาญจนสําราญวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเพียรที่ถูกตองเปนธรรม และพึงประสงคนั้นคือความเพียรที่จะกําจัดความเสื่อมใหหมดไป และ

ระวังปองกันมิใหเกิดใหมอยางหนึ่ง กับความเพียรที่จะสรางสรรคความดีความเจริญใหเกิดขึ้น และระวัง

รักษามิใหเสื่อมสิ้นไปอยางหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้เปนอุปการะอยางสําคัญแกการปฏิบัติตน

ปฏิบัติงานถาทุกคนในชาติจะไดตั้งตนตั้งใจอยูในความเพียรดังกลาวประโยชนและความสุขก็จะบังเกิด

ขึ้นพรอมทั้งแกสวนตัวและสวนรวม..."

สุนีย ทองประเจียด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

สุนีย เนาวสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

สุนีย แปนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ

แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวา

ผูมีความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

สุนีย แผงงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินและความถูกตองเปนธรรมเปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ของ

ขาราชการเพราะการยึดมั่นดังกลาวจะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่ใหจน

บรรลุผลสําเร็จและสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สุนีย พิศเพ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะไดชวยกันสรางพระคัมภีรอัลกุรอานแปลเปนภาษาไทยและไดชวยกันพิมพ ชวยกันจัดมาเปน

เลมที่หา ก็นับวาเปนอีกกาวหนึ่งของความกาวหนาของศาสนาอิสลามในประเทศไทยเหมือนกัน เชื่อวา

การแปลพระคัมภีรเลมนี้เปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะวาพระคัมภีรเปนคัมภีรที่สําคัญไมใชเฉพาะสําหรับ

มุสลิมเทานั้น เปนที่สําคัญสําหรับคนทั่วไปและนาสนใจ เพราะวาเปนคําสั่งสอนที่ครบถวนเปนเสมือน 

กฏหมายที่ทุกคนจะใชใหเปนประโยชนได นอกจากนี้ การแปลก็ทําไดอยางรอบคอบ คือแปลมาจากคัมภีร

เดิมดวยความระมัดระวัง จึงเปนคําภีรที่สําคัญที่สุด

     สําหรับประเทศไทย ถือวามีความจําเปนที่จะตองมีพระคัมภีรเปนภาษาไทย เพราะวาผูที่อานภาษาอื่น

ไมไดจะไดมีโอกาสไดอาน จึงตองชมเชยผูที่ขะมักเขมนในการแปล และผูที่สงเสริมในการพิมพ ขอขอบใจ

ทุกคนและขอใหดําเนินการตอไป..."

สุนีย มาหะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต งานไมมีความมั่นคง ชอบมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

สุนีย มีเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวัง ใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตองและ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวาการปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน

สวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

สุนีย รุงเชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

สุนีย ลงบิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

สุนีย วังสปราบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

สุนีย สกูลหรัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูใดไดผานสํานักอบรมศึกษากฏหมายทุกคนควรจะไดรับการชี้แจงเนนหนักใหทราบชัดวา กฏหมาย

มิใชตัวความยุติธรรม หากเปนแคเพียงบทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม จึงไมควรจะ

ถือวาการรักษาความยุติธรรมในแผนดินที่วงกวางอยูเพียงแคขอยเขตของกฏหมายจําเปนตองขยาย

ออกไปใหถึงศึลธีรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามเปนจริงดวย..."

สุนีย อุมบางตลาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น ประการหนึ่ง ไดแก การให คือ การใหการสงเคราะหชวยเหลือกัน ให

อภัยกัน ไมถือโทษกัน ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน

ประการที่สอง ไดแก การมีวาจาดี คือ พูดแตคําสัตย คําจริงใจตอกัน พูดใหกําลังใจกัน พูดแนะนํา

ประโยชนแกกัน และพูดใหรักใครปรองดองกัน

ประการที่สาม ไดแก การทําประโยชนแืกกัน คือ การประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนเกือกูลทั้งกันและ

กัน และแกหมูคณะโดยสวนรวม

ประการที่สี่ ไดแก การวางตนใหสมํ่าเสมอ อยางเหมาะสม คือ ไมทําดีเดนเกินกวาผูอ่ืน และไมตอยต่ํา

ทรามไปจากหมูคณะ

หมูคณะมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาวหมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญมั่นคง..."

สุนียรัตน คารวียกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญนั้นจะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น ถา

พื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลนบกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทําได จึง

ควรจะเขาใจใหแจงชัดวา นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว ยังตองพยายามรักษาพื้นฐานใหม่ันคง ไม

บกพรอง พรอมๆกันไปดวย..."

สุนียรัตน เจียมสุขสุจิตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยความรูความสามารถดวย ความตั้งใจและเอาใจใสศึกษานั้น เปนการ พัฒนาบุคคลใหมี

คุณภาพสูงขึ้นโดยแท และ บุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแลวยอมสามารถ จะพัฒนางานสวนรวมของชาติ 

ใหเจริญกาวหนาไดดังประสงค..."

สุไนละ สัสดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุบรรณ ขําเอนก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

สุบรรณ บุตรศรีภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนปจจัยใมนการสรางและพัฒนาความรูความคิดและความประพฤติและคุณภาพของ

บุคคลสับคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนพอเหมาะกับทุกดานสังคมและ

บานเมืองนั้นกจะมีพลเมืองที่มีคูณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติได และ

พัฒนากาวหนาตอไปไดตลอด..."

สุบิน ประชุมวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทยสามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใด เรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน และกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความ สุข

ตราบนั้น..."

สุบิน สมีนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

สุปราณี แกวอารมณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

สุปราณี จิตจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สุปราณี จุงลก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิทยาการแตละสาขา มีคุณคามาก เพราะหากไดนําออกใชดวยความฉลาดไตรตรอง ใหถูกตองตาม

หลักการและจุดหมายแลว อาจยังประโยชนอันพึงประสงคแกตนและบานเมืองไดไมมีจํากัด จึงเปนการ

สมควรยิ่ง ที่แตละคนจะพยายามปฏิบัติฝกฝน ใหสามารถใชวิทยาการไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัย

สําคัญที่จะสงเสริมใหเกิดความสามารถ ดังนั้น ไดแกความสุจริต หนักแนน และเปนระเบียบในการกระทํา

ความประพฤติ อยางหนึ่งในความคิดจิตใจอยางหนึ่ง ความสุจริต หนักแนน และเปนระเบียบในการ

กระทําความประพฤติ อยางหนึ่งในความคิดจิตใจอีกอยางหนึ่ง ความสุจริตหนักแนน และเปนระเบียบทั้ง

สองอยางนี้ ตางอาศัยกันและประกอบเกื้อกูลกันอยูตลอดเวลาจําเปนจะตองอบรมบํารุงใหเจริญมั่นคงขึ้น

ดวยกัน เมื่อจัดระเบียบในการกระทําและในความคิดไดพรอมแลว ปญญาหรือความรูความเขาใจที่

ชัดเจนถองแทพวงเปาหมายความจริง ก็จะเกิดขึ้นจะพิจารณาเรื่องราวหรือปญหาใดๆ ก็สามารถเขาถึง

แกนแทของเรื่องนั้นไดทันที โดยปราศจากความลังเลสับสนชวยใหสามารถใชวิทยาการสรางสรรคงาน

ตาง ๆ ไดถูกตอง พอเหมาะพอดี ไมมีติดขัด และสัมฤทธิผลที่มุงหมายสมบูรณบริบูรณทุกสวน..."

สุปราณี นาคราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ศิลปน มีหนาที่ที่จะดูวามีความรูสึก อะไรที่เปนประโยชนตอผูอ่ืนและแสดงออก มาในทางของตน 

ดังนั้นศิลปนทุกฝาย จึงมีหนาที่ที่จะตั้งจิตเจตนาที่บริสุทธิ์ เจตนาที่ดี ผลที่ออกมาก็ดีเปนผลที่ สรางสรรค

เปนผลที่ทําใหโลกเรามีความเจริญ กาวหนาโดยแทจริง..." 

พระราชดํารัส พระราชทานลงพิมพในหนังสือสุพรรณหงสทองคํา 20 ธันวาคม 2522..."

สุปราณี นิยมเดชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สุปราณี สนยาแหละ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

สุปราณี สรอยสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใจความวา"ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคล

จากทุกสถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทยขอขอบคุณในคําอํานวยพรและการเฉลิมฉลองย่ิงใหญ  

ที่ทุกคนต้ังใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษทั้งรัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงามน้ําใจ ไมตรี ของ

ประชาชนชาวไทยที่แสดงออกทั่วประเทศรวมทั้งที่พรอมเพียงกันมาในวันนี้  นาปราบปลื้มใจมากเพราะ

แตละตนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง  จึงขอขอบใจทุกๆคนจิตใจที่เปยมไปดวย

ความปรารถนาดีและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝายทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกาํลังใจมาก

ขึ้นนึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนที่ตั้งของความรัก  ความสามัคคีที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษา

และพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง ประการแรกคือ การที่ทุกคนคิด พูด

 ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน  ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน

ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผลทั้งแกตน  แกผูอ่ืน  และกับประเทศชาติ  ประการ

ที่สามคือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต  ในกฏกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเทา

เทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรง

และมั่นคงอยูในเหตุในผลหากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้

ยังมีพรอมมูลในกายในใจของคนไทย  ที่มั่นใจไดวา  ประเทศชาตืไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได  จึง

ขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้  ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลาไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนนและถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย  เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งปจจุบันและในภายหนาขออํานาจพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล 

 จงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย  ใหปลอดภัยจากอันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุข  ความเจริญ 

สวัสดีใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วกัน..."

สุปราณี หาญวัฒนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยาง..."

สุปริญา รุธิรโก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยนําตัวนําชาติใหรอดพนอันตรายและเจริญเปนอิสระมาโดยตลอดได ดวยอาศัยความเพียร

พยายาม คือพยายามไมกอความชั่วใหเปนเครื่องทําลายตัว ทําลายผูอ่ืน พยายามลด พยายามละความ

ชั่วที่ตัวเองมีอยู พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยูนั้น ใหงอก

งามสมบูรณขึ้น. ความเพียรที่ชอบสี่สถานนี้เปนขอที่ควรศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติใหเกิดผล แตละคนจะ

เปนสุขขึ้นและเจริญขึ้น ทั้งในฐานะความเปนอยู ทั้งในความคิดจิตใจ..."

สุปรีชา แกวสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การแกปญญานั้น ถาไมทําใหถูกเหตุถูกทางดวยความรอบคอบระมัดระวังมักกลายเปนการเพิ่มปญหา

ใหมากและยุงยากขึ้น  แตละฝายจึงควรจะตั้งใจพยายามทําความคิดความเห็นใหความกระจางและ

เที่ยงตรง  เพื่อจักไดสามารถเขาใจปญญาและเขาใจกันและกันไดอยางถูกตอง..."

สุปรีดา หลงนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

สุปรียา เสียงดัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวง ดวยความอุตสาหะ เพงพินิจ 

ใชความรูความคิดความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมองานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคง ทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สุปาณี เขมิยาทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูด ทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควรหยุดย้ังการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

สุพจน โกยวาณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดนั้นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

สุพจน จิตตสูง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

สุพจน แจงมรคา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุก วันนี้ดวยความสามัคคี ผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ 

บรรเทาความเดือดรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."

สุพจน แจงมรคา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

สุพจน ชมเชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารนั้นมีหนาที่หลักอยูที่การปองกันประเทศและ การธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไวดวย

แสนยานุภาพ กับทั้งตองแผความเมตตาอาทร ปกปองคุมครองประชาชน ทั่วไปใหมีชีวิตอยูดวยความ

รมเย็น เปนปกติสุขปลอดจากภยันตรายและความเดือดรอนยากเข็ญ ตาง ๆ..."

สุพจน ชื่นอารมณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนืสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์ บริบูรณ 

โดยเตมกําลัง สติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยาง จักไดบรรลุความสําเร็จ

 อยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแผนดิน..."

สุพจน ทิณพัฒนื
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมของมนุษย..."

สุพจน นันตะสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและให ดําเนินไปไดโดยราบรื่นนั้น จําเปนอยางยิ่ง จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูงไม บิดเบือนขอเท็จจริงไมบิดเบือนจุดประสงคที่ แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมาย ของคําวา ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะ

หลีกเลี่ยงละเลยไมได..."

สุพจน เนตรวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุก ๆ คนใหมีความสุข ความ

เจริญ และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา 

ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือปรารถนาสุขกายสบายใจ ความสมบูรณดวย

พลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบรมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปน 2 สวน คือความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก

ไดแกความเปนอยูและสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตรายหรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยง มุงรายทําลายกัน 

ภายในไดแกจิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาดและสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลายพยายามทําความคิดจิตใจใหสงบ แจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกันก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคนทุกฝายจะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไปโดย

ราบร่ืนและมั่นคง บรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคนให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่ว..."

สุพจน ฝายบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

สุพจน พินิจเชื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความยุติธรรมในแผนดิน ไมควร จะถือเพียงแค ขอบเขตของกฎหมาย จําเปนตองขยาย

ออกไป ใหถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเปนจริงดวย..."

สุพจน รสจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

สุพจน รัตนวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

สุพจน ฤกษโศภิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สุพจน วงษพนัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกัน คือ ยอม พยายามอยูทุกเมื่อที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาด ดวยระเบียบปฏิบัติ อันดี

งามและสุจริต ที่จะควบคุมประคองใจ ใหสงบ ดวยความมีสติรูตัวอยู ตลอดเวลา..."

สุพจน วิจารณพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุพจน สุทธะลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตละคนนั้นเปนองคประกอบสวนหนึ่งที่จะรวมกันขึ้นเปนชาติบานเมืองทุกคนตองรักษาสุขภาพพลามัย

ใหดี และทํางานใหดี ชาติบานเมืองจึงจะแข็งแรงและเจริญมั่นคงสมดุลยทุกสวน ถาบุคคลทําตัวให

บกพรองออนแอบานเมืองก็จะมีจุดบกพรองและออนแอไปดวย ทุกคนจึงตองบํารุงรักษาบานเมืองให

เหมือนบํารุงรักษารางกายและจิตใจตนเอง และผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยูก็ตองขวนขวายปฏิบัติใหสําเร็จ

ลุลวงไปโดยพลัน ดวยความรูและความสามารถดวยความสะอาดกายสะอาดใจดวยไมตรจีิตมิตรภาพ

และดวยความเมตตาปรารถนาดีตอกัน ผลการปฏิบัติตนปฏิบัติงานของแตละคนแตละฝายจักไดประกอบ

สงเสริมใหประเทศชาติมีความสมบูรณมั่นคงขึ้นตามที่มุงหมาย..."

สุพจน สุวรรณวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนิน ชีวิตของแตละคนเรามีประเพณี ของชาติไทยเปนสมบัติ

 เราควรจะยินดี อยางยิ่งและชวยกันสงเสริม รักษาไว เพื่อความเจริญกาว หนาของประเทศ..."

สุพจน อายดวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาตบานเมืองนั่นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทําหนาที่ของตนโดยความ

ซื่อยสัตย สุจริต อดทน ทําใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาติ

ขาพเจามีไดยึดถือและใชเปนเครื่องยึดเหนียวจิตใจในการทํางานและดําเนินชีวิตมาตลอด เพราะขาพเนา

เชื่มั่นแบบอยางที่พระบาทสาเด็๗พระเจาอยูหัวทรพงพระราชาทานได เราไดจะเปนตองเปนบุคคลสําคัญ

ของประเทศแตเมื่อเราทําหนาที่ของตนเองอยางถูกตองเหมาะสมแลวเราพลังเพยีงเล็กนอยก็สามารถ

สรางสรรคและเปนเฟองจักรเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยใหเจริญกาวหนาไปขางหนาและผลประโยชน

ทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกิดกับสวนรวมและประเทศชาตสืบตอไป..."

สุพจน อินทรบาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่จะชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

สุพจนี สุติดํารง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

สุพร แกวทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

สุพร ดววงประทีป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

สุพร ติ้นกะชาติง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

สุพร ทองวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานใหบรรลุผลเลิศนั้น นอกจากจะตองมีความรูความสามารถ ทางวิชาการเปนอยางดีแลว 

ทุกคนจะตอง มีความสํานึกตระหนักในหนาที่ของตนแลว ตั้งใจปฏิบัติงานรับใชชาติบานเมือง ดวย ความ

พากเพียรและอดทน..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแกผูที่สําเร็จการศึกษาจาก โรงเรียน

นายทหารทั้ง 3 เหลาทัพ ณ อาคารใหม สวนอัมพร 6 มีนาคม 2529..."

สุพร ปานมั่งคั่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

สุพร เพ็ญนิ่มนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

สุพร ยุรพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

สุพร ลอยลิบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

สุพร วิเชียรมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สุพร อยูจงดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารไดรับเกียรติและเปนที่เคารพเกรงขามของ หมูชนทั่วไปทหารจึงตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับ ที่

ไดรับความไววางใจไมควรไปทําหรือเก่ียวของ ในกิจการที่ไมอยูในหนาที่โดยเฉพาะของตนเชน ไปเลน

การเมืองดังนี้เปนตนการกระทําเชนนั้นจะทําให บุคคลเสื่อมความเชื่อถือในทหารโดยเขาใจวาเอา อิทธิพล

ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว..."

สุพรชัย โอสถพรมมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สุพรชัย โอสถพรหมมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น  ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป  ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตของประเทศขาติกลาวคือ  การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงการตาง ๆ  ขาดตอนลง  ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะรวมงานเปนประโยชน ในที่สุด  

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป  บัณฑิตผูกําลังจะออกไปรวมงานของชาติ  จึงนาจะ

คิดหาวิธีการสรางสรรคที่แยบคายสมเหตุผลกวานั้น  ทกุวันนี้  งานสําคัญ  ๆ  ดานตาง ๆ ก็มีโครงการที่

ดําเนินตอเนื่องกันอยูแลว  ผูมีความรูความสามารถที่จะทํางานก็มีอยูมากพอสมควร  ถาทานจะเขาไป

เสริมกําลังหแนนหนายิ่งขึ้น  ดวยความตั้งใจ  บริสุทธิ์ใจดวยเหตุผลสติปญญา   และดวยอุดมคติอันสูง  ก็

จะเปนประโยชนแกการจรรโลงประเทศชาติไดอยางแนนอน  ขาพเจาขอฝากความคิดทั้งนี้ไวกับทานเพื่อ

พิจารณา..."

สุพรรณ ใจตรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

สุพรรณ ผากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

สุพรรณ โพธิ์น้ําเที่ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีคือการเห็นแกบานเมืองและชวยกันทุกวิธีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็นอก

เห็นใจซึ่งกันและกันทํางานดวยความตรงไปตรงมาจึกถึงประโยชนสวนรวมเพราะประโยชนสวนรวมนั้นคือ

ความมั่นคงของบานเมือง..."

สุพรรณ วงศกันยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอัยใดได ผุที่มีความสุจริตและความุงมั่นเทานั้นจึงจะทํางานสําคัญย่ิงใหญที่เปนคุณประโยชฯ

แทจริงไดสําเร็จ..."

สุพรรณ สะหลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สุพรรณ อักษรดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา ถึงแมปจจุบันนี้จะมีหลาย นิกาย แตก็ยึดหลักธรรมอันเปนแกนแทอยางเดียวกัน คือ 

ถือวาธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแตเหตุ เมื่อมีเหตุ ก็ตองมีผล ไมมีสิ่งใดที่อยูเหนือเหตุและผล นอกจากนั้นยัง

ตางถือวาการแผเมตตาสงเคราะห เกื้อหนุนกัน เปนกรณียกิจสําคัญในการจรรโลง ความสงบสุขของ

ชาวโลก ..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานใน

งานฉลอง 25 ป ของ องคการพุทธศาสนิก

สัมพันธแหงโลก 20 กุมภาพันธ 2519..."

สุพรรณ จิตหวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว.คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการ

หนึ่งไดแกการให คือใหการสงเคราะหชวยเหลือกัน ใหอภัยไมถือโทษกัน ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน. 

ประการที่สอง ไดแกการมีวาจาดี คือพูดแตคําสัจ คําจริงตอกัน พูดใหกําลังใจกัน พูดแนะนําประโยชนกัน 

และพูดใหรักใครปรองดองกัน. ประการที่สามไดแกการทําประโยชนใหกันและกัน คือประพฤติปฏิบัติตนให

เกิดประโยชนเกื้อกูล ทั้งแกกันและกัน และแกหมูคณะโดยสวนรวม. ประการที่สี่ไดแกการวางตนได

สม่ําเสมออยางเหมาะสม. คือไมทําตัวใหดีเดนเกินกวาผูอ่ืน และไมดอยใหตํ่าทรามไปจากหมูคณะ. หมู

คณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาวหมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญมั่นคง..."

สุพรรณา จันทรดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

สุพรรณา พันธุมะมวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

สุพรรณี กอแล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้น เปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําพูดทุกอยางลวนสําเร็จมา

จากความคิด การคิดกอนพุดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตองพูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลประโยชนและเปนความเจริญ..."

สุพรรณี บุญทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ไดรับแสงสวางแหงความเปนครู ชุบยอมกายใจแลวจึงเปนผูใฝหาความรูทั้งตั้งใจและเต็มใจ ที่จะ

ชวยเหลือสนับสนุนผูอ่ืนโดยบริสุทธจะประกอบกิจการใดก็จะทําใหกิจการนั้นดําเนินไปโดยสะดวกราบรื่น

และสําเร็จประโยชนที่มุงหมายไดโดยสมบูรณผูที่มีความเปนครูสมบูรณในตัวนอกจากจะมีความรูดวย

ตนเองแลว จึงอยากจะยังชวยใหทุกคนที่มีโอกาสเขามาสัมพันธเกี่ยวของ บรรลุถึงความดี ความเจริญไป

ดวย..."

สุพรรณี บุญทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทําควรเต็มใจทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางงานไดจริงๆนั้นไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถาย่ิงมีความเอาใจใส มีความขยัน

และซื่อสัตยสุจริตก็ยิ่งจะชวยใหประสบความสําเร็จในวานที่ทําสูงขึ้น..."

สุพรรณี ปนฉาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดมาการปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทนเปน

ที่ตั้งถาคนเราไมหมั่นเพี่ยรไมมีความอดทนกอาจจะทอใจไปโดยงาย เมือทอใจไปแลวไมมีทางที่ชีวิต

เจริญรุงเรืองแน..."

สุพรรณี ไพโรจนสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

สุพรรณี สุยเหง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

สุพรรษา อุนทริจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิใชหนาที่

ของบุคคลใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคนที่จะตองรวมมือกระทําพรอมกันไป

ดวยโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

สุพล กายแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..."

สุพล โพธิ์เจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

สุพล มณีจรัสแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวงนั้น เราบัญญัติขึ้นเพื่อใชเปนปจจัยสําหรับรักษาความยุติธรรม กลาวโดยสรุปคือ ใช

เปนแบบแผนแหงความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสวนหนึ่ง กับใชเปนแมบทในการพิจารณาตัดสินความ

ประพฤติปฏิบัตินั้น ๆ ใหเปนไปโดยถูกตองเที่ยงตรงอีกสถานหนึ่ง..."

สุพล มวงเจก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความ คิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวน รวม

..."

สุพัชร ปาวิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาสามารถที่จะเปลี่ยนใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียงไมตองทั้งหมด แมจะไมถึงครึ่ง อาจจะเก็บ

หนึ่งสวนสี่ ก็จะสามารถที่จะอยูได การกไขจะตองใชเวลาไมใชเร่ืองงายๆ โดยมากคนก็ใจรอน เพราะ

เดือดรอนแตวาถาทําตั้งแตเดี๋ยวนี้ ก็จะสามารถที่จะแกไขได..."

สุพัฒน ดอกคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กิจการฝนเที่ยมกเปนผลที่ดี เพื่อใหกิจการฝนเทียมไดผลดียิ่งจะตองอาศัยหลายอยางนิกจากเงิน

สําหรับคาใชจายนั้นก็ตองมีความรวมมือกันระหวางทุกฝาย ทางดานวิชาการก็ตองคนควาอยุเสมอวา

ลักษณะใดจะทําฝนเทียมไดเปนผลสําเร็จ และตองพยายามหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ..."

สุพัฒน ลอสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้น ที่เปนอยูแกเราในวันนี้ ยอมมีตนเรื่องมากอน ตนนั้นคือเหตุ สิ่งที่ไดรับคือผล

และผลที่ทานมีความรูอยูขณะนี้ จะเปนเหตุใหเกิดอยางอื่นตอไปอีก ดังนั้นที่พูดกันวาพิจารณาเหตุผลใหดี

นั้น กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ใหพิจารณาการกระทําหรือกรรมของตนใหดีนั้นเอง..."

สุพัฒน หรดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความชั่วซ่ึงทําไดงาย จะเขามาแทนที่

แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

สุพัฒน อินฤดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

สุพัต พุทธาโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สุพัตร เพ็ชราการ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูตามแบบฉบับมักจะมิไดเปนผูที่บริบูรณดวยทรัพยดวยยศศักดิ์ อํานาจ และอิทธิพลนัก หากแต

บริบูรณดวยสมบัติทางคุณธรรม เชนความซื่อสัตยสุจริต ความเมตตาปรานี ความเสียสละ ซ่ึงเปนเหตุทํา

ใหสามารถผูกพันจิตใจผูเปนศิษยใหรักใครไวใจ และเคารพเชื่อฟงไดแนนแฟน และสามารถที่จะสั่งสอน

ถายทอด ทั้งวิชาความรูทั้งจิตใจและมารยาทที่ดีใหแกศิษยไดพรอมมูล..."

สุพัตรา กุศลวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานในสัมฤทธิ์ผลที่พึงปราถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้นจะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเสมือนเครื่องยนต ทีทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว 

สวนคุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนิน

ไปถูกทางดวยความสวัสดี คือ ปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดมุงหมายที่พงึประสงค ดังนั้น ในการที่จะ

ประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวาการงาน สังคมและ

บานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาบ แตถางานใด 

สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

สุพัตรา เดชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

สุพัตรา ถิ่นวงษเย็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

สุพัตรา พืชมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีชีวิตของบุคคลนั้นยอมมีภัยอันตราย  มีอุปสรรคและเคราะหดีเคราะหรายผานเขามาเนืองๆไมมีผูใด

จะอยูเปนปรกติสุขอยางเดียวได  ทุกคนจําเปนตองเตรียมการเตรียมใจใหพรอมทุกเวลาที่จะเผชิญและ

ตอสูแกไขความไมปรกติเดือดรอนตางๆดวยเหตุผล  หลักวิชา  ความถูกตองรอบคอบและสามัคีธรรม..."

สุพัตรา แพงตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

สุพัตรา สุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

สุพาณี ศิริพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประการแรกคือ การที่ทุกคนคิด พูดท  ทําดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกือกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืนและกับประเทศชาติ

ประการที่สมา คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริตอยูในกฏกติกาและระเบียบแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน

ประการที่สี่ คือการที่ตางคนตางพยายามทความคิด ความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคงอยูใน

เหตุในผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมีพรอมมูลใน

การในใจของคนไทยก็ม่ันใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได..."

สุพาฝน คงรอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อุปสรรคสําคัญของการทํางาน คือความทอถอยและความหวั่นเกรงตอ อิทธิพลตาง ๆ ซึ่งเปนเหตุบั่น

ทอนความสามารถ ในตน กับทั้งความเที่ยงตรงตอหนาที่ อยางรายกาจ จึงตองระมัดระวังควบคุมสติ และ

รักษาความสุจริตเปนธรรมไวใหได ตลอดเวลา..."

สุพิขยา เกตุผาสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

สุพิชชา วรกรรร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สุพิชฌาย โปรดบํารุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการ ความสามัคคีความเรียบรอย ผลดีทั้งปวงดังกลาวจะ 

เกิดขึ้นได ดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปญญาอันถูกตอง ปฏิบัติตนอยูในทาง ที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม..."

สุพิชฌาย ไวศยานุวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกัน คือ ยอม พยายามอยูทุกเมื่อที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาด ดวยระเบียบปฏิบัติ อันดี

งามและสุจริต ที่จะควบคุมประคองใจ ใหสงบ ดวยความมีสติรูตัวอยู ตลอดเวลา..."

สุพิชญ ศรีดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

สุพิชญชา เชิดในเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อ 40 กวาป มีผูหนึ่งเปนขาราชการชั้นผูนอยมาขอเงินที่จริงเคยไดใหเงินเขาเล็กๆนอยๆ เขาบอกวา

ไมพอ เขาก็ขอยืมเงิน ขอกูเงิน ก็บอกเอาให แตขอใหเขาทําบัญชี บัญชีรายรับ บัญชีรายจาย รายรับคือ

เงินเดือนของเขา และรายรับที่อุดหนุนเขาสวนรายจายก็เปนของที่ใชในครอบครัว ที่หลังเขาทําบัญชี เขาก็

ไมขาดทุนแลว  เขาสามารถที่จะมีเงินพอใช เพราะวาบอกเขาวา เรามีเงินเดือนเทาไหร จะตองใชภายใจ

เงินเดือนของเรา..."

สุพิชญา ไชยเมืองดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

         การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัย

ความรูแตเพียงอยางเดียวไมได จําปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจและความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

         เพราะเหตุวาความรูนั้น เปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดปรัการเดียว สวน

คุณธรรมดังกลาวแลวเปรียบเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัย ที่นําพาใหยวดยานดําเนนิ

ไปถูกทางดวยความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค 

        ดังนั้น ในการที่ประกอบการงานเพื่อ เพื่อ สวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก 

แตถางานใด สังคมใด บานเมืองใด ก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

สุพิชญา ดวงพิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมไดคนเราจะตองรับและจะตองใหเมื่อไดรับสิ่งของไดมากก็ตองพยายามใหในการ

ใหนั้นใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและในชาติ..."

สุพิชญา บุญสูง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเมตตาปรองดองและความมุงดีมุงเจริญตอกันนั้น ยังมีอยูในจิตใจคนไทย ถาเราทั้งหลาย

พยายามนึกถึงประโยชนและความสุขความเจริญของสวนรวมใหมาก พยายามหันหนาเขาหากัน และ

มองกันในทางดีอยูเสมอก็จะเขาใจ และรวมมือรวมงานกันไดเปนอันด.ี.."

สุพิน จินดาหลวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย  กลาวคือ  ผูใหก็มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ  ผูรับก็มีความสุข

  มีกําลังใจ  สังคมสวนรวมตลอดถึงประเทศชาติก็มีความผาสุก  มีความรมเย็น..."

สุพินดา ตรีสงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

สุพินดา วิวัฒนานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

สุพิศตรา สุวรรณธนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

สุพีชา เพ็ชรสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

สุเพ็ญ เธียรทิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เขาตีความวา เปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวาใหพอเพียงในหมูบานหรือใน

ทองถิ่น ใหสามารถที่จะมีพอกิน เร่ิมดวยพอมีพอกิน (พระราชดํารัสเนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 23 ธันวาคม 2542)..."

สุเพ็ญ นภาศิริโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยุในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคนทุกฝายจึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน หากตองยกยองนับถือใหเกียริตกัน สมัคร

สมานรวมมือรวมความคิดกันใหการปฎิบัติบริหารงานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพและไดผลที่

พึงประสงคสมบูรณพรอมทุกสวน..."

สุแพงศรี วิเศษวงษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

สุไพ สุกหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สุฟารา ใบมะอู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

สุภณ ชูชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยเรา

อยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุภณ ดีพวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะอยูในโลกไดอยางมีความสุขตองรูจักคําวา พอเพียง ก็หมายความวามีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไม

หรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุขถาทําไดก็สมควรที่จะทํา 

สมควรที่จะปฏิบัติ แตตองอยูบนความพอประมาณและความมีเหตุผล..."

สุภณิดา ยาวะโนภาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะอยูในโลกไดอยางมีความสุข ตองรูจําคําวา พอเพียง พอเพียงกหมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุม

เฟอย ไมหรูหรา ก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจดูฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดกสมควรที่จะทํา

 สมควรที่จะปฎิบัติ แตตองอยูบนความพอประมาณและมีเหตุผล..."

สุภณิดา เยาวะโนภาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

สุภมาศ เยาเฉื้อง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

สุภรณ น้ําผึ้ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

สุภรณวดี บัวบาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาไดจนถึงทุก วันนี้ดวยความสามัคคี ผูใดเดือดรอนก็ไดรับการ 

บรรเทาความเดือดรอนนี่เปนหลักสําคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแตโบราณกาล..."

สุภลักษณ ตันประยูร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

สุภเวช โชติพานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

สุภัตรา ชูแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เนื่องในศุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช จะเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๘๐

 พรรษา ในป ๒๕๕๐ นี้ ขาพเจา นางสุภัตรา สาขา  ครูชํานาญการ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ต.บานแกง อ.ต

รอน จ.อุตรดิตถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑ ขอใหพระองคทรงพระเจริญ ย่ิงยืน

นานและขอแสดงความจงรักภักดีถวายเปนราชสักการะ ดวยขอความที่ถายทอดจากใจถวายพระองคทาน

 มีพอของแผนดินที่ทรงหวงใย ทุกขรอน ของประชาราษฏรตลอดมาตั้งแตพระองคทานขึ้นครองราชย 

พระองคทรงอดทนทุกอยางเพื่อใหลูกๆ ของทานในแผนดินอยูอยางมีความสุขในประเทศชาติ ขาพเจา

เห็นพระองคทานทํางานหนักมาตลอดที่ครองราชย บางครั้งขาพเจาก็อดรองไหไมได และคิดวา "ทําไมนะ

คนในแผนดินจึงไมทําความสบายใจใหกับพระองคทานบาง ทานทํางานหนักกวาเราตั้งหลายเทา  จนนับ

ไมถวน " 

     ขาพเจาเมื่อไดฟงและอานพระราชดํารัส "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ขาพเจาในฐานะครูตัวเล็กๆ คน

หนึ่งไดนอมรับพระราชดํารัสและไดนําไปสอนนักเรียนและอธิบายความหมายของคําวาพอเพียงตอ

นักเรียน มุงมั่นสอนนักเรียนใหเปนคนที่ดีในสังคมและมีครอบครัวที่มีความพอเพียง การสอนของขาพเจา 

ตองอาศัยนักเรียนเปนผูประชาสัมพันธความเปนอยูอยางพอเพียงในบานของตนเองโดยการเลาสูกันฟง 

ถึงแมจะไดผลบางไมไดผลบางแตนั้นก็คือความภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งที่ครูอยางขาพเจาทําได สําหรับ

ขาพเจาเอง ขาพเจาก็ปฏิบัติตนเชนพระราชดํารัสของพระองคทาน เพราะกอนที่เราจะสอนคนอื่นไดเรา

ตองปฏิบัติกอนจึงจะสามารถคุย แนะนําและสอนคนอื่นๆ ได 

     ตั้งแตป ๒๕๔๐ จนถึงปจจุบัน ขาพเจาใชจายอยางพอเพียงทําใหหนี้สินของขาพเจาลดลงและพยายาม

เก็บเงินออม เพื่อสรางฐานะของตนเอง ดวยตัวขาพเจาเองมาจากครอบครัวที่ยากจนและขาพเจาเองตอง

สรางทุกอยางดวยตัวเอง เพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตางคไดมาจากหยาดเหงื่อและมาจากเงินภาษีของ

ประชาชน ขาพเจาจึงใชเงินอยางรูคา  และใหความรู อบรม เปนที่ปรึกษาแกนักเรียน  ใหคุมกับเงินเดือนที่

ได  และอบรมบุตรของขาพเจาใหรูจักคาของเงินการใชจายอยางมัธยัสถ รูจักการใชจายอยางเหมาะสม 

เมื่อจะใชอะไรตองรูคาและตองรักษาของที่ไดมาไมใหเสียหาย ทุกวันนี้ขาพเจามีความเปนอยูที่ดีขึ้นและ

หนี้สินก็คอยๆลดลง เปนความภาคภูมิใจที่สุดที่ขาพเจาทําไดและขาพเจาเองภาคภูมิใจที่เกิดบนแผนดิน

ไทย

     ที่ขาพเจาถายทอดเรื่องนี้นั้นเปนเพียงสวนเสี้ยวของขาพเจาเทานั้นจริงๆแลวมีเร่ืองมากมายที่อยากจะ

ถายทอดจากใจใหทุกทานที่ไดทราบถึงการดํารงชีวิตและความเปนอยูอยางพอเพียงใหมากกวานี้และ

ขอขอบพระคุณทานที่ไดอานขอความสั้นๆ นี้

     ขาพเจาหวังวาผูอานทุกคนคงมีความรักแผนดินไทย มีความสามัคคี รักในพระองคทานและทําความดี

ถวายพระองคทานในวโรกาสทรงครองราชยครบ ๘๐ พรรษา

สุภัตรา สาขา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



     ขาพเจาขอนอมเกลานอมกระหมอมกระทําความดีถวายพระผูทรงเปนพอของแผนดินตลอดไป..."

สุภัตรา สาขา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

สุภัท พูลสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวา ทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไม

สุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

สุภัทตรา เทียนสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความ คิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวน รวม

..."

สุภัทท แกวเกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

สุภัททิรา สัตบุรุษาวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เขาตีความวาเปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวา ใหพอเพียงในหมูบานหรือใน

ทองถิ่นใหสามารถที่จะมีพอกิน เร่ิมดวยพอมีพอกิน..."

สุภัทร มวงสมัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ บรรพชนของเรา

ผูมีความสํานึกตระหนักในความเปนไทยและมีความอุตสาหะพากเพียร พรอมทั้งความกลาหาญเสียสละ

เปนผูสรางสมไวให ทั้งนั้น เราทั้งหลายในปจจุบันจึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะ

รักษาคุณความดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทยนั้นไวใหหนักแนนมั่นคง และสืบทอดกันตอไปไมใหขาดสาย 

ชาติประเทศจึงจะธํารงอยูเปนไทตลอดไป ขอทุกคนทุกฝายจงรวมกําลังกายใจกันใหพรอมเรียงเพื่อสราง

เสริมพลังแหงความดีของเราใหเพิ่มพูนแนนแฟนย่ิงๆ ขึ้น แลวเรงรัดปฏิบัติสรรพกิจการงานบรรดามี ดวย

ความสุจริตและบริสุทธิ์ใจโดยขะมักเขมน ใหดําเนินกาวหนาไปโดยสอดคลอง และเกื้อกูลกันทุกๆ สวน..."

สุภัทร สุขสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

สุภัทรา ปทะวานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

สุภัทราพร เจริญศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือ

สละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละความคิดจิตใจที่

ต่ําทราม  ตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารงตําแหนงหนาที่

อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

สุภัทศิริ อภินันทน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ทางนี้ คือคุณลัษณะของคนไทยที่ชวยใหบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน..."

สุภัสสร แตงนิ่ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาพที่ฉันเห็นคุนเคยตั้งแตวัยเยาวคือ ภาพของผูชายใสแวนคนนึง ซ่ึงเปนความทรงจําที่ดีในวัยเด็กที่

แอบสงสัยในใจวา ชายหนุมในรูปคือใครทํางานอะไร ทําไมมีแตคนกราบไหว ภาพแหงความสุขนั้น คุณตา

ตอบสั้นๆวา ในหลวงของเรา ไงละ พระองคทรงทําทุกอยางเพื่อคนไทย เฉกเชน เหตุการณสะเทือนขวัญ

ครั้งยิ่งใหญวันที่ 9 กันยายน 2497 เกิดอัคคีภัยที่สูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่ตลาดอําเภอ

บานโปง จังหวัดราชบุรี ทุกคนสิ้นเนื้อประดาตัว รอดมาเพียงชีวิตแบบเสื่อผืน หมอนใบ ทามกลางเปลว

เพลิงที่ยังมอดไหมและหยาดน้ําตาของความปลื้มปติของทุกคน ตลอดเสนทางที่พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทรงเสด็จพระราชดําเนิน มีเสียงแซซองดุษฏีกึกกองวา ทรงพระเจริญ ทุกคนตางเฝารอคอยที่จะ

เห็นพระเจาแผนดินมารวมรับรูชะตากรรมและทุกขโศกของราษฏรที่เดือดรอนแสนสาหัสขาดซ่ึงปจจยัทั้งสี่

อยางสิ้นเชิง บางคนมีเพียงกางเกงขาสั้นตัวเดียวที่เปนสมบัติติดกาย อุมลูกหลานมาเฝารับเสด็จดวย

น้ําตานองหนาประหนึ่งจะสิ้นใจ

         คุณตาเลาใหฟงวา เปนเหตุการณที่สําคัญและเปนสิริมงคลสูงสุดในชีวิตที่ไดเขาเฝาในหลวงอยาง

ใกลชิดการไดสัมผัส รับรู นอมนําพระราชดํารัสมาเปนแนวงทางในการดําเนินชีวิต ดุจดั่งเปนมรดกแหง

ความดีงามชั่วลูกหลานวา วิถีชีวิตของมนุษยนั้น ตองมีทั้งทุกข สุข ยากที่จะหลีกเลี่ยงได เราตองชวยเหลือ

บรรเทาทุกขชวยกันฟนฟู รวมแรงรวมใจกัน คนไทยไมทิ้งกัน ขอใหขยันมานะ อดทน

         เปนพระราชดํารัสที่เปนหลักชัยและแรงบันดาลใจใหคุณตาและชาวบานที่ประสบอัคคีภัยครั้งนั้นถือ

เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการประกอบอาชีพดวยความอุตสาหะ จนสามารถกอบกูฐานะขึ้นมาไดใน

เวลาไมนานนัก ฉันเชื่อม่ันวา ปญหาอุปสรรคใดในการดํารงอยู แมจะหนักหนาเหนือยยากและยิ่งใหญแค

ไหนการไดสํานึกในพระมหากรณุาธิคุณของบารมีขององคพอหลวง คือเมล็ดพันธที่พรอมจะแตกหนอใน

จิตใจเปนพลังใหมีความเพียรพยายามตอความสําเร็จทั้งหลายทั้งปวง การมุงมั่นที่จะทําความดีเพื่อตอบ

แทนบุญคุณของแผนดิน ก็ไมใชเรื่องที่ควรปฏิเสธอีกตอไปเพื่อในหลวงของเรา ขอพระองคจงทรงพระเจริญ

..."

สุภัสสรา พุทธพฤกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุภา ชยโสภัฏฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สุภา ทองดวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่ นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่นงานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกอยางจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยว

โยงกัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

สุภา บอเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

สุภา ปฐวีไพสิฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

สุภา พะสริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

สุภา ภาณุพรพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุภา ลวนอธิคมกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

สุภา ศรีเรืองศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เช่ือถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540)..."

สุภา ศรีวิชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

สุภา โสธะโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

สุภางค เองฉวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

สุภาณี โครัตนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

สุภาณี เดชทองจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตวาถาอายุมากขึ้น มันก็เปน เปนประโยชน ไดเปรียบ คนไหนที่อายุนอยๆ เสียเปรียบ เพราะไมมี

ความรู เรียกวาคนที่อายุนอยๆ เปนคนที่เซอ เปนคนที่ไม ไมมีความสามารถ ฉะนั้นคนที่อายุมากๆ เปนคน

ที่ไดเปรียบ เพราะวาถาใชคุณสมบัติของคนที่มีอายุ เรียกวามีประสบการณ ก็ตองถือวา เปนคนที่ไดเปรียบ

 แลวก็คนที่อายุนอย อาจจะดถููกคนที่อายุมาก เพราะมีปมดอยนั่นเอง 

คนที่อายุนอยๆ นึกวาไมมีความสามารถ เลยตอง ตองดูถูกคนที่อายุมาก แตก็ขอบอกวาคนที่อายุมาก ถา

รักษาความดี รักษาคุณสมบัติ คุณธรรม ก็ไดเปรียบคนที่อายุนอย และในประเทศชาติ ถามีคนที่มีอายุมาก

 และไดเปรียบ ชาติบานเมืองจะกาวหนาได ถามีแตคนเด็กๆ ที่ไม ไมถือวามีความสามารถแลว ชาติ

บานเมืองไมกาวหนา จะตอง พูดอยางนี้ทานผูใหญก็อาจจะบอกวา นี่แหละ คนที่อายุมากนี่ มีประโยชน 

แตคนที่อายุมาก แตวาไมใช ความ ความไดเปรียบของความที่อายุมากนะ ก็เปนเด็ก เปนคนที่เยาวใน 

เปนคนที่เยาวในความคิด และอันตรายมาก เพราะมีคนที่เขาบอกวาเขาแกแลว แลวนอยใจวาแก เมื่อ

นอยใจวาแก คนอยางนี้เปนคนที่ไม ไมเปนผูใหญ แลวคนที่ไมเปนผูใหญนี่ ทําใหบานเมืองลมจมได มัวแต

ไปนอยใจวาอายุมาก แก แลวก็ไมใชความอายุมาก เปนประโยชนนี่ นาอนาถ 

ถามัวแตบอกวาเรา เราแก แลวก็นอยใจวาแก ไมมีดีแน เพราะวา แสดงใหเห็นวาแกจริงๆ หงําเหงอะ 

เรียกวาหงําเหงอะ ที่บอกวาตัวแก แลวไมใช ก็ไม ไมใชความแก ความชรา ความกาวหนาของจิตใจที่อายุ

มาก ที่มีประสบการณ มาใชเปนประโยชนตอตัวเอง และตอสวนรวม ถาคนที่อายุมาก แลวก็ใชความอายุ

มาก เปนประสบการณ 

คนมีประสบการณนั้น ชวยคนอื่นไดมาก แลวก็คนที่ อยาเอาไมมีประสบการณ ทําใหบานเมืองลมจมได 

เพราะวาคนที่เชื่อวา คนที่อายุ มากนั้นนะ เปนคนหงําเหงอะ เปนคนไม ไมมีประสบการณ ก็วาคนที่อายุ

มาก มีประสบการณ จะมีประสบการณมากนอยแคไหน แตก็มีประสบการณ ได ไดเลาเรียนมามากหรือ

นอย แตก็มีประสบการณ ประสบการณนี้ ชวยใหสวนรวมกาวหนาได ในระยะหลังนี้ดูวา คนที่ไมมี

ประสบการณ แตก็แก ไดทําใหบานเมืองลมจมไปเยอะเหมือนกัน 

ฉะนั้น ก็ขอใหคนที่ คนที่เขา เขาวาวาแกแตวามีประสบการณ แลวมีประสบการณที่ดี ทําใหบานเมือง

ดําเนินงานไปได ขอใหพวกที่แกนี่ ไดมีความสําเร็จ ไดมีความสําเร็จในงานการ ก็เช่ือวาเปนสิ่งที่สําคัญ 

เมื่อพูดถึงแก หรือถึง อายุมากอายุนอยนี่ พูด คน มีคนที่รูสึกวากระทบกระเทือน อยูบาง เพราะวาเขาบอก

สุภาณี ตั้งอยูสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



วาแก ตอนที่รัฐบาล ไดมีการตั้งรัฐบาล ก็ตั้งมาดวยดี โดยที่คนต้ังใจที่จะทํางาน ที่จะพยายาม ก็ไมทราบ

วาไดตั้งใจจริงๆ หรือไม 

แตวาคนแกนี่ ขึ้นมาเปน เปน ขึ้นมาเปนผูใหญ หรือเปนตําแหนงใหญ เขาไมมีตองการอะไร ของตัว ไมได

มีความโลภวาจะ จะตองการตําแหนง แตวาเห็นวาตองมีคนที่อยูในตําแหนงสูง ผูที่อายุมากก็ยอมรับ เขา

จะวาวาแกนํา ก็ไมมีใครวา ผูที่ไดมารับตําแหนงรัฐบาล หรือตําแหนงที่สําคัญๆ เพราะวาไดทํามามากแลว

 ที่เขาวา วาแก ตรงขามก็คงตองถือวา เปนคําชมเชยวา อุตสาห แกแลว ควรจะพักผอนได ไมเอา เขาขอให

เปนก็เปน นี่เปนสิ่งที่นาชมเชย 

แตคนที่ ที่วาอาจจะเปน มาจากความอิจฉาก็ได อิจฉากช็างเขา เพราะวา หมายความวาทําไมได คนที่วา 

ยังไงก็คนที่ คนที่รับเปน เขาใจ เดาใจวา ถาสมมุติวาทําขึ้นมา แลวก็ทําไมไดก็บอกวาทําไมได เพราะวา

ไมไดเคยเปน ไมเคยทํา หนาที่อยางนี้ ก็ทําเทาที่ทําได แตเชื่อวาทําได เพราะวาเปนคนที่มีประสบการณ..."

สุภาณี ตั้งอยูสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนเขาใจใหชัด วาการทําหนาที่ของทหารใหบรรลุประสิทธิผลทั้งดานยุทธการ ทั้งดานการ

ปฏิบัติพัฒนาใหเกิดความเจริญมั่นคงในชาตินั้น ขอแรก จะตองมีความจงรัก และยึดมั่นในชาติบานเมือง 

ตองมุงมั่นที่จะปกปองรักษาและธํารงอิสระภาพอธิปไตยไวทุกเมื่อดวยสติปญญา ความสามารถ และชีวิต

 ความยึดมั่นดังนี้จะเปนเครื่องปองกันตนใหพนอันตราย จากความชั่ว ทุจริตทั้งหมด และจะเปนพลังแรง

สงเสริมใหกาวหนาไปในหนาที่ราชการ ขอสอง เม่ือจะทําการใด ตองตั้งใจทําใหจริงดวยความรับผิดชอบ 

และความบริสุทธิ์ใจมุงถึงผลอันเปนประโยชนพึงประสงคของการนั้นเปนสําคัญ ขอสาม ตองใชหลักวิชาใช

เหตุผล ความถูกตอง และความคิดไตรตรองที่บริบูรณดวยสติ และปญญาเปนเครื่องวินิจฉัยตัดสินปญหา 

ขอสี่ ตองถือวางานทุกดาน ทุกสิ่งสัมพันธพึ่งพิงกันและกันอยู จึงจําเปนตองรวมมือประสานประโยชนกับ

ทุกฝาย ทุกคนดวยความเฉลียวฉลาดและเมตตาปรองดองกัน ทั้งสี่ขอนี้เปนสิ่งที่จะขอใหนําไปพิจารณา

ใหประจักษแกใจ แลวถือเปนวินัยประจําตัวควบคูกับวินัยทหาร..."

สุภาณี ทองยอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

สุภาณี นอยบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ได อบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาด

สาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยตราบตระหนักวาหมู คณะที่มีสามัคคีแนนแฟนสมบูรณยอมมีกําลังกลา แข็งทั้งใน

การคิดและการปฏิบัต.ิ.." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานในการประชุมใหญสามัคคีสมาคม 26 กรกฎาคม 2534..."

สุภาณี บํารุงเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

สุภาณี เพ็งเขียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

สุภาณี สุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

สุภาดา เอ่ีอมกระสินธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทั้งนี้ คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่สมัยใหม

 แตเราอยูพอมีพอกินและขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความสงบ และ

ทํางานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แต

วามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็

ยิ่งยวดได ประเทศตางๆในโลกนี้กําลังตก กําลังแย กําลังยุง เพราะแสวงหาความยิ่งยวด ทั้งในอํานาจ ทั้ง

ในความกาวหนาทางเศรษฐกิจ ทางอุตสาหกรรม ทางลัทธิ ฉะนั้น ถาทุกทานซึ่งถือวาเปนผูที่มีความคิด

และมีอิทธิพล มีพลังที่จะทําใหผูอ่ืนซึ่งมีความคิดเหมือนกัน ชวยกันรักษาสวยรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร 

ขอย้ํา พอควร พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยง คุณสมบัตินี้จากเราไปได ก็จะเปนของขวัญวัน

เกิดที่จะมีคุณคาตลอดกาล..."

สุภาพ ขันนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

สุภาพ จรรยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองสามัคคีกัน ตองไมขัดขากันมากเกินไป แตวาไมไดหมายความวาจะตองทําในแบบที่บางคนนึกจะ

ทํา จะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางาน ทํางานตามหนาที่ เมื่อทํางานตามหนาที่ ก็ตองหวังดีตอผูอ่ืนเปนหลัก

ที่สําคัญตองทํางานดวยการเห็นอกเห็นใจกัน และดวยความขยันหม่ันเพียร..."

สุภาพ จันบุรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหเราบรื่นสําเร็จ และดําเนินการกาวยหนาอยางตอเนื่อง กันไปไดนั้นนัก

ปฎิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฎิบัติที่ชวยใหเปนงานและใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

สุภาพ จําเริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ ยึดม่ันนั้นคือ ความดีเปนผูที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไม

มีความคิดที่แจมใส ไมมีความ คิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถที่ปฎิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."  

 

"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

สุภาพ ชนะพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตองเนื่อง กันไปไดนั้น  มักจะ

ปฎิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง ตองไมประมาท ตองรักษาความจริงใจ ตองสลัดทั้ง

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองตระหนักในความไมรอบคอบ ไมฟงเฟอ ซึ่งเปนขอปฎิบัติที่ชวย

ใหงานเปนงานและใหชีวิตมีความสุข..."

สุภาพ ทั่วพันศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ดนตรีเปนสวนหนึ่งของขาพเจา จะเปนแจซซ หรือไมใชแจซซก็ตาม ดนตรีลวนอยูในตัวคนทุกคน เปน

สวนที่ย่ิงใหญในชีวิตของเรา สําหรับขาพเจาดนตรี คือสิ่งประณีต งดงามและทุกคนควรนิยมในคุณคาของ

ดนตรีทุกประเภท เพราะวาดนตรีแตละประเภท ตางมีความเหมาะสมตามแตโอกาสและอารมณตางๆกัน

ไป..."

สุภาพ บํารุงรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติจะอยูได ก็ดวยความสามัคคี เห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและกัน ไมปดแขงกัน หรืออิจฉาริษยากัน

 ทําเชนนั้น ก็จะทําหใ เมืองไทยอยูตอไปไดอยางที่เคยอยูมา เปนหลายศตวรรษแลว ไมมีใครที่จะลมเราได

ถาเราไมลมตนเอง..."

สุภาพ ประทุมมินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางานตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน  งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน

ทั้งประโยชนของงานและประโยชนของผูทํา  ถาทํางานเพื่อจุดหมายอื่น ๆ  เชนเพื่อประโยชนสวนตัว

แมจะไดผลมากมายเพียงใด  งานก็ไมสําเร็จ  แตทําใหเสียทั้งานเสียทั้งคน..."

สุภาพ ไผพุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนรูจักการใหแกกันการใหในที่นี้ไดแก

1. การใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน เด็กใหผูใหญผูใหญใหเด็ก ผูมีฐานใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสกวา

จะทําใหสังคมมีแตความสุข

2. ใหความรักแกกัน ความรักพอแมตอลูก และลูกมีตอพอแม ครูอาจารยใหแกศิษย ความรักจะแสดงออก

กับความผูกพันธ มีความเอื้ออาทรตอกันรวมเปนพลังอันย่ิงใหญ

3. ใหอภัยแกกันการใหอภัยเปนหัวใจของการอยูรวมกัน การทํางานรวมกันยอมมีความผิดพลาดเมื่อ

ผิดพลาดตองใหอภัยจนกระทั่งเกิดความรักเห็นอกเห็นใจกันยังมาสูประโยชนสุขรวมกัน  

ดังนั้นการใหจึงเปนหัวใจและพลังอยางยิ่งใหญตอความสามัคคีของคนในชาต.ิ.."

สุภาพ เพชรแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สุภาพ มะหะพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

สุภาพ วีรสวัสดิ์วงศ (ร.น.)
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

สุภาพ สิกขาพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรังและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ 

การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตอง คิดถึง

ประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งทมิใชสาระลง..."

สุภาพ เหมือนชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สุภาพร เกตุสุริยงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลา ได และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดย งายดายและ

รวดเร็ว..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21 มิถุนายน 2522..."

สุภาพร ขันธีวิทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมือง ใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจ ซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึงถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้น คือความม่ันคงของบานเมือง..."

สุภาพร ชํานาญกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

สุภาพร ไชยคงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

สุภาพร แดงสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สุภาพร ตรีโสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

สุภาพร ทองหนูแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางคนดีนั้น ก็คือการใหความรู ความคิด ความสามารถ และความดีแกเขา ดวยการใหการศึกษา

อบรม วิชาความรูตาๆ ไมวาวิชาสามัญ วิชาชีพหรือวิชาสาสนา ลวนเปน..."

สุภาพร ทาไชสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราสะสมเงินใชดอกเบี้ย ใชเงินที่เปนดอกเบี้ยโดยไมตองแตะตองทุนแตถาเราใชมากเกินไปหรือเรา

ไมระวัง เรากินเขาไปเปนทุน ทุนมันก็นอยลงๆ จนหมด..."

สุภาพร ไทยเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

สุภาพร บัวบาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โครงการตางๆหรือเศรษฐกิจที่ใหญ ตองมีความสอดคลองกันดี ที่ไมใชเหมือนทฤษฎีใหมที่ใชที่ดินเพียง 

15 ไร และสามารถที่จะปลูกขาวพอกิน กิจการนี้ใหญกวา แตก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน..."

สุภาพร บํารุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีชีวิตของบุคคลนั้นยอมมีภัยอันตราย มีอุปสรรค และเคราะหดี เคราะหรายผานเขามาเนื่อง ๆ ไมมี

ผูใดจะอยูเปนปรกติสุขอยางเดียวได ทุกคนจําเปนตองเตรียมกายเตรียมใจใหพรอมทุกเวลา ที่จะเผชิญ

และตอสูแกไขความไมปรกติเดือดรอนตางๆ ดวยเหตุผล หลักวิชาความถูกตองรอบคอบและสามัคครธรรม

..."

สุภาพร พรหมมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สุภาพร เพชรทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมู ชนผูอยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษา 

และตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ เนื่องดวยสรรพกิจการงานที่เปนสวนรวมทุกดาน ทุกระดับ ตองอาศัย

บุคคลหลายฝายรวมกันทํากิจกรรม..."

สุภาพร มีบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบทเปนงานที่สําคัญ เปนงานยาก เปนงานที่จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาด คือทั้งเฉลียวทั้งฉลาด ตองทําดวยความบริสุทธิ์ใจ..."

สุภาพร ยศบุญเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

สุภาพร วิจารณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในฐานะที่ตองออกไปทําหนาที่เปนครูของผูอ่ืน  ทานจําจะตองสรางสมธรรมะตาง ๆ ใหเพิ่มพูนมาก

ยิ่งขึ้น  และรูจักวางตัวใหกับเปนผูมีหนาที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน  ควรจะตั้งใจปฏบิติหนาที่อยางเต็ม

สามารถและชวยกันขจัดปญหาเยาวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็วและสงเสริมใหเยาวชนไดเปนคนที่มีสัมมา

อาชีพและความประพฤติดีเพื่อเปนกําลังในการที่จะสรางประเทศชาติตอไป"

   "...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแต ความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตอง 

รูจักอบรมเด็กทั้งในดาน ศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึก รับผิดชอบในหนาที่และใน

ฐานะที่เปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนาการใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้นตางกับการอบรม  

การสอนคือการใหความรูแกผูเรียน  สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย  

ขอใหทานทั้งหลายจงอยาสอนแตอยางเดียวใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย..."

สุภาพร ศรสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหพอเยงก็หมายความวา มีกินมีอยูไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ไตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แต

ถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทําสมควรที่จะปฎิบัต.ิ.."

สุภาพร สามิภักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

สุภาพร หนเมืองเกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สุภาพร อติอนุวรรตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

สุภาเพ็ญ ชูสุดรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือ ผูใหก็มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ ผูรับก็มีความสุข 

มีกําลังใจ สังคมสวนรวมตลอดถึงประเทศชาติ ก็มีความผาสุกมีความรมเย็น (พระราชดํารัสเนื่องดวยใน

โอกาสวันขึ้นปใหม : 31 ธันวาคม 2545)..."

สุภาภรณ กุยรัมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนเกิดมาลวนแตมีหนาที่ของตนเองที่ตองปฏิบัติ ดังนั้นเราควรจะทําในสิ่งที่ถูกตอง ไมทําใหคนอื่น

ตองเดือดรอนจากการกระทําของเรา ประพฤติตนใหอยูในทํานองครองธรรม อยาผลักภาระที่ตนเองตอง

รับผิดชอบใหผูอ่ืน ยอมรับการกระทําของตนเอง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ซ่ือสัตยสุจริต เคารพการ

ตัดสินใจของผูอ่ืน..."

สุภาภรณ แกวกําพลกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนามีความสําเร็จ ?

สํา? เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ ?วาจา? เปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้น ตองออกมาจากใจ คือ เปนการ

ตั้งใจที่จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น..."

สุภาภรณ ชวยนุกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางานตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของงาน

และประโยชนของผูนํา ถาทํางานเพื่อจุดหมายอื่นๆ เชน เพื่อประโยชนสวนตัวแมจะไดผลมากเพียงใดงาน

ก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

สุภาภรณ ไชยเวท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกระทําความดีนั้น  สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง  ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปน

หวงตองรอคอยเขาดวย  เมื่ไดลงมือลงแรงกระทําแลวแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม  ผลดีที่จะตอง

เกิดขึ้นแนนอน..."

สุภาภรณ รอดเมฆ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานรวมกันอยางเปนเอกเทศ ดวยความรู ความสามารถระดับนี้ยอมมีประสิทธิภาพสูงสุด 

อาจบัลดาลผลเลิศไดในทุกกรณี ทานทั้งหลายควรอยางยิ่งที่จะตองตั้งใจใหเที่ยงตรงแนวแนอยูในความ

สุจริต บริสุทธ์ิใจ ในการที่จะฏิบัติหนาที่ การงานของแตละคน และทุกคน โดยเต็มความสามารถและโดย

ความถูกตองเปนธรรม เพื่อสรางสรรคประโยชน คือความเจริญวัฒนาและความกาวหนาผาสุก ใหบังเกิด

แกประชาชนอยางแทจริง ก็จะเทากับเปนการปองกันและธาํรงรักษาความมั่นคงของชาติและ

ราชอาณาจักรไวอยางดีที่สุด..."

สุภาภรณ ราชะพริ้ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมผูกจิตใจ

คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการหนึ่ง  ไดแก  การให  คือ การใหสงเคราะหชวยเหลือกัน  ใหอภัย

กัน  ไมถือโทษกัน  ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน 

ประการที่สอง  ไดแก   การมีวาจาดี  คือ  พูดแตคําใหกําลังใจกัน  พูดแนะนําประโยชนแกกัน  และพูดให

รักใครปรองดองกัน

ประการที่สาม  ไดแก  การทําประโยชนแกกัน   คือ  ประพฤติปกิบัติตนใหเกิดประโยชนทั้งแกกันและกัน

และหมูคณะโดยสวนรวม

ประการที่สี่  ไดแก  การวางตนใหสม่ําเสมอ  อยางเหมาะสม  คือ ไมทําใหดีเดนเกินกวาคนอื่น  และไม

ดอยตํ่าทรามไปจากหมูคณะ

หมูคณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาว  หมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญมั่นคง..."

สุภาภรณ สมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

สุภาภรณ หรีมสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงงานทุกอยางถาทําดวยน้ําใจรัก ยอมมีทางสําเร็จไดผลดี เมื่อพบอุปสรรคใดๆ อยาเพิ่งทอแท

จะหมดกําลังใจงายๆ จงตั้งใจทําใหดี คิดหาทางที่จะแกไขผอนคลายอุปสรรคตางๆ ดวยเหตุผลและหลัก

วิชา ไตรตองดวยความสุขุมรอบคอบและเยือกเย็น งานจะลุลวงไปดวยดี การทํางานดวยน้ําใจรักตองหวัง

ผลงานนั้นเปนสําคัญ..."

สุภาภัค พรหมสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

สุภารัตน พรหมวิจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

สุภารี คลายแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

สุภาลี วัฒนศรีธานัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวา  พอเพียง  มีความหมายวา  พอมีกิน

เศรษฐกิจแบบพอเพียง  หมายความวา

ผลิตอะไรมีพอที่จะใช  ไมตองขอยืมคนอื่น

อยูไดดวยตนเอง   แปลงจากภาษาฝรั่งไดวา

ใหยืนบนขาตัวเอง  หมายความวา สองขา

ของเรา  ยืนบนพื้นใหอยูได ไมหกลม ไมตอง

ไปขอยืมของคนอื่นเพื่อที่จะยืนอยูคําวา  พอ

คนเราถาพอในความตองการมันก็มีความโลภ

นอย  เมื่อมีความโลภนอยก็จะเบียดเบียนคนอื่น

นอย  พอเพียง  อาจมีมาก อาจมีของหรูหราก็ได

แตวาตองไมเบียดเบียนคนอื่น..."

สุภาวดี กอนจันเทศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประการแรก คือ การใหทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ประสานงานประสานประโยชนกันให  

              งานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตนเอง ผูอ่ืน และประเทศชาติ

ประการที่สามคือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดย

เทาเทียมเสมอกัน

ประการที่สี ่คือ การที่ตางคนตางพยายามทํา นําความคิดเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรงอยูในเหตุและผล

..."

สุภาวดี แกวประดับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทํางานในหนาที่ในฐานะของแตละคนที่จะตองทําใหทําอยางดีๆ ทําเรื่อยไป ไมใชทําอยางที่จะอยาก

ดีเดน ทําดีเดน ไมใชอยากดีเดน ทําใหดีแลวก็จะเดนเอง ไมใชวาจุดประสงคที่จะทําเพื่อใหดีเดน ทํา

เพื่อใหดีเรื่อยๆ ทําใหหนาที่ที่มีใหสําเร็จ แตไมใชจุดประสงคที่จะดีเดน ก็อยางที่วาไมใชทําเพื่อดัง แตวา

ถาตองการจะดังเมื่อไหร ก็จะดังเอง แลวดังดีดวยดังไพเราะ ไมใชดังอยางนารําคาญ หรือนาเกลียด..."

สุภาวดี แกวมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนหรือการสรางสรรคในทางที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ดวยการลงมือทํา เมื่อยังไมลงมือทําประโยชนก็

ยังไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถึงหากจะมีความรูความสามารถมากมายเพียงใด ถาไมนํามาลงมือทําก็

ปราศจากประโยชน" 

           "การลงมือ หมายถึงการปฏิบัติดวยวิธีตาง ๆ ทุกอยาง เรามักปฏิบัติดวยมือจึงพูดเปนสํานวนวาลง

มือ การลงมือหรือการปฏิบัตินั้นขึ้นอยูกับการที่สมองหรือใจส่ัง คือใจสั่งเมื่อไร อยางไรก็ทําเม่ือนั้น อยางนั้น

 ฉะนั้นถาใจไมสูคือ ออนแอลังเล เกียจคราน หรือในไมสุจริต ไมเที่ยงตรง ก็จะไมลงมือทํา หรือทําใหคั่งคาง

 ทําใหช่ัวทําใหเสียหาย เปนการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผูอ่ืน ซึ่งไมเปนประโยชน ไมเปนการสรางสรรค 

หากแตเปนการบั่นทอนทําลายใหเกิดความเสียหาย และเกิดโทษทุจริต นักปฏิบัติงานจึงตองรูจักปฏิบัติ

ฝกฝนใจของตนเองเปนสําคัญ และเปนเบื้องตนกอนคือ ตองหัดทําใจใหหนักแนน กลาแข็ง และเปน

ระเบียบ ไมยอทอตออุปสรรค ไมมักงายเห็นแกความสะดวกสบาย และสาํคัญที่สุดจะตองใจเที่ยงตรงเปน

กลางและสุจริตอยูเสมอโดยไมหวั่นไหวตออารมณเครื่องลอใด ๆ..."

สุภาวดี ชังละออ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...A good  person can make another person good; it means that goodness will elieit goodness 

in society; other person will also be good. Evill will make a steadfast good person bad only with 

great difficulty; however it is not impossible. If good people hold on tenaciously to their 

goodness it will be difficult for evil people to influence them. The important thing is the strong 

will of the good person..."

สุภาวดี ถาวรชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

สุภาวดี ภูพัทธยากร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

สุภาวดี มาทน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัตคคีกลมเกลียวกันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็จะ

เจริญและอยูในฐานะดีจึงเห็นไดวาความสามาคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

สุภาวดี เรืองออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สุภาวดี วิรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

สุภาวดี วิวัฒนสถิรกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

สุภาวดี อนุบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

สุภาวดี เอกอุรุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

สุภาวรรณ สุวรรณคะโต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารนั้นมีหนาที่หลักอยูที่การปองกันประเทศและ การธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไวดวย

แสนยานุภาพ กับทั้งตองแผความเมตตาอาทร ปกปองคุมครองประชาชน ทั่วไปใหมีชีวิตอยูดวยความ

รมเย็น เปนปกติสุขปลอดจากภยันตรายและความเดือดรอนยากเข็ญ ตาง ๆ..."

สุภิญญา ยวนลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวา การทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุภิญญา รุงเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

สุภิดา ไมจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

สุภิรัชต ชูสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

สุมณฑา บุญนอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

สุมณฑา พานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

สุมณฑา แวแสงออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

สุมณะ สุขแสงเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความซื่อสัตย สุจริตเปนพื้นฐานของความ ดีทุกอยาง เด็กๆจึงตองฝกฝนอบรมให เกิดมีขึ้นในตนเอง 

เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมี ประโยชน และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง..."

สุมน แกมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองจะมีความเรียบรอย ความมั่นคงก็ตอเมื่อประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนถูกตอง

ตามระเบียบของบานเมืองตามกฎหมาย แตกฎหมายนี้ก็ยากที่จะปฏิบัติตาม เพราะวาตองมีความรูและ

จะตองมีความสามารถ ที่จะทําใหถูกตอง ซึ่งจําเปนตองไดรับคําแนะนํา เพื่อใหกฎหมายคุมครองไดเทาที่

ไดทราบแลว กฎหมายอาจไมเปนสิ่งที่คุมครองบุคคลได ตรงกันขามอาจเปนเครื่องมือที่กดขี่บุคคล..."

สุมน ภุมมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุมนา นอยวรรณะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะตองปฏิบัติใหถูกตองเที่ยงตรงและสมบุรณบริบูรณเพื่อใหบงเกิดแตเฉพาะสิ่งทีเปนคุณประโยชนแก

บานเมือง และประชาชน..."

สุมล บําเพ็ญอยู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุมล สุทธะลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวนคือ  ความสงบภายนอก กับ ความสงบภายใน 

ภายนอกไดแก ความเปนอยูและสภาพแวดลอมปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือวายุงยากเดือดรอน เชน  น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือขัดแยงมุงรายทําลายกัน   ภายในไดแก จิตใจที่สะอาด แจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุน

เคือง ขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญมาก เพราะทําใหบุคคลมีสติ รูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรง 

ถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะอํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจน ชื่อเสียง 

เกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคน ตองการใหสัมฤทธิ์ผลได..."

สุมลฑา ศรีสัยยาสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สุมลรัตน วิสมิตะนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูมีหนาที่สื่อขาว ควรสํานึกอยูเสมอวางาน ที่ทําเปนงานสําคัญและมีเกียรติสูง การ แพรขาวโดยขาด

ความระมัดระวัง หรือแมแต คําพูดงาย ๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทําลาย งานที่ผูมีความปรารถนาดี

ทั้งหลาย พยายาม สรางไวดวยความยากลําบากเปนเวลาแรมป เหมือน ฟองอากาศนิดเดียวถาเขาไปอยู

ในเสนเลือดก็สามารถ ปลิดชีวิตคนได..." 

พระราชดํารัส พระราชทานแกนักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ

ณ พิพิธภัณฑเมโทรโปลิตันนครนิวยอรค สหรัฐอเมริกา 8 มิถุนายน 2510..."

สุมะนา พัฒโนภาษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จิตใจของครูแตกอนนั้นมากดวยเมตตา ความเมตตาทําใหครูเห็นแกศิษยยิ่งกวาเห็นแกตัวจึงมุงที่จะสั่ง

สอนและอบรมศิษยใหมีทั้งความดีและความรู สามารถเสียสละความสุข ความสะดวกสบายและแมความ

สนุกความคะนองไดเพื่อประโยชนของศิษย ครูของไทยจึงผูกมัดศิษยใหความรักใครไดมั่นคง..."

สุมันตา พุมประทีป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

สุมัยยะห เอียดวารี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."

สุมัศญา แสนชมภู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางจะแกไขได ถาแกคนเดียวไมได ก็ชวยกันแกหลายๆ คน หลายๆทาง ดวยความ

รวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทําลายความเจริญ

และความสําเร็จของการงาน (พระราชดํารัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอานในพิธีเปดการประชุมยุวพุทธิก

สมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ที่พระนครศรีอยุธยา : 12  ธันวาคม  2513)..."

สุมาดี พลจันททึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐..."

สุมาตร ใสกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น  ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล  หรือผลประโยชนใหมาก  

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ  เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุมามาลย ศิริวร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี  หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือนรอนวุนวายได..."

สุมามาลย ออมทรัพยทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี... 

 

...A good person can make another person good; it means that goodness will elicit goodness in

 society; other person will also be good. Evil will make a steadfast good person bad only with 

great difficulty; however, it is not impossible. If good people hold on tenaciously to their 

goodness, it will be difficult for evil people to influence them.  The important thing is the strong 

will of the good person..."

สุมาลย แกวนิยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในภาษาทุกภาษาตองมีคําวาเมตตา คือเอื้อเฟอซึ่งกันและกันมองคนอื่นในทางที่จะชวยเหลือเขา

มากกวาที่จะไปแยงชิงเขา ทุกภาษาทุกศาสนา ก็มีจิตใจนี่หรือวิธีการนี้ ขอใหทานทั้งหลายทําตอไปดวย

ความแนวแน และดวยความสุจริตใจ เปนทางที่จะชวยสวนรวมใหอยูเย็นเปนสุข..."

สุมาลร สินสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...36 แผนที่ชีวิตของพอ

1.ขอบคุณขาวทุกเม็ด น้ําทุกหยด อาหารทุกจานอยางจริงใจ

2.อยางสวดมนตเพื่อขอสิ่งใดนอกจากปญญาและความกลาหาญ

3.เพื่อนใหมคือของขวัญที่ใหกับตัวเอง สวนเพื่อนเกา/มิตรคืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณคา

4.อานหนังสือธรรมะปละเลม

5.ปฏิบัติตอคนอ่ืนเชนเดียวกันที่ตองการใหคนอื่นปฏิบัติตอเรา

6.พูดคําวาขอบคุณใหมากๆ

7.รักษาความลับใหเปน

8.ประเมินคุณคาของการใหอภัยใหสูง

9.ฟงใหมากแลวจะไดคูสนทนา

10.ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตําหนิและรูแกใจวาเปนจริง

11.หากลมลง จงอยากลัวกับการลุกขึ้นใหม

12.เม่ือเผชิญหนากับงานหนัก คิดเสมอวาเปนไปไมไดที่จะลมเหลว

13.อยาถกเถียงธุรกิจภายในลิฟท

14.ใชบัตรเครดิตเพื่อความสะดวกอยาใชเพื่อกอหนี้

15.อยาหยิ่ง หากกลาวคําวาขอโทษ

16.อยาอายหากจะบอกใครวาไมรู

17.ระยะทางนับพันกิโลเมตร แนนอนมันไมราบร่ืนตลอดทาง

18.เม่ือไมมีใครเกิดมาวิ่งไดจึงควรทําสิ่งตางอยางคอยเปนคอยไป

19.การประหยัดเปนบอเกิดแหงความร่ํารวย

20.คนไมรักดิน คือคนไมรักชีวิต ไมรักอนาคต

21.ยามทะเลาะกัน ผูที่เงียบกอนคือผูที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี

22.ชีวิตนี้ฉันไมเคยทํางานเลยสักวัน ทุกวันเปนวันสนุกหมด

23.จงอยาใชจุดแข็ง เอาชนะจุดออน

24.เปนหนาที่ของเราที่จะพูดใหคนอื่นเขาใจ

25.เหรียญเดียวมี 2 หนา ความสําเร็จกับความลมเหลว

26.อยาตามใจตัวเอง เร่ืองยุงๆเกิดขึ้นเพราะตามใจตัวเองทั้งนั้น..."

สุมาลา นาคนายม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

สุมาลี แกวขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแก ระเบียบในการคิดและในการทํา

ผูไมฝกระเบียบไว  ถึงจะมีวิชา มีเร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร  ก็มักทํางาน

ใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสันสนวาวุน  ทําอะไรก็ไมถูกลําดับข้ันตอน  มี

แตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน  ขาราชการจึงจําเปนตอง

ฝกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้น จักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางาน

ไดดีขึ้น และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

สุมาลี ขุนพลนาควาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สุมาลี ขุนเศษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

สุมาลี คําหงษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

สุมาลี ฉันทวิลาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

สุมาลี ชลไพศาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และ ความถูกตอง เปนธรรม 

ประกอบดวย

เพระเหตุวาความรูนั้นเปนเสมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัย ที่นําพาใหยวดยายดําเนินไปถูกทาง 

ดวยความสวัสดี คือความปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไว เปนนิตย โดยตระหนักวาการ

งาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดยาก แตถา

งานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

สุมาลี แดงนุพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจโดยไมจําตองต้ังขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวาง

 คนที่ทํางานจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความขยันและซื่อสัตย

สุจริต ก็ย่ิงจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

สุมาลี ตันตาปกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สุมาลี ถาม่ังมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สุมาลี บุญวิริยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อนาคตของชาติทุกชาติยอมขึ้นอยูแกเด็ก เพราะเด็กก็คือผูใหญในเวลาขางหนา ถาบุคคลไดรับการ

อบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดีอยูในศีลในธรรม เคารพตอบทกฎหมายของบานเมืองเสียตั้งแตยังเยาว เมื่อ

เติบโตขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแตคนดี และประเทศจะเจริญกาวหนาตอไปได ก็โดยตองมีพลเมืองดี

ดั่งวานี้ ขาพเจาจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของขาพเจาไดมีความสนใจในปญหาเกี่ยวกับการที่เด็ก และ

เยาวชนกระทําความผิด และพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหลานี้ใหกลับตนเปนพลเมืองดี..."

สุมาลี บุญะฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่ปรารถนา คือ ที่เปนประโยชน และเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความสุจริต

 ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย

เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเสมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยาน เคลื่อนที่ไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง

ดวยความสวัสดี คือความปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ สวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวาการ

งาน ยอมเจริญตอไป สังและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรู เปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไป

โดยยยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารง

อยูมิไดเลย..."

สุมาลี ปานจันทรื
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

สุมาลี เพชรรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

สุมาลี เมธีลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สุมาลี รองนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานรวมกัน และสงเสริมกันอยางมีเอกภาพของผูมีความรูความสามารถระดับนี้ ยอมมี

ศักยภาพสูง อาจบันดาลใหมีประสิทธิผล ใหบังเกิดไดตามตองการทุกกรณี ทานทั้งหลายจึงควรอยางยิ่งที่

จะต้ังตัวตั้งใจใหเที่ยงตรง และเหนียวแนนอยูในความถูกตองและสุจริต ในการที่จะนําความรูความคิด

วิทยาการทั้งปวงไปใชแตในทางสรางสรรคและเปนประโยชน ถาทุกฝายเขาใจและปฏิบัติไดดังนี้ สิ่งที่แต

ละคนกระทําจะประกอบเกื้อกูลกันขึ้นเปนความมั่นคงปลอดภยั และความวัฒนาผาสุกของชาติบานเมือง

ไดแทจริง..."

สุมาลี รักขะพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ  มีผลเก่ียวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน  เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธ์ิบริบูรณ

โดยเต็มกําลังสติปญญา  ความรู  ความสามารถ  เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูง

และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตนแกหนาที่  และแกแผนดิน..."

สุมาลี รัมมะฉัตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เร่ืองของความคิดที่ขัดกัน มีคนละมาตรฐาน เขาเรียกภาษาอังกฤษ วา double standard double ก็

สองอยาง standard ก็เกณฑ เกณฑ หรือมาตรฐาน มาตรฐานที่มี ๒ อยาง คือหมายความวา เราคิดวา 

สําหรับตัวเราอะไรดี แลวก็บอก แตวาไปพูดกับอีกคน ไปพูดอีกอยางวา อันนั้นเปนดีสําหรับเขา เปน 

double standard อยางสําหรับเราคนไทยถือวา ทําอะไรอยางนะดี แตเราไปบอกวาของ ของตางประเทศ

เขาพูดอยางนั้น เขาไมดี เนี่ยเรามี double standard ไอคําวา double standard เนี่ย มันทําให ทําให

ความเจริญไมเกิดขึ้น แตวาอาจจะนึกวา ความเจริญเกิดขึ้นได เพราะวาเราไปตมเขาได เราไป เราไปหลอก

เขาได แตความจริง double standard นี้มีทั่ว ทั่วไป ทั่วโลก ไมใชเมืองไทย เมืองไทยไมเคย กอนนี้ไม มี

เทาไหร double standard ตางประเทศมีมากกวา แตวาเดี๋ยวนี้เมื่อ อยางที่วาพูดภาษาฝรั่ง เราก็ตองมีบาง

..."

สุมาลี วงษธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคม พรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพรและการเฉลิมฉลองย่ิงใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ รัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาว

ไทยที่รวมกันแสดงออกทั่วประเทศ มีทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมาก เพราะแตละคน

ไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคน

     จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดีและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทกุฝายทๆใหขาพเจา

เห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมที่เปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคีทําใหคนไทยเราสามารถ

รวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญ รุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง

     ประการแรกคือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

     ประการที่สองคือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกันใหงานที่

ทําสาํเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืนและประเทศชาติ

     ประการที่สามคือ การที่ทุกคนปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเทา

เทียมกัน

     ประการที่สี่คือ การที่ตางคนตางพยายามนําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล หากความคิดจิตใจและประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในการพิธีที่เจริญนี้ยังมีพรอมมูล

อยูภายในจิตใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวาประเทศชาติจะดํารง มั่นคงอยูตลอดไปไดจึงขอใหทานทั้งหลาย

ในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลาไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียงแนนและ

ถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยูดวยความ

รมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและภายหนา

     ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงคุมครองรักษาประเทศชาติไทยใหปลอดพน

จากภยันตรายทุกสิ่ง และอํานาจความสุข ความเจริญสุขสวัสดิ์ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วกัน..."

สุมาลี ศรีบวรธนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดียิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางบุคคลสําคัญจากทุกสถานในชาติรวมทั้งประมุข

และพราะราชวงคจากนานาประเทศ เสด็จมารวมงานเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ ขอขอบใจทาน

นายกรัฐมนตรีเปนอยางมาก ในนามของประชาชนชาวไทย และกลาวถึงการปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงการ

พัฒนาในดานตางๆ ของขาพเจา 60 ป ขาพเจาใครจะกลาวแกทุกทานวาการทานบํารุงประเทศชาตินั้น

มิใชเปนหนาที่ของผูหนึ่งผูใด โดยเฉพาะเปนภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะตองกระทํา

หนาที่ของตนใหดีที่สุด เพื่อธํารงรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญ มั่นคง และผาสุข ขาพเจาใน

ฐานะที่เปนคนไทยคนหนึ่ง จึงมีภาระหนาที่ของตนดวยเต็มกําลังความสามารถ และใหความรวมมือ 

สนับสนุนขาพเจาในการกิจทั้งปวงดวยดีตลอดมา

ทั้งขอบพระทัยพระประมุขและพระราชวงคจากประเทศตางๆ ที่ทรงอตุสาหะ เสด็จมารวมในงานครั้งนี้

ดวยทั่วกัน ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ จงคุมครองรักษาทานทั้งหลายใหปราศจากทุกขและภัย

ทุกประการ บันดาลสุขสวัสดิ์พิพัฒมงคลใหสัมฤทธิแกทานทุกเมื่อ ตลอดไป..."

สุมาลี ศรีอรุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

สุมาลี สมติ๊บ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานดานการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซึ่ง

เปนทั้งตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรา

รักษาและดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป..."

สุมาลี สุขใย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

สุมาลี ฮอบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

สุมาวดี ขุนศรีเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

สุมิตตา จินดาพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สุมิตร ทองกลอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธี มอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง ขอ

แสดงความชื่นชมกับบัณฑิต ผูไดรับรางวัล และทุนการศึกษาทุกคน ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จ 

เมื่อสองวันกอน ขาพเจาไดพูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ เปนความวา บุคคลจะตองคิดใหดี ใหรอบคอบ

เสียกอนที่จะพูดจะทํา และเมื่อพูดสิ่งใดไปแลว ตองทําใหไดจริง จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความ

ศรัทธาเชื่อถือ และความสรรเสริญยกยองจากคนทุกฝาย 

วันนี้ ใครจะกลาวเพิ่มเติมแกทุกทานวา งานที่ทําหลังจากที่ไดคิดพิจารณาอยางรอบคอบ และวางแผน

ปฏิบัติทุกขั้นตอนอยางถูกถวน ตามหลักวิชาแลว ก็ไมแนวา จะไดผลเลิศตามเปาหมายที่ตั้งไวเสมอไป 

ดังนั้น ไมวางานที่ทําจะไดผลมากนอยประการใด สําเร็จหรือลมเหลวก็ตาม นักปฏิบัติงานผูยึดมั่นใน

ความจริง จะตองยอมรับความจริง และตองกลาที่จะบอกกลาวใหทราบทั่วกัน โดยไมปดบังหรือบิดเบือน 

ถาไมไดผล คนอื่นจะไดถือเปนบทเรียน ไมเสียแรงเสียเวลาไปปฏิบัติโดยเปลาประโยชนอีก ถาไดผลดี 

ผูอ่ืนก็จะไดยึดถือปฏิบัติตาม และขยายผลใหไดประโยชนกวางขวางขึ้น บัณฑิตผูจะออกไปปฏิบัติหนาที่

การงานสรางเกียรติยศชื่อเสียง และความเจริญมั่นคงใหแกตนและบานเมือง จึงควรจะไดพิจารณาศึกษา

ในเรื่องการคิด การพูด การกระทํา ทั้งกอนหลัง ที่กลาวมานี้ใหทราบชัด แลวนอมนําไปปฏิบัติใหเกิด

ประโยชนตอไป..."

สุมิตร สมบง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวา ผูมีความรูมากแตไมมีความสุจริต ไม

มีความบริสุทธิ์ใจ..."

สุมิตร อยูชุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

สุมิตรา กันธิยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เร่ืองที่ชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้นมีประโยชนโดยตรงกับชาวเขา เพื่อที่จะสงเสริมและสนับสนุน

ใหชาวเขามีความเปนอยูที่ดีขึ้น..."

สุมิตรา คงสืบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเดือดรอนก็ตองไปดูโครงการพระราชดําริ ทําอยางเศรษฐกิจพอเพียง แตอยางไรก็ตามเรื่องนี้ก็เปดให

กวางขวางของเศรษฐกิจจะดีขึ้น ทําเศรษฐกิจพอเพียงสักนิดหนอยก็ทําใหอีก 40 ป ประเทศชาติไปได ถา

ทุกคนเลื่อมใสวาตองพอเพียงก็ปฎิบัติเถิด ถาปฎิบัติเศรษฐกิจพอเพียงมันใชไดจริง ๆ แตวาอาจจะไมสบาย

..."

สุมิตรา บุปผาพวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางงานศิลปะทุกอยางทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบ

กับวิธีการที่ดีอยางเหมาะสมแลว ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวย จึงจะได

ผลงานที่มีคาควรแกการยอมรับนับถือ..."

สุเมฆ แสนหมื่นแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

สุเมต เอี่ยมสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

สุเมธ กาวีอาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

สุเมธ ขาวสําอางค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทราม

ออนแอ และตองทราบตระหนักในความไมสํารวมไมฟุงเฟอ ซึ่งเปนขอปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงานและให

ชีวิตมั่นคง

เปนสุข..."

สุเมธ ดวงบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

สุเมธ ปานแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง  

สองประการณคือคุณลักษณะสําคัญของไทย  ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง 

มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

สุเมธตา ทับอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

สุเมศ สุนทรทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อนาคตของชาติทุกชาติยอมขึ้นอยูแกเด็ก เพราะเด็กก็คือผูใหญในเวลาขางหนา ถาบุคคลไดรับการ

อบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดีอยูในศีลในธรรม เคารพตอบทกฎหมายของบานเมืองเสียตั้งแตยังเยาว เมื่อ

เติบโตขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแตคนดี และประเทศจะเจริญกาวหนาตอไปได ก็โดยตองมีพลเมืองดี

ดั่งวานี้ ขาพเจาจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของขาพเจาไดมีความสนใจในปญหาเกี่ยวกับการที่เด็ก และ

เยาวชนกระทําความผิด และพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหลานี้ใหกลับตนเปนพลเมืองดี..."

สุเมศร ศิวิโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยาง ของขาราชการ มีผลเก่ียวเนื่องถึงประโยชนสวนรวม  ของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชารทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ  ประการใหบริสุทธิ์ บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู  ความสามารถเพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูง  และบังเกิดประโยชน อยางดีที่สุดแกตน  แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

สุย จุยหนองเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกแลกวาง ประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชา และความชอบธรรม ประการหนึ่ง ความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสามสวนนี้

โดยครบถวนสม่ําเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี>..."

สุรกิต ศรีคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่

กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียรพยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการ

งานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญาความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเอง

ทั้งของผูอ่ืน ซึ่งเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความ

จริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซ่ึงเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ 

ไดแกการกําจัดจิตใจที่ตํ่าทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิดจิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซ่ึงจะชวยใหฝกใฝแตใน

การที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแกการรูจักสงบใจ ซ่ึงเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดใน

เมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถพิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติ

หรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปนสวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และ

เกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือเพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยให

เกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายามอบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุก

ขอ. เม่ือคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว 

จึงบันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

สุรงค โพชนิกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยนี้  ความจริง " รูรักสามัคคี " ถึงอยูไดจนทุกวันนี้  ถาไมรู " รูรักสามัคคี " อยูไมได  แตกอนนี้เมื่อ  

40 หรือ  50  ปกอน  ประชากรของประเทศไทย  มีประมาณ  18  ลาน  เดี๋ยวนี้มีมากขึ้นสามเทา  มี

มากกวา  54  ลาน  จวนจะ  60  ลาน  การที่ " รูรักสามัคคี " ก็ลําบากมาก เพราะคนมากๆรูจักกันทั่วถึงไม

คอยได  แต " รูรักสามัคคี "ควรจะใชได เพราะหมายความวา ทุกคนถือวาตนเปนคนไทย  มีอะไรเกิดขึ้นก็

ตาม  ทุกคนรูวาตองมีความสามัคคี " รู "ก็คือทราบ  ทราบความหมายของสามัคคี  " รัก "คือ " นิยม "นิยม

ความสามัคคี  เพราะเหตุใดคนไทยจึง " รูรักสามัคคี "ก็เพราะคนไทยนี่ฉลาด  ไมใชไมฉลาด คนไทยนี่ฉลาด

 รูวาถาหากเมืองไทยไมใชความสามัคคี  ไมเห็นอกเห็นใจกัน  ไมใชอะไรที่จะพอรับกันได  พอที่จะใชได ก็

คงจะไมไดทําอะไร หมายความวา ทํามาหากินก็ไมไดทํามาหากิน  เพราะวาไมมีอุปกรณ ไมมีความสงบ 

จะตอง " รูรักสามัคคี "หมายความวา รูจักการอะลุมอลวยกัน แมจะไมใชถูกตองเต็มที่ คือหมายความวา

ไมถูกหลักวิชาเต็มที่ ก็จะตองใช เพราะวาถาไมใช  ก็ไมมีอะไรใช อาจมีสิ่งที่มีอยูแลวที่จะใชไปไดชั่วคราว 

 คุณภาพอาจไมคอยดีนัก ทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรที่ดีรอยเปอรเซนต  แตวาตองใชอะไรที่พอใชไดไป 

ไมอยางนั้น ไมมีวันที่จะมีชีวิตรอดได..."

สุรงค โพชนิกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

สุรจิต อัลภาชน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใด ๆ  เกิดขึ้นเราควรจะไดทําความเขาใจกันและรวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

สุรจิตร บุญชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

สุรชัย ขาวนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

สุรชัย จรัญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันกฎหมายนี้ก็เปนสิ่งสําคัญมากสําหรับบานเมือง เพราะวาเปนหลักของการอยูรวมกันในชาติ

บานเมือง เพื่อใหการอยูเปนระเบียบเรียบรอย และใหทุกคนที่อยูในชาติสามารถที่จะมีชีวิตรุงเรืองโดยไม

เบียดเบียนกัน กฎหมายมีไวสําหรับใหมีความสงบสุขในบานเมือง มิใชกฎหมายมีไวสําหรับบังคับ

ประชาชน ถามุงหมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเปนเผด็จการ กลายเปนสิ่งที่บุคคลหมูนอยจะตอง

บังคับบุคคลหมูมาก ในทางตรงขาม กฎหมายมีไวสําหรับใหบุคคลสวนมากมีเสรี และอยูไดดวยความสงบ

 บางทีเราตั้งกฎหมายขึ้นมาก็ดวยวิชาการ ซ่ึงไดมาจากตางประเทศ แตวิชาการนั้นอาจไมเหมาะสมกับ

สถานการณหรือทองที่ของเรา ถานักกฎหมายศึกษาในทางกฎหมายโดยแท ไมไดสนใจในปญหาที่แทจริง 

มัวแตมาดูทางทฤษฎีของกฎหมายก็จะไมเกิดประโยชนได แตถานักกฎหมายหรือที่สนใจกฎหมายไดไปดู

ขอเท็จจริงตาง ๆ กฎหมายจะชวยใหบานเมืองมีความเรียบรอย..."

สุรชัย จุดศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน นั้น หมายความวา

 อุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกวาความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัว

จะตองผลิตอาหารของตัว  จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมี

ความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกล

เทาไหร  ไมตองเสียคาขนสงมากนัก ( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 

2540)..."

สุรชัย ดวงทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข..."

สุรชัย ตุพิลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง..."

สุรชัย เทียนอิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราสะสมเงินใชดอกเบี้ย ใชเงินที่เปนดอกเบี้ยโยไมตองแตะตองทุนแตถาเราใชมากเกินไปหรือเราไม

ระวัง เรากินเขาไปในทุน ทุนมันก็นอยลงๆ จนหมด..."

สุรชัย ธราพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจํา บุคคลสองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษามา

ใชใน การปฏิบัติงาน กับความ ฉลาดที่จะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอม ทั้งทางที่จะใหพน ความ

เสื่อมเพี่อดําเนินไปใหถึงความเจริญ..."

สุรชัย บํารุงโมสิโก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มหาวิทยาลัย มุงสั่งสอนนักศึกษาใหเปนคนเกง ซึ่งเปนการดี แตนอกจากจะสอนใหเกงแลวจําเปน

อยางยิ่ง ที่จะอบรมใหดีพรอมกันไปดวย ประเทศเราจึงจะไดคนที่มีคุณภาพพรอมคือ ทั้งเกงและทั้งดีมา

เปนกําลัง ของบานเมือง..."

สุรชัย พรหมมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

สุรชัย เมืองมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สุรชัย ราชกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ทานทั้งหลายไดบําเพ็ญการถือศีลในระยะเดือนรอมดอนอันสําคัญนี้ ก็เทากับทานทั้งหลายไดฝก

จิตใจและรางกายของทานเพื่อใหมีความเขมแข็งตามบัญญัติของพระคัมภีร ซึ่งมีประโยชนอยางยิ่ง

เพราะวาการฝกายและใจนี้เปนสิ่งสําคัญของมวลมนุษยทั้งหลาย ผูใดที่เกิดมาเปนคนแลว และตั้งใจที่จะ

ฝกฝนตนเองใหมีความสามารถ มีความรู และมีความเขมแข็งทั้งกายและทั้งใจนี้ ก็นับไดวาทําหนาที่ของผู

ที่เกิดมาเปนคน และถาจะถือวาเปนคนที่ประเสรฐิก็จะตองมีความเพียรดังนี้ ถาผูใดละเลย โอกาสที่จะ

บําเพ็ญเพียรที่จะสรางความดีโดยความขยันหม่ันเพียร ก็เทากับเสียโอกาสพลาดประโยชนในการที่เกิดมา

 อันนี้ก็เปนประโยชนที่สําคัญอยางยิ่งของการบําเพ็ญบุญการถือศีลตามบทบัญญัติของพระศาสนา 

ประโยชนนี้จะไดรับเปนสวนบุคคลห คือแตละคนเทากับขัดเกลาใหแตละคนมีความดี มีความสามารถยิ่งๆ

 ขึ้น ดังนี้ ก็เกิดประโยชนแกสวนรวมดวย เพราะวาสังคมที่ประกอบดวยคนที่มีความเขมแข็ง มีความเพียร 

มีความแนวแน ยอมเปนสังคมที่นาอยู เปนสังคมที่กาวหนาและเปนสังคมที่มีความผาสุก เพราะวาการฝก

จิตนี้ยอมไดเห็นขึ้นมาวาสิ่งใดควรทํา สิ่งใดควรเวน เมื่อทราบวาสิ่งใดควรทําก็มีความกาวหนา เม่ือทราบ

วาสิ่งใดควรเวนก็จะทําใหมีสันติสุข ความมุงหมาย ของศาสนาทุกศาสนา และโดยเฉพาะศาสนาอิสลาม 

ก็มีอยูที่จะสรางคนใหเปนคนที่มีความสามารถ และเปนคนที่สามารถหาความสุขใหแกตน ใหแกหมูคณะ 

ใหแกสังคม ตลอดจนใหแกประเทศชาติอันเปนสังคมใหญ มีบทบัญญัติหลายบทที่สั่งไวใหผูที่เลื่อมใส

ศรัทธาในศาสนาบําเพ็ญและบทที่สําคัญที่สุดก็คือใหรูจักสรางตัวใหแข็งแรง และใชกําลังของตัวนี้คือ

กําลังทั้งกายทั้งใจของตัว ในทางที่เปนประโยชนตอสวนรวม ตอมวลมนุษยทั้งหลาย เพื่อใหมวลมนุษยอยู

ไดโดยผาสุก ดวยความสงบ ขอนี้ก็เปนขอที่สําคัญมาก..."

สุรชัย ริมสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

สุรชัย วิทยาเวช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

สุรชัย สรรพเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดี ไดทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีความ

ปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครอง

บานเมือง

และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมไดกอความเดือดรอน วุนวายได..."

สุรชัย สุรฤทธิพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เขาตีความวา เปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวาใหพอเพียงในหมูบานหรือในท

องถิ่นใหสามารถที่จะมีพิกิน เร่ิมดวยพอมีพอกิน..."

สุรชัย เสริมสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุก ๆ คนใหมีความสุข ความ

เจริญ และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา 

ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือปรารถนาสุขกายสบายใจ ความสมบูรณดวย

พลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบรมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปน 2 สวน คือความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก

ไดแกความเปนอยูและสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตรายหรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยง มุงรายทําลายกัน 

ภายในไดแกจิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาดและสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรคสิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลายพยายามทําความคิดจิตใจใหสงบ แจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกันก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคนทุกฝายจะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไปโดย

ราบร่ืนและมั่นคง บรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคนให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

สุรชัย แสนสีดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง?

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2513)..."

สุรชัย อุยสันติวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีทางดําเนินของบานเมืองและของประชาชนทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด เพราะความผันแปร

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ ที่เกิดจากเหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในปใหมนี้ 

สถานการณของประเทศโดยสวนรวมยังไมแจมใสนัก ซึ่งหมายความวา เราทุกคนตองขับเคี่ยวกับปญหา

ตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาดานการครองชีพหนักขึ้น นาพอใจยินดีที่พวกเราเปนอันมาก ยอมรับรูความจริง

ขอนี้ แลวระวังตั้งใจเผชิญกับปญหาและสถานการณตาง ๆ ดวยความสงบอดทน และดวยความมีสติรูเทา

สถานการณ ทําใหผานสภาวการณไมปรกติตาง ๆ มาไดเรียบรอยพอสมควร และหวังไดวาจะ

ประคับประคองตัวใหอยูรอดและกาวตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

สุรชาติ กล่ินโกมุท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

สุรชาติ พันธสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

สุรชาติ ศรีสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูจะตองตั้งใจในความดีอยูตลอดเวลา แมจะเหน็ดเหนื่อย เทาไรก็จะตองอดทนเพื่อพิสูจนวาครูนี้เปนที่

 เคารพสักการะได แตถาครู ไมต้ังตัวในศีลธรรมถาครูไมทําตัวเปน ผูใหญเด็กจะเคารพไดอยางไ..."

สุรชาติ สุจริตจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราอยาไปเบิกบานที่บานเมือง ที่ประเทศไดสรางเอาไวตั้งแตบรรพบุรุษของเรามากเกินไป  เราตองทํา

เองบางหรือเพิ่มพูนใหประเทศชาติมีอนาคตที่แนนอน..."

สุรชาติ สุวรรณเทศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางคนดีนั้น ก็คือการใหความรู ความคิด ความสามารถ และความดีแกเขา ดวยการใหการศึกษา

อบรม วิชาความรูตาง ๆ ไมวาวิชาสามัญ วิชาชีพ หรือ วิชาศาสนา ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับเยาวชน 

สําหรับแตละคนจะนําไปสรางอนาคต ที่มั่นคงแจมใส. ถาโรงเรียนสอนวิชาการไดดี ฝกหัดใหรูจักหนาที่

และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริง ๆ พรอมทั้งอบรมใหเขาใจในศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแก

เยาวชนอยางครบถวน. โดยเฉพาะความรูวิชาการนั้น นอกจากจะทําใหบุคคลเฉลียวฉลาด มีโอกาสที่เปด

กวางแลว ยังจะชวยใหศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง เกื้อกูลการประพฤติปฏิบัติตามศาสนา

ใหถูกตองม่ันคง และชวยใหอนุชนเติบโตเปนพลเมืองดี เปนศาสนิกชนที่สมบูรณแบบ..."

สุรชิต กาญจนมิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

สุรเชษฏ ชวยไธสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจ ไมกระทําในสิ่งใดๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวาช่ัววาเสื่อมเราตอง

ฝนคองตานความคิด และความประพฤติทุกอยางที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบันที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวาเปนความดี เปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนรไดจริงๆใหผล

ของความดีบังเกิดมากๆขึ้นก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไว มิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดเปน

ลําดับ..."

สุรเชษฐ ไชยชาววงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

สุรเชษฐ นิจสุชัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

สุรเดช เดชมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งหมดซึ่งประกาศใชบังคับแกประชาชนนั้น แมจะมีบทบัญญัติอันเที่ยงธรรม และครอบคลุม

ไปถึงประชาชนทั่วประเทศอยูในตัวโดยหลักการแลวก็ตาม แตคดีความที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังผิดแผกแปลกกัน

ไปไดมาก ตามเหตุแวดลอม สถานการณ และพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของแตละทองถิ่น การใช

กฎหมายบังคับคดีตาง ๆ จําเปนตองใชวิจารณญาณอันถูกตองของนักกฎหมายควบคูไปดวยทุกกรณี จึง

จะสามารถรักษาความยุติธรรมไวมิใหสั่นคลอน และขาดตกบกพรองได นักกฎหมายทุกคนจะตองตั้งใจใช

กฎหมายเพื่อผดุงความเปนธรรม ความผาสุกสงบ ความมั่นคงของมหาชน และประเทศชาติ ทั้งตองเพง

ถึงการใชวิจารณญาณอันถูกถวนใหมากที่สุด ควบคูกับการใชกฎหมายเสมอตลอดไป มิฉะนั้น อาจไม

บรรลุผลตามที่ทุกคนมุงหวัง..."

สุรเดช นพพิบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พูดถึงความสวยรมเย็นอาจแยกไดเปนสองสวนคือ  ความสงบภายนอกกับความสงบภายใน   ....

ภายนอก ไดแก ความเปนอยูและสภาวะแวดลอมที่เปนปกติ  ไมมีภัยอันตรายหรือความยุงยากเดือดรอน 

เชน น้ําทวม  ไฟไหม  หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน    ภายใน  ไดแก  จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล 

 ไมมีความขุนเครืองขัดของ จิตใจที่สะอาดและสงบนี้สําคัญมาก  เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว  มี

วิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง  สามารถคิดอานสรางสรรค  สิ่งที่จะอํานวยประโยชนสุข  ส่ิงที่จะอํานวย

ประโยชนสุข  ความเจริญกาวหนา  ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณอันเปนสิ่งที่แตละคนตองการใหสัมฤทธิ์

ผลได..."

สุรเดช นันทสําอางค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

สุรเดช พั่วงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุรเดช ราบุรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกินอุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเองความพอเพียงนี้

ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว

อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอยางที่

ผิลตไดมากกวาความตองการก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไรไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

สุรเดช วรรณมณฑา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแต ความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตอง 

รูจักอบรมเด็กทั้งในดาน ศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึก รับผิดชอบในหนาที่ดวย..."

สุรเดช วิสุทธิแพทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

สุรเดช ศิลภัทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาตินั้นเปรียบไดกับชีวิตคน. กลาวตามหลักความจริง คนเราประกอบดวย รางกายสวนหนึ่ง จิตใจสวน

หนึ่ง. ทั้งสองสวนคุมกันอยูบริบูรณชีวิตก็คงอยู. สวนใดสวนหนึ่งทําลายไป ชีวิตก็แตกดับ เพราะอีกสวน

หนึ่งจะตองแตกทําลายไปดวย. ชาติของเรานั้นมีผืนแผนดินและประชากรอันรวมกันอยูเปนสวนรางกาย มี

ศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความเช่ือถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยูเปนปกแผน ซึ่งรวม

เรียกวา "ความเปนไทย" เปนสวนจิตใจ. ชาติไทยเราดํารงม่ันคงอยูก็เพราะยังมีทั้งบานเมืองและความเปน

ไทยพรอมบริบูรณ. แตถาความเปนไทยของเรามีอันตองเสื่อมสลายไปดวยประการใดแลว ชาติก็ตองสิ้น

สูญ เพราะถึงหากบานเมืองและผูคนจะยังอยู ก็ไมมีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวใหรวมกันอยูได จะตอง

แตกแยกจากกันไปในที่สุด เหมือนสวนตางๆของรางกายที่ตองแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิต..."

สุรเดช ศิลภัทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องอันสําคัญในการพัฒนา ความรูความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปน พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เม่ือบานเมืองประกอบ ไปดวย 

พลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ ชาติก็ยอม ทําใหไดโดยสะดวกราบรื่นไดผลที่

แนนอน และรวดเร็ว..."

สุรเดช สมิเปรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

สุรเทพ มคธเพศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินและความถูกตองเปนธรรมเปนสิ่งสําคัญย่ิงในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาวจะทําใหมีจิตใจมั่นคง เด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสมารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สุรธีร ลิ้มทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น  กลาวอยางสั้น  งาย  และตรงที่สุด คือ

ทําใหสําเร็จทันการ  และใหไดผลเปนประโยชนแตทางเดียว

ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ  และมีปญญาความรูคิดพิจารณา

เห็นสิ่งที่เปนคุณเปนโทษ  เปนประโยชน  มิใชประโยชนอยางชัดเจน  ถูก  ตรง..."

สุรนัย รัมมะฉัตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยูก็ตองเรงกระทําใหจริง  ใหสําเร็จลุลวงไปดวย  ความรูความสามารถดวย

ความจริงใจ  พรอมใจ และความเมตตา  ปรารถนาดีตอกัน  ผลการปฏิบัติของแตละคน  แตละฝาย จักได

ประกอบและสงเสริมกัน เปนความมั่นคง  วัฒนาของประเทศชาต.ิ.."

สุรพงศ นิ่มสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น 

และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจักละ

วางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง. 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

สุรพงศ แสนโภชน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

สุรพงษ ขําจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาท  หนาที่การวางตัว และการสงเสริมเยาวชน" 

" ในฐานะที่จะตองออกไปทําหนาที่เปนครูของผูอ่ืน  ทานจะตองสรางสมธรรมะตางๆ ใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

และรูจักการวางตัวใหสมกับผูมีหนาที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน ควรจะตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม

ความสามารถและชวยกันขจัดปญหาเยาวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว  และสงเสริมใหเยาวชนไดเปนคนที่มี

สัมมาอาชีพและความประพฤติ เพื่อเปนกําลังใจในการสรางประเทศชาติตอไป..."

สุรพงษ จากาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตอมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผล

ตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการรักษาระเบียบแบบ

แผน 

ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งในกาย ในใจ ในคําพูด 

ตองสํารวจ

ดูความบกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไมปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความ

เสยีหาย

ใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

สุรพงษ ชื่นจิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

สุรพงษ ทาหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกกลุมชาวไร

หมูบานตัวอยาง โครงการไทย-อิสราเอล

จังหวัดเพชรบุรี 25 พฤษภาคม 2513..."

สุรพงษ ยอดแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วันนี้ จะพูดถึงกุศโลบายสําคัญอีกขอหนึ่ง คือการรูจักสงบใจ คนโดยมาก แมที่เคยฝกฝนมาใหเปนหนัก

แนนแลวก็ตาม บางครั้งเมื่อตองประสบเหตุ ประสบปญหากระทบกระเทือนอยางหนัก ก็อาจบังเกิดความ

หวั่นไหว หรือสัยสนฟุงซานได และเมือเกิดหวั่ไหวฟุงซานความคิดสติปญญาก็จะสั้นตัว หรือดับวูบลง 

ความหลงและอคติก็เขามาแทนที่ ทําใหจนปญญา คิดไมออก ทําไมถูก และที่สุดก็อาจผิดพลาดเสียหาย

ไดตางๆ ทานจึงสอยใหทุกคนรูจักสงบใจ คือบังคับใจใหหยุดคิดเรื่องที่กําลังคิด และกําลังทําใหฟุงซาน

หรือสับสนอยูนั้น เสียชั่วขณะเม่ือหยุดคิดสับสนได ก็อํานวยโอกาสอันประเสริฐ ใหสติความระลึกรู 

และปญญความเฉลียวฉลาด กลับคืนมาใหม ชวยใหแจมใส หนักแนน เขมแข็งเขา ความคิดเห็นก็เขารูป

เขารอย คือมีความเที่ยงตรง เปนกลาง สุขุม ปราศจากอคติ สามารถพิจารณาเห็นเหตุผลไดกระจางแจม

ชัด หาทางปฎิบัติได ถูกตองพอเหมาะพอดี ถึงขั้นนี้ ปญหาทั้งปวงก็คลี่คลาย เร่ืองที่จะเสียหายก็จะแกได

ตก กลับกลายเปนดีโดยตลอด บัณฑิตจึงสมควรอยางยิ่ง ที่จะสําเหนียกตระหนักในความรูสึกสงบใจยั้งคิด

เสมอ ในกาลทุกเมือง..."

สุรพงษ รุจิราวัตถ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การธํารงความเจริญมั่นคงของพระศาสนาจึงนาที่จะ เนนที่การแนะนํา ใหเห็นประโยชนของการศึกษา

ปฏิบัติ ธรรมเปนสําคัญ เม่ือ ประโยชนแหงการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นแลว ก็จะ พึงพอใจและจะขวนขวาย 

ศึกษาปฏิบัติใหสูงขึ้น และเมื่อชาวพุทธรู ธรรมะปฏิบัติธรรมกันอยางถูกตอง ทั่วถึงมากขึ้นพระศาสนาก็จะ

เจริญ มั่นคง..."

สุรพงษ ศรีประดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวงจะธํารงความยุติธรรมและความ ถูกตองเที่ยงตรง หรือจะธํารงความศักดิ์สิทธิ์และ

ประสิทธิภาพเต็มเปยมอยู ไดหรือไมนั้น เพียงไรนั้นขึ้นอยูกับการใช..."

สุรพงษ เสนาใหญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."

สุรพรรณ ธัญญเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

สุรพล เกตุเล็ก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวา ทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่ เฉพาะของ

ตัว โดยไมมองดูคนอื่นงานก็ ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงาน จะตองพาดพิงกัน จะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองรูถึงงานของผูอ่ืนแลว ชวยกันทํา..."

สุรพล เกิดศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

สุรพล ตุนปา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคความเจริญกาวหนาทุกอยางนั้น ตองเร่ิมตนที่ การศึกษาพี้นฐานเดิมกอน เมื่อไดศึกษา

ทราบ ชัดถึงสวนดีสวนเสียแลว จึง รักษาสวนดีที่มีอยูแลวใหคงไว แลวพยายาม ปรับปรุงสรางเสริมดวย

หลัก วิชา อันประกอบดวยเหตุผลและความสุจริตจริงใจ ใหคอยเจริญงอกงามมั่นคงบริบูรณยิ่ง ๆขึ้นไป..."

สุรพล บุญแปลง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประชาชนไมมีที่พึ่ง ไมมีผูใดเอาใจใสพอ พึ่งทางราชการ ไมไดก็ตองหันไปพึ่งผูกวางขวาง ผูมีอิทธิพล

 จึงเปนหนาที่ของทางราชการที่จะตองปฏิบัติงานเพื่อใหการบริการของราชการไดเขาถึงประชาชนโดยทั่ง

ถึงและทําดวยความสุจริต..."

สุรพล ผลวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

สุรพล พิมพิเสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

สุรพล มูลศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

สุรพล เมฆพะ.โยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุศิลปวัตถุและโบราณสถาน ทั้งหลายเปนของมีคุณคาและจํา เปนแกการศึกษาคนควา

ในทาง ประวัติศาสตรศิลปโบราณคดี เปนการแสดงถึง ความเจริญรุงเรืองของชาติไทย ที่มีมาแตอดีต ควร

สงวน รักษาไวใหคงทนถาวรเปนสมบัติสวน รวมของชาติไวตลอดกาล..."

สุรพล ไมยวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะตองใหทุกคนไดรวมกัน ชวยกัน รวมกันออกกําลังกาย กําลังใจ เพื่อใหชาติบานเมืองรอดพนอันตราย

... ก็ความจริง ความแกนี้เปนกําลัง...ถาอายุมากขึ้น มันก็เปนประโยชนไดเปรียบ คนไหนที่อายุนอยๆ 

เสียเปรียบ ... คนที่อายุมาก รักษาความดี รักษาคุณสมบัติ คุณธรรมก็ไดเปรียบ คนที่อายุนอย และใน

ประเทศชาติ ถามีคนที่มีอายุมากและไดเปรียบชาติบานเมืองจะกาวหนาได .. แตคนอายุมาก แตวาไมใช

ความไดเปรียบของความที่อายุมากนะก็เปนเด็ก เปนคนที่เยาวความคิด และอันตรายมาก..."

สุรพล แยมนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

สุรพล ศิลสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนบัณฑิตจะตองเชื่อม่ันและยืนหยัดในเหตุผลและความดี ถาทุกคนมีความมั่นคงไมหวั่นไหวตอ

ความวิปริตผันผวนของสังคม ชวยกันปลูกฝงความรู  ความคิด  ความมีเหตุผล  ใหเกิดมีในอนุชน  สังคม

ของเราจะเขารูปเขารอยดีขึ้นเปนลําดับ..."

สุรพล หาพุทธา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายนั้น มีไวสําหรับใหมีชองโหวใน ทางปฏิบัติ ไมใชวา จะทําไดตรงไปตรงมาตามตัวบท จําตอง 

ใชความพินิจพิจารณาอยูเสมอ จึงตองมีศาลไวถึงสามศาลและตองสํานึก วากฎหมายไมใชเครื่องจักร แต

เปนสิ่งที่ตองใชสมองคิดและสมองนี้ สามารถที่จะยืดหยุนได..."

สุรพล อุนนิ่ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา?

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (พระราชทานแก คณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯเนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2533)..."

สุรพล เอียดสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหดปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอมทําได

สะดวกราบรื่นไดผลแนนอนและรวดเร็ว..."

สุรพันธ วันเย็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกัน ไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองพูดเหมือนกันหมด 

ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็

ตองสอดคลองกัน..."

สุรพันธุ เชื่องสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจํา บุคคลสองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษามา

ใชใน การปฏิบัติงาน กับความ ฉลาดที่จะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอม ทั้งทางที่จะใหพน ความ

เสื่อมเพี่อดําเนินไปใหถึงความเจริญ..."

สุรภี ชูสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

สุรวัฒน คูหพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่ไดปฏิญาณนั้นมีความสําคัญมากเพราะวากลาวขวาง หนาที่ของผูพิพากษาหนาที่ของผูที่เก่ียวของ

กับการปกครอง มีหนาที่กวางขวางมาก ซึ่งเกรงวาทานอาจจะมีกวาหนาที่ของผูเปนศาลปกครอง มี

ขอบขายที่ไมกวางขวางมาก ในเวลานี้อาจจะไมควรพูด แตอยางเมื่อเชานี้เองไดยินเขาพูดเกี่ยวของกับการ

เลือกตั้งและโดยเฉพาะเรื่องเลือกตั้งของผูที่ไดแตมไมถึง 20%..."

สุรวิช ชื่นอุรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราจะปกครองหรือชวยใหบานเมืองมี ความสงบสุขเรียบรอย เราจะตองปฏิบัติตรงตามกฎหมาย

ทั้งหมดไมได จะตองคํานึงถึงหลัก นิติศาสตรและรัฐศาสตรไปพรอม ๆกันตองอยูดวย ความอะลุมอลวย 

ไมกดขี่ซ่ึงกันและกัน..."

สุรวิทย กานทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูมีปญญาและความรูดี เพราะมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนมามากวาผูอ่ืน ยอมมีหนาที่และความ

รับผิดชอบเปนพิเศษ ที่จะตองทําตัวทํางานใหเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน. การที่จะกระทํา

ใหไดผลประโยชนดังนั้น จําเปนที่แตละคนจะตองรูซึ้งถึงประโยชนที่แทเปนเบื้องตนกอน. ประโยชนที่แท

นั้นมีอยู ๒ อยาง คือ ประโยชนสวนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสวงหาและไดรับ แตตองดวยวิถีทางที่สุจริตและ

เปนธรรม กับประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู. การทํางานทุกอยาง

จะตองใหไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและมั่นคงถาวร เปนผลดีแก

ชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

สุรวิทย กานทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

สุรวุฒิ จันทรชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

สุรวุฒิ อุปถัมภ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การถือระเบียบวินัยที่ดี สามัคคีกันกระทําสิ่งที่เปนประโยชนเก้ือกูลนั้น เรียกไดวาเปนความพรอมเพรียง

กันที่แทจริงและยิ่งใหญ อันอาจบันดาลความสําเร็จ ความเปนปกแผนมั่นคงและความเจริญกาวหนาให

เกิดขึ้นไดอยางสมยูรณทั้งแกบุคคลแกสวนรวม ตลอดถึงประเทศชาต.ิ.."

สุรศักดิ์ คงมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร๗เกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคนที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดขอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริตเที่ยงตรงพอควรพอดีแก

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

สุรศักดิ์ คติพงศธาดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

สุรศักดิ์ ชามีรส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

สุรศักดิ์ ตั้งสุดใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สุรศักดิ์ ทองประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุดและเหมาะสมที่สุดไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไม

วาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

สุรศักดิ์ บุญคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก

หลายๆคน หลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรค

ขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

สุรศักดิ์ บุญชูประภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนวัตถุประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

 ความหมายคําวา ความรับชอบใหถูกตอง..."

สุรศักดิ์ บุญญารัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

สุรศักดิ์ บุญสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมผูกจิตใจ

คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการหนึ่ง  ไดแก  การให  คือ การใหสงเคราะหชวยเหลือกัน  ใหอภัย

กัน  ไมถือโทษกัน  ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน 

ประการที่สอง  ไดแก   การมีวาจาดี  คือ  พูดแตคําใหกําลังใจกัน  พูดแนะนําประโยชนแกกัน  และพูดให

รักใครปรองดองกัน

ประการที่สาม  ไดแก  การทําประโยชนแกกัน   คือ  ประพฤติปกิบัติตนใหเกิดประโยชนทั้งแกกันและกัน

และหมูคณะโดยสวนรวม

ประการที่สี่  ไดแก  การวางตนใหสม่ําเสมอ  อยางเหมาะสม  คือ ไมทําใหดีเดนเกินกวาคนอื่น  และไม

ดอยตํ่าทรามไปจากหมูคณะ

หมูคณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาว  หมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญมั่นคง..."

สุรศักดิ์ ปาเฮ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สุรศักดิ์ ฝาชัยภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการที่จะทําสิ่งไรก็ตาม ประการแรกจําเปนตองรักษาแรงผลักดันในการทํางานที่เคยมีอยูนั้นไวให

มั่นคงเสมอ เพื่อเปนเครื่องกระตุนเตือน แลวจึงนําความละเอียดรอบคอบ ความระมัดระวั

กันทั้งเหตุผลอันถูกแทที่เกิดมีขึ้นภายหลังมาประกอบเขาดวย เพื่อชวยใหสามารถตัดสินการกระทําทั้งปวง

ไดอยางถูกตองเที่ยงตรง และวองไวก็จะทําใหการกระทําทุกอยางไดผลสมบูรณเต็มเปยม..."

สุรศักดิ์ พรมจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทํางานยอมตองหวังผลประโยชน เชนเงินทอง ยศศักด อํานาจ ความรํารวย เปนสิ่งตอบแทน 

สําหรับครูที่รักการเปนครูแทจริง มีโอกาศที่จะไดรับประโยชนที่ล้ําคายิ่งกวานั้น แตประโยชนที่เปนไป

ในทางจิตใจที่แยกวา ทางวัตถุ กลาวคือ ครูถามแบบฉบับมักจะมิไดเปนผูบริบูรณทรัพยดวยยศศักดิ์ 

อํานาจ และอิทธิพลนัก หากแตบริบูรณดวยสมบัติทางคุณธรรม เชนความซื่อสัตยสุจริต ความเมตตา

ปรานีและเสียสละ ซ่ึงเปนเหตุทําใหสามารถผูกพันจิตใจผูเปนศิษยใหรักใครไวใจและเช่ือฟงไดแนนแฟน 

และสามารถที่จะถายทอดทั้งวิชาแความรู ทั้งจิตใจ และมารยาทที่ดี ใหแกศิษยไดพรอมมูล ทําใหศิษยมีค

สามฉลาดรอบรู มีความนอบนอม ซึ่งมิใชนอบนอมแตเพียงกับผูใหญ หากรวมถึงคนนอมนับถือในกันและ

กัน วันจะทําใหเขาใจกันและเอื้อเฟอสนับสนุนกัน เพื่อใหงานสวนรวมดําเนินไปไดสะดวก ทั้งรูจัก

สรางสรรคที่ดีตอไปดวยดังนั้น ถาพิจารณากันใหลึกซึ้ง จะเห็วาผลประโยชนดังกลาวแลว เปนประโยชนที่

แนนอน ยั่งยืน และทําใหเกิดความสุขสบายไดดียิ่งกวาทรัพย ยศและอํานาจ หรืออิทธิพลใดๆทั้งหมด..."

สุรศักดิ์ ภูตาโก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่มีการศึกษา ที่เรียกวาเปนผูมีปญญา ควรจะสามารถวินิจฉัยไดวาจะแกไขอะไรอยางไร ขอสําคัญ

ควรจะตองรอบคอบและระมัดระวัง ที่จะพิจารณาเรื่องตางๆ ใหกระจางแจงทุกแงทุกมุม แลวจัดการใหถูก

จุด ถูกขั้นตอน ถูกเหตุผล ขอที่พึงระมัดระวังอยางยิ่ง คือการแกปญหาโดยรีบเรงดวน ทั้งที่ยังไมมีความ

แนใจอยู ขอนี้ มักจะทําใหไดผลที่ดวนๆ ผลที่ดวน ก็คือผลที่ไมครบถวน ขาดประโยชนที่พึงได มิหนําซ้ํา 

อาจทําใหเกิดความเสียหายรายแรงขึ้นก็ได เพราะอาจไปรื้อหรือทําลายสิ่งที่ดี ที่ใชการไดลง และเอาสิ่งที่

เสีย ที่ใชการไมได มาใช เมื่อความจริงเปนอยูอยางนี้ ผูมีปญญาทุกระดับจึงตองถือเปนภาระและหนาที่ ที่

จะตองรูจักรับ รูจักใชความรูอยางถูกตอง เพื่อสามารถพิจารณาการกระทําใหเหมาะสมแกทุกกรณี..."

สุรศักดิ์ เมืองสถาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานทั้งหลายที่ทานจะออกไปปฏิบัตินั้น ไมมีงานใดที่จะสําเร็จสมบูรณไดในตัวเอง หากแตมีความ

เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับงานอื่นๆอีกหลายๆอยาง ทั้งนี้เพราะงานทั้งปวงนั้นยอมประกอบกันเปนงาน

สวนรวมของบานเมืองซ่ึงตองเจริญพัฒนาไปพรอมๆกันใหทันเทียมกัน ถางานสวนหนึ่งสวนใดหยุดชะงัก 

ก็จะพารวนเรลาชาไปทั้งกระบวน ดังนี้ เมื่อทานจะออกไปปฏิบัติงาน ควรจะไดเตรียมตัวเตรียมใจใหพรอม

 ในอันที่จะทํางานของตนใหประสานกับงานอื่น และประสานกับฝายอื่นบุคคลอื่น จะปฏิบัติตัวปฏิบัติงาน 

ควรจะไดเตรียมตัวเตรียมใจใหพรอม ในอันที่จะทํางานของตนใหประสานกังานอื่น และประสานกับฝาย

อ่ืน จะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานอยางคับแคบมิไดเปนอันขาด ทานจะตองทําตัวทําใจใหกวางขวาง หนักแนน 

เที่ยงตรง ยึดถือเหตุผลความถูกตอง ความพอเหมาะพอควร และประโยชนสวนรวมรวมกันเปนเปาหมาย

ตองพยายามขจัดความเห็นแกตัว เห็นแกประโยชนสวนนอยใหไดอยาปลอยใหเขามาครอบงําความคดิ

จิตใจของตนเปนอันขาด แลวทานจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอยางไดดวยความสะดวกสบาย และ

ประสบความสําเร็จตามที่ปรารภปรารถนาไดไมยากนัก..."

สุรศักดิ์ ราษฎรนุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

สุรศักดิ์ เรืองแจง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกิดเปนคนไทย ใหรูจักรักแผนดินเกิด ไมวาจะนับถือศาสนาใดก็ตาม เพราะวาเราทุกคนเปนคนไทย

ดวยกัน..."

สุรศักดิ์ ศรีบยางนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด

การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี

ใหคนดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สุรศักดิ์ ศรีโพธ์ิชาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น  นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงาน และใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

สุรศักดิ์ แสนคํามูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

สุรศักดิ์ แสนคํามูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จุดประสงคของการใหการศึกษานั้นคือการแนะนําสงเสริมใหบุคคลมีความเจริยงอกงามในการเรียนรู 

การคิดอาน การกระทํา และใหสามารถนําเอาคุณสมบัตทั้งปวงทีมีอยูในหัว ออกมาใชใหเปนประโยชน

เกื้อกูลตนและผูอ่ืน เพื่อใหอยุราวมกันเปนสังคมเปนประเทศได ผูมีหนาที่ใหการศึกษาแกอนุชน จึง

จําเปนตองระมัดระวงตั้งใจปฏิบัตงนโดยคํานึงถึงจุดมุงหมายทั้งนี้อยูเสมอเปนนิตย

การที่จะอบรมสนันสนุนอนุชนใหไดผลตามความมุงหมายของการศึกษานั้นขาพเจาเปนวาการฝกฝนและ

ปลูกฝงความรูจักเหตุผลและรับผิดชอบชั่วดีเปฯสิ่งจําเปนไมนอยการวิชากากรเพราะการรูจักพิจารณาให

เห็นเหตุผลจําแนกสิ่งผิดชอบชั่วดีไดโดยกระจางแจงยอมที่ใหมองบุคคลไดลึกงลไปจนเห็นความจริงใน

บุคคลและในสิ่งนั้นๆ เมื่อไดมองเปนความจริงแลวก็จะสามารถใชความรูและวิชาการปฏิบัติงานทุกอยาง

ไดดีและถูกตองยิ่งขึ้นเปนประโยชนแกตนเองและผูอ่ืนไดมากขึ้น..."

สุรศักดิ์ อรินแจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

สุรศักดิ์ อ่ําวัธนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน จานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่น ๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

สุรศักดิ์ ฮดมาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฏหมายมีไวสําหรับใหมีความสงบสุขในบานเมืองมิใชกฏหมายมีไวสําหรับบังคับประชาชน ถามุง

หมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเปนเผด็จการ กลายเปนสิ่งที่บุคคลหมูนอยจะตองบังคับบุคคลหมูมาก 

ในทางตรงขาม กฏหมายมีไวสําหรับบุคคลสวนมากมีเสรี และอยูไดดวยความสงบ..."

สุรสิทธิ์ ใจเย็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สุรสิทธิ์ ดอกแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

สุรสิทธิ์ ตอพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

สุรสิทธิ์ โตมะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญญาแปลตามพยัญชนะวาความรูทั่วตามอรรถะ หมายความวาไดหลายอยาง อยางนึ่งคือ ความรู

ทุกอยางทั้งที่เลาเรียนจดจํามาทีพิจารณาใครครวญคิดเห็นขึ้นมาและที่ไดผึกผนอบรมใหคลองแคลว

ชํานาญขึ้นมาในตัวเอง อีกอยงนึ่ง เมื่อมีความรูความชัดเจนชํานาญในชีวิตตางๆดังวา จะยังผลเกิดเปน 

ความเฉลียวฉลาดขึ้นในตัวบุคคลแตประการสําคัญคือ ความรูผนวกกับความเฉลียวฉลาดนั้นจะรวมกัน

เปนความสามรถพิเศษขึ้นคือความรูจริงรูแจงชัด รูตัตลอดในสิ่งที่ไดมีโอกาสศกึษาซึ่งจะใหผลตอไปเปน

ความรูเทาทันเปนตนวา เทาทันความคิด จริต ทฤษฏี และเจตนาของคนทั้งปวงที่สมาคมดวยรูเทาทัน

เหตุการณ สถานการณทั้งหลายที่ผานพบ เมื่อรูเทาทันแลว ก็จะรูจะเห็นแนวทางและวิธีการ ที่จะหลีกพน

อุปสรรค ปญหา และความเสื่อม ความลมเหลวทั้งปวงไดและดําเนินไปตามทางที่ถูกตองเหมาะสมจน

บรรลุความสําเร็จและเจริญพัฒนาที่มุงหมายได..."

สุรสิทธิ์ รุงรังษี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความปติช่ืนชมอยางยิ่ง  ที่ไดเห็นความเขมแข็ง  และความพรอมเพรียงเปนสงาของเหลา

ทหาร  ตํารวจ  และพลเรือน  ในพิธีตรวจพลเรือน  ในพิธีตรวจพลสวนสนามครั้งนี้  ทั้งไดฟงคําอวยพร  ซ่ึง

แสดงถึงความปรารถนาดี  และไมตรีจิตของทุก ๆ  คน  ที่มีอยูตอขาพเจา  ขาพเจาขอขอบใจ ขอสนองพร

และไมตรีของทานดวยใจจริงดุจกัน..."

สุรสิทธิ์ สุขพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายนี้มีชองโหวเสมอ ถาเราถือโอกาส ในการมีชองโหว ของกฎหมาย เพื่อการทุจริตนั้นเปนสิ่งที่

เลวทราม และทําใหนําไปสูความ หายนะแตถาใชชองโหวในกฎหมายเพื่อสรางสรรค ก็เปนการปองกันมิ

ใหใชชองโหวของกฎหมายใน ทางทุจริต..."

สุรสีห จุลละศร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒..."

สุระ กาลวิบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

สุระ บิลสมล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โครงการตางๆหรือเศรษฐกิจที่ใหญ ตองมีความสอดคลองกันดี ที่ไมใชเหมือนทฤษฎีใหมที่ใชที่ดินเพียง 

15 ไร และสามารถที่จะปลูกขาวพอกิน กิจการนี้ใหญกวา แตก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน..."

สุระกิติ นาคพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใด หมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือ กระทํา

พรอมกันไป โดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

สุระจิตต สามศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

สุระชัย กระฉอดนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

สุระชัย มีหิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..."

สุระพงษ กระจง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นมีมากมายหลายดาน ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การ

ปกครอง และจําเปนจะตองมีผูมีความรูความสามารถในแตละสาขาวิชามาปฏิบัติบริหารใหสําเร็จลุลวง

ไปดวยดีในทุกๆ ดาน. ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นชัด ก็ขอเปรียบเหมือนวงดนตรีวงหนึ่ง ซึ่งจะตอง

ประกอบดวยเครื่องดนตรีประเภทตางๆ มีเครื่องดีด สี ตี เปา เปนตน และมีผูชํานาญในเครื่องดนตรีนั้นๆ 

เปนผูปฏิบัติใหกลมกลืนไพเราะ และถูกตองตามจังหวะจะโคน จึงจะเปนวงดนตรีที่สมบูรณได. 

เพราะฉะนั้น ผูมีปญญาความสามารถไมวาจะทํางานใดดานใด เปนงานเล็กหรืองานใหญ งายยาก 

จะตองถือวางานทุกอยางมีความสําคัญเทาเทียมกัน และตองตั้งใจกระทําใหดีที่สุด ดวยความรับผิดชอบ 

และดวยความอุตสาหะวิริยะโดยมุงถึงความสําเร็จของงานเปนจุดหมายสําคัญ..."

สุระพงษ ธีวีระปญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓..."

สุระพงษ ศรีปยะพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลา ได และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดย งายดายและ

รวดเร็ว..."

สุระพิน ชมชื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สุรัจจ ศรีจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

สุรัตน จ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความชั่วซ่ึงทําไดงาย จะเขามาแทนที่

แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

สุรัตน เจริญผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

สุรัตน ชุมสีดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ

1. การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตนเองที่จะประพฤติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

2. การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น

3. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริตไมวาดวยเหตุประการใด

4. การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อประโยชนสวน

ใหญของบานเมือง..."

สุรัตน ตุลยนิษก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีปญหาใด ๆ เกิดขึ้น ทุกคน ชอบที่จะทําความคิดความเห็นใหสอดคลอง กัน รวมกันพิจารณา

หาทางแกไขดวย เหตุและผล ตามความเปนจริง บนพื้นฐานอันเดียวกัน ก็จะเห็นแนวทาง ปฏิบัติแกไขได

อยางเที่ยงตรงถูกตอง และเหมาะสม..."

สุรัตน ภิรมยขวัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความชั่วซ่ึงทําไดงาย จะเขามาแทนที่

แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

สุรัตน รอดทิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สุรัตน วัฒโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

สุรัตน ศรีสนธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

สุรัตน สุขุมลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความ คิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวน รวม

..."

สุรัตน หนุนนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุรัตนชัย เตียงนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

สุรัยยา นิยมเดชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดงานทําตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา จะเปนอยางใดก็

ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนวทาง

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหไดดี ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริงดวยความคิด ความพยายาม ดวย

ความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสสิ่งพรอม

ทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

สุรัส บุญเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคน หนึ่งพูดอยางหนึ่งคนอื่นตองพูดเหมือนกันหมด 

ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอด คลองกัน แมจะขัดกันบางแต

ตองสอดคลองกัน..."

สุรัสวดี เพ็ชรอินทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

สุรัสวดี ไมตรีกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวาช่ัว วาเสื่อม เราตองฝน 

ตองตานความคิดและความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทํา

สิ่งที่เราทราบวาเปนความดี เปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ ใหผลของ

ความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไว มิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหพื้นคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ

..."

สุรัสวดี ศรีอักษร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."

สุรางค ทับทิมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

สุรางค ศรีวรรณะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความอะลุมอลวย ไมใชการยอมแพ แตคือ เมตตา เมตตาจิตใจตนเอง ใหเปนคนออนโอน เมตตาตอคน

อ่ืน ใหอยูรวมกันอยางสันต.ิ.."

สุรางคณา สุริยวิทยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

สุรางคนา ชัยยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

สุรางคนา ดวงสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

สุรางคนา พรหมสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากตองใชความรูความสามารถแลวยังตองเปนผูมีจิตใจ

สูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติแตในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตนใหสมเกียรติเปนผูที่ควรแกการนับถือ

..."

สุรางครัตน พรหมเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

สุรางรัตน ชางคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สุรางรัตนื อารยาพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกันที่จะตอง ตั้งใจขวนขวาย ปฏิบัติงานดวยความฉลาด รอบคอบให

สําเร็จลุลวง ตรงตามเปาหมาย โดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับ ชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษา 

ความดีในชาติใหยืนยงมั่นคง..."

สุราษฎร นาแปน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

สุราษฎร สําเภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทยสามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใด เรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน และกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความ สุข

ตราบนั้น..."

สุรินญา หลงหา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหมอีกวาระหนึ่ง และได

ทราบรายงานวากิจการทุกๆดานดําเนินกาวหนามาดวยดีอยางนาพอใจ ขอแสดงความชื่นชมกับ

ผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา วิทยาการแตละสาขาที่บัณฑิต

ทั้งหลายศึกษาสําเร็จมานั้น มีคุณคามากเพราะหากไดนําออกใชดวยความฉลาดไตรตรองใหถูกตองตาม

หลักการและจุดหมายแลว อาจยังประโยชนอันพึงประสงคแกตนและบานเมืองไดไมมีจํากดั จึงเปนการ

สมควรยิ่งที่แตละคนจะพยายามปฏิบัติฝกฝนใหสามารถใชวิทยาการไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยสําคัญ

ที่จสงเสริมใหเกิดความสามารถ ดังนั้น ไดแกความสุจริต หนักแนน และเปนระเบียบในการกระทําความ

ประพฤติอยางหนึ่งในความจิตใจ อีกอยางหนึ่ง ความสุจริต หนักแนนและเปนระเบียบทั้งสองอยางนี้ ตาง

อาศัยกันและประกอบเกื้อกูลกันอยูตลอดเวลา จําเปนตองอบรมบํารุงใหเจริญมั่นคงขึ้นดวยกัน เมื่อจดั

ระเบียบในการกระทําและในความคิดไดพรอมแลวปญญา หรือความรู ความเขาใจที่ชัดเจนถองแท ตรง

เปาหมาย ตรงความจริง ก็จะเกิดขึ้น จะพิจารณาเรื่องราวหรือปญหาใดๆก็สามารถเขาถึงแกนแทของเรื่อง

นั้น ปญหานั้นไดทันที โดยปราศจากความลังเลสับสน ชวยใหสามารถใชเวิทยาการสรางสรรคงานตางๆได

ถูกตอง พอเหมาะพอดีไมมีมีติดขัดและสัมฤทธิ์ผลที่มุงหมายสมบูรณทุกสวนในโอกาสสําคัญที่ทาน

ทั้งหลายจะออกไปประกอบการงานตามแนวทางที่ไดศึกษาสําเร็จมานี้ จึงใครขอฝากเรื่องการฝกฝนความ

สจุริต หนักแนนและความเปนระเบียบในกายในใจนี้ใหเดปนไปพิจารณาปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอไป

ขออวยพรใหประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต มีความกาวหนารุงเรืองในการงาน และขอทุกทานที่มา

ประชุมพรอมกันในพิธีนี้มีความสุขสวัสดีทั่วหนากัน..."

สุรินทร เกตุทับทิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการพัฒนาที่ มีประสิทธิภาพ เต็มเปยมอยางรีบดวน ทางที่เราจะชวยกัน 

ไดก็คือผูใดมีภาระหนาที่อันใด อยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงไปโดยเต็มกําลัง ความสามารถ ดวยความ 

บริสุทธ์ิใจ และดวยความปรารถนาดีตอกัน..."

สุรินทร เกาะแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

สุรินทร เครือแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคลทั้งในดานวิชาการ ตองเห็น ใจ

วาแตละคนมีหนาที่ มีความรูในวิชาการของ แตละคน ถาดําเนินวิชาการนั้นๆไปตามลําพัง หรือตามแนว

เดียว เทานั้นเอง ก็จะไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

สุรินทร เครือหงส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารนั้นมีหนาที่หลักอยูที่การปองกันประเทศและ การธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไวดวย

แสนยานุภาพ กับทั้งตองแผความเมตตาอาทร ปกปองคุมครองประชาชน ทั่วไปใหมีชีวิตอยูดวยความ

รมเย็น เปนปกติสุขปลอดจากภยันตรายและความเดือดรอนยากเข็ญ ตาง ๆ..."

สุรินทร จงรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สุรินทร ดอกแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

สุรินทร เทพสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุรินทร โปรงใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือ ผูใหก็มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ ผูรับก็มีความสุข 

มีกําลังใจ สังคมสวนรวมตอลดถึงประทศชาติ ก็มีความผาสุกมีความรมเย็น..."

สุรินทร พิทยาวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญหรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน..."

สุรินทร สมันกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบาน เมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

สุรินทร สังขงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวนคือ  ความรูวิชาการความรูปฏิบัติการและ  ความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริงตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิใจในงาน  ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดินตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตน  เองอยูสม่ําเสมอ แลวปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็วไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทําความคิดและการงาน..."

สุริพัฒน ไทยเทศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคม พรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ ที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชน

ชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมาก เพราะแต

ละคนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปยมไปดวย

ความปรารถนาดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝาย ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจ

มากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกัน

รักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง 

          ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

          ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ให

งานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืน และกับประเทศชาติ 

          ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบ

แบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน 

          ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และ

มั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤตปิฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้

ยังมีพรอมมูลในกาย ในใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได 

          จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและ

คุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน และถายทอดความคิด จิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติ

ของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายหนา 

          ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย ให

ปลอดพนจากภัยอันตรายทุกสิ่ง และอํานวยความสุข ความเจริญ สวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่ว

กัน..."

สุริยะ แกวเขียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

สุริยะ คมขําสิทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญขึ้นนั้น จะตองสรางและ เสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น 

ถาพื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลน บกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้น ไปอีกนั้นยากนักที่จะทําได

 ดังนั้น นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว จะ ตองพยายามรักษาพื้นฐาน ใหม่ันคงไมบกพรองพรอม ๆ 

กันไปดวย..."

สุริยะ จูดะเสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...นักกฎหมายทุกคน จะตองตั้งใจใชกฎหมายเพื่อผดุงความยุติธรรม ความผาสุกสงบ ความมั่นคงของ

มหาชนและประเทศชาติ ทั้งตองเพงถึงการใชวิจารณญาณอันถูกถวนใหมากที่สุด ควบคูกับการใช

กฎหมายเสมอตลอดไปมิฉะนั้นอาจไมบรรลุผลตามที่ทุกคนมุงหวังไว..."

สุริยะ สุภาพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สุริยะ อยูเย็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

สุริยะ อินทองปาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

สุริยัน ชูประดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

สุริยัน ตีรถะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเมตตาปรองดองแความมุงดีมุงเจริญตอกันนั้นยังมีอยูในจิตใจคนไทย ถาเราทั้งหลายพยายามนึก

ถึงประโยชนและความสุขความเจริญของสวนรวมใหมาก พยายามหันหนาเขาหากันและมองกันในทางดี

อยูเสมอก็เขาใจกันและรวมมือรวมงานกันไดเปนอันดี..."

สุริยันต จําปาหลอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวา  คนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริงแลว  คนสมัยใหมดูถูกเหยียดหยาม

คนสมัยเกาก็มีสิทธิ์  แตถาพูดตามจริงแลวสิทธ์ิที่จะเหยียดหยามคนรุนเกา  ไมควรจะมี  ดวยเหตุวาคนรุน

เกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

สุริยา ทองเหวียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

สุริยา ทารัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญญาแปลตามพยัญชนะวาความรูทั่วตามอรรถะ หมายความวาไดหลายอยาง อยางนึ่งคือ ความรู

ทุกอยางทั้งที่เลาเรียนจดจํามาทีพิจารณาใครครวญคิดเห็นขึ้นมาและที่ไดผึกผนอบรมใหคลองแคลว

ชํานาญขึ้นมาในตัวเอง อีกอยงนึ่ง เมื่อมีความรูความชัดเจนชํานาญในชีวิตตางๆดังวา จะยังผลเกิดเปน 

ความเฉลียวฉลาดขึ้นในตัวบุคคลแตประการสําคัญคือ ความรูผนวกกับความเฉลียวฉลาดนั้นจะรวมกัน

เปนความสามรถพิเศษขึ้นคือความรูจริงรูแจงชัด รูตัตลอดในสิ่งที่ไดมีโอกาสศกึษาซึ่งจะใหผลตอไปเปน

ความรูเทาทันเปนตนวา เทาทันความคิด จริต ทฤษฏี และเจตนาของคนทั้งปวงที่สมาคมดวยรูเทาทัน

เหตุการณ สถานการณทั้งหลายที่ผานพบ เมื่อรูเทาทันแลว ก็จะรูจะเห็นแนวทางและวิธีการ ที่จะหลีกพน

อุปสรรค ปญหา และความเสื่อม ความลมเหลวทั้งปวงไดและดําเนินไปตามทางที่ถูกตองเหมาะสมจน

บรรลุความสําเร็จและเจริญพัฒนาที่มุงหมายได..."

สุริยา ธงภักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

สุริยา ผาแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยู 4 ประการ

ประการแรก คือ การรักษาสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองที่จะประพฤติผฏิบัติอยูในความสัตยความดีนั้น 

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้นและอดออมที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริตไมวาจะดวยเหตุ

ประการใดก็ตาม

ประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริตและรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชน

สวนใหญของบานเมือง

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลวจะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

สุริยา สินวรรญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

สุริยา สุขจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคลทั้งในดานวิชาการ ตองเห็น ใจ

วาแตละคนมีหนาที่ มีความรูในวิชาการของ แตละคน ถาดําเนินวิชาการนั้นๆไปตามลําพัง หรือตามแนว

เดียว เทานั้นเอง ก็จะไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

สุรีณี สันนก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ดินนั้นพัฒนาขึ้นมาไดโดยไมยากนักดินจะเค็มจะเปรี้ยวจะ จืดอะไรก็ตามสามารถที่จะทําใหดีขึ้นได

ภายในไมกี่ปโดยใชเทคนิค แบบโบราณคือใชปุยหมักหรือใชตะกอนที่ลงมาตามลําหวย มาพัฒนาดินอันนี้

เปนวิธีที่งาย..."

สุรีพร เกตุพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน&#61472;จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะ

เพงพินิจ&#61472;ใชความรูความคิด&#61472;ความเฉลียวฉลาด&#61472;และความรูผิดชอบชั่วดี เปน

เครื่องวิจัยวิจารณปรับปรุงตัวปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพเสมอ&#61472;งานที่ทําจึงจะสําเร็จผล

สมบูรณ&#61472;และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค&#61472;เปนความเจริญมั่นคงทั้งแกตน&#61472;

แกงานและแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สุรีพร เกาะเรียนอุดม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแลว จะเกิดความวาวุน พอมีความทุกขจะหันหนาเขาควาเอา

สิ่งที่เปนอันตรายตอชีวิตของตน เพื่อใหลืมเร่ืองเฉพาะหนาช่ัวคราว เชน ยาเสพติด เพราะยาเสพติดทําให

คนมึนเมา 

ขาดสติสัมปชัญญะ มักประพฤติแตความชั่ว เปรียบเสมือนปลาติดเบ็ด ยากนักที่จะหลุดพนออกไปได..."

สุรีพร แซซิ้ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ 

คือ สามารถในการใชวิชาความรูอยางหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง 

ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และจําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ 

ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย 

จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบถวนแทจริง..."

สุรีพร วัชรินทรชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

สุรีย กันติยานาวา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

สุรีย บุญญพาพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยใจรัก แมจะไมมีใครรูใครเห็นก็ไมนาวิตกเพราะผลสําเร็จจะเปนประจักษพยานที่มั่นคง 

ถาทุกคนจะปดทองแตขางหนาพระกันทั้งนั้นแลวพระจะเปนพระงามบริบูรณไมได..."

สุรีย บูรณพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจา นางสุรีย  พุมปรนวงค และครอบครัวขอนอมถวายคําม่ันสัตยบัญวาจะเปนบุคคลที่ดีของชาติ 

และของครอบครัว จะไมกระทําตัวที่เปนสิ่งไมดีที่สามารถทํารายประเทสชาติของเรา และจะไมทําใหพระ

เจาอยูทรงไมสบายพระทัย สุดทายนี้ขอพรคุณพระรัตนไตยทั้งปวงจงดลบันดาล ใหพอของแผนดินมี

สุขภาพพลานามัยที่แข็งแร็ง โรคภัยอยาไดผานมาขอบุญกุศลที่ขาพเจา และครอบครัวรวมกระทํากันไว

ขอใหพระเจาอยูหัวอยูคูแผนดินไปชั่วกาลเทอญ..."

สุรีย พุมปรานวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อกฎหมายของเราดีอยูแลว จุดใหญที่สําคัญที่สุดในการธํารงรักษาความยุติธรรมในบานเมือง จึง

ไดแกการสรางนักกฎหมายที่ดี ที่จะสามารถวิเคราะห และใชกฎหมายไดตรงตามวัตถุประสงค ขาพเจาจึง

ปรารถนาอยางยิ่งที่จะใหทุกคนสรางตนใหเปนนักกฎหมายที่ดีแท โดยฝกตนใหมีความกลาในอาชีพของ

นักกฎหมาย คือกลาที่จะปฏิบัติการไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม ไมปลอย

ใหภยาคติคือความเอนเอียงไปดวยความหวาดกลัวในอิทธิพลตาง ๆ เขาครอบงํา สําหรับเปนกําลังสงให

ทํางานไดดวยความองอาจ มั่นใจและมุมานะอีกประการหนึ่งตองฝกใหมีความเคารพเชื่อม่ันในสัจธรรม

คือความถูกตองตามคลองธรรม และความเปนจริงอยางม่ันคง ไมหวั่นไหวดวยโลกธรรมไมเห็นสิ่งอันอื่น

ใดยิ่งไปกวาความจริง สําหรับปองกันมิใหความยุติธรรม และความทุจริตเกิดขึ้นได..."

สุรีย โรบินสัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วันนี้     จะพูดถึงกุศโลบายสําคัญอีกขอหนึ่ง คือ การรูจักสงบใจ       คนโดยมาก  แมผูที่เคยฝกฝนมาให

เปนคนหนักแนนแลวก็ตาม  บางครั้งเมื่อตองประสบเหตุประสบปญหากระทบกระเทือนอยางหนักเขา  ก็

อาจบังเกิดความหวั่นไหว หรือสับสนฟุงซานได  และเมื่อเกิดหวั่นไหวฟุงซาน ความคิดสติปญญาก็จะสั้น

ตัวหรือดับวูบลง  ความหลงและอคติก็เขามาแทนที่ ทําใหจนปญญา คิดไมออก ทําไมถูก และที่สุดก็อาจ

ผิดพลาดเสียหายไดตาง ๆ ทานจึงสอนใหทุกคนรูจักสงบใจ คือบังคับใจใหหยุดคิดสับสนได  ก็จะอํานวย

โอกาสอันประเสริฐใหสติความระลึกรู  และปญญาความเฉลียวฉลาด  กลับมาใหม  ชวยใหใจแจมใส 

หนักแนเขมแข็งเขา  ความคิดเห็นก็เขารูปเขารอย  คือมีความเที่ยงตรง เปนกลางสุขุม ปราศจากอคติ 

สามารถพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลไดกระจางแจมชัด  หาทางปฏิบัติไดถูกตองพอเหมาะพอดี ถึงขั้นนี้ 

ปญหาทั้งปวงกจ็ะคลี่คลาย   เร่ืองที่จะเสียหายก็จะแกไดตก  กลับกลายเปนดีโดยตลอด  บัณฑิตจึง

สมควรอยางยิ่ง  ที่จะสําเหนียกตระหนักในความรูจักสงบใจยั้งคิดเสมอในกาลทุกเมื่อ..."

สุรีย อาจหาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือ ผูใหก็มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ ผูรับก็มีความสุข 

มีกําลังใจ สังคมสวนรวมตอลดถึงประทศชาติ ก็มีความผาสุกมีความรมเย็น..."

สุรียพร คําเสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําใหบานเมืองมี

ความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี  หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคนดีได

ปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมมีอํานาจ ไมไดกอความเดือดรอน วุนวายได..."

สุรียพร พึ่งวัฒนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีแลคนไมดี ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมี

ความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหคนดีไดปกครอง

บานเมืองและควบคุมคนไมดีใหมีอํานาจ ไมไดกอความเดือดรอน วุนวายได

                                                                           พระบรมราโชวาท

                                                         พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ภูมิพลอดุลยเดช

                    จากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจบันแสดงใหเห็นถึงความเปน

จริงวาในปจจุบันนี้สังคมมีทั้งคนดีและคนไมดีอยูปะปนกันไปทุกวงการอาชีพ  ไมเวนแมแตวงการตํารวจ

ซึ่งความจริงแลวควรจะมีแตคนดี  เพราะหนาที่ของตํารวจคือคอยปกปองคนดีไมใหคนไมดีมาทํารายหรือ

รังแก  ปกปองใหคนดีดํารงชีวิตอยางมีความสุข แตถาคนที่ทําหนาที่ดังกลาวเปนคนไมดีเสียเองบานเมือง

คงเดือดรอนวุนวายอันจะกอใหเกิดความเสียหาย      ถึงแมวาหนาที่ของขาเจาจะมิไดสัมผัสกับประชาชน

โดยตรงก็ตาม แตขาพเจาคิดวาอาชีพตํารวจเปฯอาชีพของคนดีเทานั้น  แลวทําอยางไรสังคมตํารวจจึงจะ

อุดมไปดวยตํารวจที่ดี  มีคุณภาพที่ประชาชนตองการ  ไมใชเร่ืองยากเลยกอนอื่นตํารวจทุกคนตองปลุก

จิตสํานึกของตนเองเสียกอนวาอาชีพตํารวจเปนอาชีพมีเกียรติ  งานในหนาที่ตอประเทศชาติและ

พระมหากษัตริยคือการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติและราชบัลลังกโดยดําเนินการทุกรูปแบบเพื่อ

เทิดทูนไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริยและธํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย  แตหนาที่ตอปวงชน

ชาวไทยคือคอยบําบดัทุกขบํารุงสุขใหกับพี่นองประชาชนคนไทยทุกคนไมแบงชั้นไมเลือกปฏิบัต.ิ.."

สุรียพร พึ่งวัฒนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติตัวให

สุจริตเที่ยงตรงพอควรพอดีแกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

สุรียพร เย็นสนิท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุรียพร ศรีทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคลทั้งในดานวิชาการ ตองเห็น ใจ

วาแตละคนมีหนาที่ มีความรูในวิชาการของ แตละคน ถาดําเนินวิชาการนั้นๆไปตามลําพัง หรือตามแนว

เดียว เทานั้นเอง ก็จะไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

สุรียพรรณ นามพิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

สุรียรัตน พยุงวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง  หันไปหวงอํานาจ หวงตําแหนง หวงสิทธิ และหวงรายได มากเขา ๆ

 แลว จะเอาจิตเอาใจที่ไหนมาหวงความรู ความดี ความเจริญของเด็ก ความหวงในสิ่งเหลานั้นก็จะคอย ๆ 

 บั่นทอนทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้นจะไมมีอะไรดี เหลือไวพอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ  หรือผูกใจใคร

ไวได  ความเปนครูก็จะไมมีคาเเหลืออยูใหเปนที่เคราพบูชาตอไป..."

สุรียรัตน สัชฌุกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเมตตาปรองดอง และความมุงดีมุงเจริญ ตอกันนั้นยังมีอยูในจิตใจ คนไทย ถาเราทั้งหลายนึกถึง

ประโยชน และความสุข ความเจริญของสวนรวมใหมาก  พยายามหันหนาเขาหากัน และมองกันในทางที่ดี

เสมอ ก็จะเขาใจกัน และรวมมือรวมงานกันไดเปนอันด.ี.."

สุรียานิง ยูซูฟ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

สุรีรัจน บุญลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

สุรีรัตน ขวัยซาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ทางนี้ คือคุณลัษณะของคนไทยที่ชวยใหบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน..."

สุรีรัตน ฉิมพลัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

สุรีรัตน บุตรศรีภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยนําตัวนําชาติใหรอดพนอันตรายและเจริญเปนอิสระมาโดยตลอดได ดวยอาศัยความเพียร

พยายาม คือพยายามไมกอความชั่วใหเปนเครื่องทําลายตัว ทําลายผูอ่ืน พยายามลด พยายามละความ

ชั่วที่ตัวเองมีอยู พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยูนั้น ใหงอก

งามสมบูรณขึ้น. ความเพียรที่ชอบสี่สถานนี้เปนขอที่ควรศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติใหเกิดผล แตละคนจะ

เปนสุขขึ้นและเจริญขึ้น ทั้งในฐานะความเปนอยู ทั้งในความคิดจิตใจ..."

สุรีรัตนื พยุงวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราสามารถที่จะสรางความสัมพันธระหวางศาสนากับการศึกษาและชีวิตของคนที่มีมากขึ้น ๆ ให

กลับมาเปนอยางเดิมเหมือนอยางของเกาโบราณของเรา คือใหรูสึกวาโรงเรียนก็คือวัด วัดคือโรงเรียน ก็

จะทําใหบานเมืองมีอนุชนที่มีความสามารถในทางวิชาการและมีจิตใจสูงมีจิตใจดีเปนพลเมืองดีตอไป จะ

ชวยใหสวนรวมสามารถที่จะดําเนินตอไปไดโดยสวัสด.ี.."

สุรีวัลย สะอิดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุโรม หมื่นกระโทก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

สุไล นุกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน.

พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน

วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒..."

สุไลมาน เจาะเฮง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกัน

แกหลายๆคนหลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

สุวณัญ สุวรรณลิวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆ ทุกอยาง ตองการเวลามาก กวาจะสําเร็จอยูที่ เร่ิมโครงการอาจไมทัน ทําใหสําเร็จ

โดยตลอด ดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงานใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถึงผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญ..."

สุวณี รอดเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานทั้งหลายตั้งความหวัง ตั้งความเพียรอันมั่นคงไว ที่จะชวยตัวชวยชาติใหหนักแนนยิ่งขึ้น ทั้ง

ดวยการขะมักเขมนทํางานใหเต็มกําลังความสามารถ ทั้งดวยการดําเนินชีวิตอยางระมัดระวังและเปนอยู

อยางพอเหมาะพอสม 

จะประพฤติปฎิบัติการใดก็ยึดมั่นในประโยชนสวนรวมและประเทศชาติเปาหมายสูงสุด..."

สุวณี สุขประวิทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

สุวดี กงแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบันแมจะถือกันวาสงครามเย็นไดสิ้นสุดยุติไปแลวก็ตาม แตหนาที่ของทหารหาไดลดนอยหรือ

หมดสิ้นความสําคัญลงไปไม เหตุเพราะภัยอันตรายและความไมเปนปกตินานาประการยังคงคุกคามแผ

ขยายทั่วไปในโลกทุกหนทุกแหง ทหารทุกระดับทุกคนจึงตองระมัดระวังปฏิบัติหนาที่ใหเขมแข็ง และ

รอบคอบยิ่งขึ้น ทั้งในดานการยุทธ และการรวมมือประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในการสนับสนุนและพัฒนา

ความเปนอยูของประชาชน ถาทหารตั้งใจพยายามพัฒนาขีดความรูความสามารถของตนใหแนนหนา

สมบูรณ จนสามารถปฏิบัติหนาที่ไดครบถวน ก็จะไดรับความสําเร็จความดีความเจริญ ซึ่งถือเปนเกียรติ

อยางสูงทั้งแกตัวเองและกองทัพไทย..."

สุวดี ธีรวัฒนพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานรักษาความมั่นคงของประเทศเปนงานที่กวางขวาง และละเอียดลึกซ้ึง เกี่ยวเนื่องกับงานของ

บานเมืองทุก ๆ สวน ทั้งยังตองปรับเปลี่ยนแผนและกระบวนการปฏิบัติใหถูกตองทันสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูปฏิบัติบริหารงานระดับสูงทั้งฝายทหาร และพลเรือนจึงตองเปนคนที่

สามารถจริง ๆ คือมีความจัดเจนทั้งในวิชาการ ในวิธีการปฏิบัติและในสถานการณทุกดานในโลก..."

สุวดี ธีรวัฒนพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

สุวดี รัตนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทั่วประเทศ มีสิ่งที่ทําแลวบกพรอง ถาบกพรอง จนกระทั่งทําใหที่ตรงนั้น เจริญขึ้นไมได แตก็ ก็เจริญได

พอสมควร ก็เพราะวามีคนไปชวย แตก็ยังไงก็ตาม ก็ไดใหนักเรียนไดเห็นวา ในที่ที่แรนแคน มันไมเจริญ

ขึ้นมาได อยางที่ควรจะเกิดเจริญได เพราะวาไปทําอะไร ที่ไมถูกตอง ไมถูกหลักวิชา อันนี้ อะไรก็ตาม ทั้งนี้

ก็อยากให เด็กเขาไดทราบ ไดเห็น ก็เขาใจวา เขารู เขาไดเห็น และก็ไดเกิดความรูขึ้นมา และเขาจะตองหา

ความรูเองตอไป ไมใชวาจะไปบอก เราตองทําอยางนั้นๆ แลวก็ เขาก็ทํา แลวก็ไดผล แตนี่เขาใหเห็นกับตัว

 ตัวเขาเองไดเห็นวา ในภูมิประเทศที่แรนแคน มันทําได เพิ่มขึ้น เพิ่มความเจริญได แตวาที่ ที่คนไมคอย

อยากทํา มันก็เจริญไมได หรือเจริญชา ถาเจริญชา ก็เทากับวาถอยหลัง ทั่วประเทศก็เปนอยางนี.้.."

สุวดี รุจิเรข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชรพืช ซึ่งเปนโทษและหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่ง

แกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีรากที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรงๆทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินได

มั่นคงและมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทําใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี คนเราก็เชนกันมีทั้งบุคคล

ที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชนและบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา ตนหญาจึงเปนบทเรยีนไดอยางดีเลิศ 

สําหรับนํามาพิจารณาเทียบเคียงใหเปนคติ ในการดําเนินชีวิตของบุคคลวาควรจะประพฤติปฏิบัติตน

อยางวัชพืชซึ่งอยู ณ ที่ใดก็มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั่น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตน

อยางหญาแฝก ซึ่งมีแตสรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่

อยูอาศัย..."

สุวดี ไหลพึ่งทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

สุวธิรา ขันติเมเมตตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

สุวนัส เพ็ชรสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระที่จะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มาอวยพรแก

ทานทุกคน ทั้งขอขอบใจทาน ที่มีไมตรีจิต สนับสนุนขาพเจา ในภารกิจทั้งปวงดวยดี ทําใหมีกําลังใจเปน

อยางยิ่ง 

ในขวบปที่ลวงมานี้ มีเหตุไมปกติเกิดขึ้นหลายอยาง ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ บางเรื่องก็กอใหเกิด

ความเดือดรอน เสียหายแกชีวิต และทรัพยสินของประชาชน บางเรื่องก็กอใหเกิดความวติก รอนใจ บาง

เร่ือง ก็กระทบกระเทือนความเปนอยู อาชีพ และเศรษฐกิจ ทั้งของเอกชน และบานเมืองโดยสวนรวมอยาง

มาก 

ความจริงแลว ถาเราพิจารณาดูสถานการณรอบตัวใหทั่ว จะเห็นไดวาประเทศของเรา ตองประสบกับ

วิกฤติการณดานตางๆ ติดตอกันมา เปนเวลาหลายป แตดวยความรูเทาทัน และความรวมมือ รวมใจ ของ

คนไทยทุกคน ที่ชวยกันประคับประคอง แกไข บานเมืองของเรา จึงยังมั่นคงเปนปกติอยู ใครจะไปไหน มา

ไหน ก็ยังทําไดสะดวก การทํามาหากิน ก็ยังไมถึงกับฝดเคืองนัก ทําใหมั่นใจไดวา หากจะมีอุปสรรคปญหา

 หรือเหตุไมปกติใดๆ เกิดขึ้น คนไทยเรา จะรวมกันคิดอาน และชวยกันปฏิบัติ แกไข ใหทุกสิ่งทุกอยาง

คลี่คลาย ลุลวงไปไดอยางแนนอน 

ในปใหมนี้ จึงขอใหทานทั้งหลาย ต้ังความหวัง ต้ังความเพยีร อันมั่นคงไว ที่จะชวยตัว ชวยชาติ ใหหนัก

แนน เขมแข็งยิ่งขึ้น เพื่อธํารงรักษาความเปนอยู อันเปนปกติของเราไว พรอมกับสรางสรรค จรรโลงบาน

เมืองไทย ใหเปนที่อยู ที่อาศัย ที่พวกเราจะอยูรวมกัน ดวยความวัฒนาผาสุขตลอดไป 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขกาย สุขใจ และประสบแตสิ่งที่พึงประสงค ตลอดศกหนานี้โดย

ทั่วกัน..."

สุวนิตย ชูชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

สุวนิตย สรอยจําปา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มาอวยพรแกทาน

ทั้งหลายทั่วกัน และขอขอบใจทานเปนอยางยิ่งที่มีไมตรีจิต สนับสนุนขาพเจา ในภารกิจทั้งปวงดวยดี

เสมอมา 

          ตลอดปที่แลว มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นหลายอยาง ที่ดีก็คือ การที่นักกีฬาของเราไดรับเหรียญ

รางวัลหลายประเภท ในการแขงขันกีฬาโอลิมปก แตที่ไมดีก็มีอยูมาก เราตองประสบกับเหตุไมปกติตางๆ 

จนทําใหเกิดความวิตก หวงใยกันอยูทั่วไป 

          ใกลถึงสิ้นปก็เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญทําใหสูญเสียชีวิต และทรัพยสินอยางรายแรง เราคงจะตอง

ชวยเหลือบรรเทาทุกข และฟนฟูสถานะของบานเมืองเปนการใหญ รวมทั้งหาทางปองกัน เตือนภัยใหมี

ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม เหตุตางๆ ทั้งนั้น ไดทําใหเห็นแจงถึงน้ําใจของพวกเราอยางเดนชัด วาทุกคน

ในผืนแผนดินไทย ทั้งทหาร ตํารวจ และพลเรือน มีความสามัคคีกัน ตางหวงใยกันดวยใจจริง ไดแสดง

เจตนารมยที่จะอยูรวมกันโดยสันติสุข และเมื่อเกิดภัยพิบัติ คนไทยไมทิ้งกัน 

          ตางพรอมเพรียงกันเขาปฏิบัติชวยเหลือทันที ดวยความเสียสละและเมตตาจริงใจ ไมเลือกวาเปน

ชาวไทย หรือชาวตางประเทศ ขาพเจาอยากจะกลาวย้ําแกทานทั้งหลาย เหมือนดังที่เคยกลาวมาเมื่อ

หลายปกอนวา วิถีชีวิตของคนเรานั้น จะใหมีแตความปกติสุขอยางเดียวไมได จะตองมีทุกข มีภัย ผานเขา

มาดวยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพน 

          ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทุกคนรักษาความสามัคคี และจิตใจอันดีนี้ไวเปนนิตย เพราะสิ่งนี้คือ 

คุณลักษณะอันพิเศษ ที่ชวยใหชาติบานเมืองของเราอยูรอดปลอดภัย และชวยใหเราทุกคนอยูรวมกันดวย

ความรมเย็นเปนสุขมาชานาน ตราบใดที่เราทั้งหลายรักษาคุณลักษณะนี้ไวได ก็มั่นใจไดวาชาติบานเมือง

ของเราจะดํารง มั่นคงอยูตราบนั้น 

          ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุก

คน ใหปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขกาย สุขใจ และประสบแตสิ่งที่พึงประสงคตลอดศกหนานี้

 โดยทั่วกัน..."

สุวนีย สุขแสนนาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

สุวพิทญื แกวสนิท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

สุวภัค ทองวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราตองการความมั่นคงก็ตองพัฒนา แลวก็เพื่อการพัฒนานั้นเองก็ตองมีความมั่นคง ฉะนั้นทาน

ทั้งหลายก็คิดเอาเองได ไมตองบอกวาผูที่เปนฝายทหาร หรือตํารวจ ฝายที่จะรักษาความปลอดภัยของ

ประเทศนั้น ก็มีหนาที่รักษาความปลอดภัยและมีหนาที่ในทางพัฒนาพรอมกัน..."

สุวภา รังษีภโนดร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทนั้น  เปนผูทําแตความดี  คือ  ตองหม่ันขยัยและอุตสาหะพากเพียรตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ตองหนักแนนอดกลั้นและอดทน  ตองรักษาวินัยสํารวมระวังความประพฤติปฏบัติของตนใหอยู

ในระเบียบแบบแผนที่

ดีงาม  ตองปลีกตังปลีกใจจากความสะดวกสบายและความสนุกร่ืนเริงไมสมควรแกเกียรติภูมิของตน  

ตองตั้งใจ

ใหมั่นคงแนวแน  ตองรักษาความจริงใจ  ตองเมตตาหวังดี  ตองวางใจเปนกลาง  ไมปลอยใจไปตามอคติ

ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนสมบูรณขึ้นทั้งดานวิทยาการและความฉลาดรอบรูในเหตุผล..."

สุวรรณ พารเพิง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ประกอบดวย

ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง ประพฤติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

ประการที่สอง คือการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดี

ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการ

ใด

ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต

คุณธรรม 4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

สุวรรณ สวัสดิ์มูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตเร่ืองที่สําคัญ ก็คือ การทํามาหากินของประชาชนคนไทย ซึ่งตองใหมีความสะดวกสบาย มีความ

ปลอดภัย มีการปกครองที่มีความเปนธรรม ( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 

ธันวาคม 2534)..."

สุวรรณ จันโทริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกัน เพื่อชวยใหงานของทุกฝายดําเนินกาวหนาไมไดอยางมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็วนั้น ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกันไมแยงประโยชน ไมแยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตอง

ทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

สุวรรณ จุลมั่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกินอุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเองความพอเพียงนี้

ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว

อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอยางที่

ผิลตไดมากกวาความตองการก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไรไมตองเสียคาขนสงมากนัก..."

สุวรรณ เจริญพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักที่วาทุกคนตองทราบถึงกฎหมาย และตองทําตาม กฎหมายนั้น รูสึกวาบางครั้งก็ใชไมได เพราะวา

กฎหมายไมถึงประชาชน ตองนึกบางวาเปนความผิดของทางราชการ ที่ไมสามารถจะนํากฎหมาย ไปให

ถึงประชาชน..."

สุวรรณ ดิสารัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม.

วังไกลกังวล

วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔..."

สุวรรณ วงศบัวแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

สุวรรณ ศิริเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูนั้นสําคัญยิ่งใหญเพราะเนปจจัยใหเกิดความฉลาดสามารถและความเจริญกาวหนามนุยจึงใฝ

ความรู แมมากมายเพียงใด บางทีก็ไมชวยใหฉลาดหรือเจริญไดเทาไรนัก ถาหากเรียนไมถูกถวนไมรูจริงแท

 การศึกาหาความรูจึงสําคัญตรงที่วา ตองการศึกษาเพื่อใหเกิดความฉลาดรู คือรูแลว สามารถนํามาใช

ประโยชนไดจริงๆโดยไมเปนพิษเปนโทษ..."

สุวรรณ อิ่มอารมณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือ พูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและ

สวนรวม..."

สุวรรณชาติ แกวสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทางปฏิบัติที่จําเปนสําหรับทุกคนในคณะนี้ นอกจากจะตองตั้งใจพยายามทําตัวทํางานใหมีระเบียบโดย

เตมความสามารถและเปฯอยูโดยประหยัดแลวยังจะตองพยายามตั้งจิตั้งใจไวใหถูกดวย การตั้งใจใหถูก

นั้นคือ ทําจิตใจใหสงบหนักแนน ไมวูวาม ไมปลอยใหอคติตางๆเขาครอบงําไดโดยงาย ฝกหัดคิดพิจารณา

เร่ืองราวและปญหาทั้งปวงดวยความละเอียดรอบคอบและดวยใจบริสุทธเปนกลางเสมอทุกครั้งใหเปน

นิสัยอันเปนวิธีที่จะชวยใหเกิดปญญาสามารถคิดวินจิฉัยไดโดยการจางแจมแจง แลชะหนักแนนอยูเสวมอ

ดังกลาวจัดเปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่งของแตละบุคคลเปนเครื่องนําพาบุคคลไปใหประสบความ

เจริญสวัสดี และคุณธรรมของแตละคนนี้ เมื่อรวมกันเขายอมจะเกิดเปนคุณธรรมของชาติแลบะยมอนําพา

ชาตใหบรรลุความเจริญสวัสดีไดดุจเดียวกัน..."

สุวรรณดี ขวัญเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ไดชวยกันสรางพระคัมภีรอัลกุราอานแปลเปนภาษาไทยและไดชวยกันพิมพ ชวยกันจัดมาเปน

เลมที่หา ก็นับวาเปนอีกกาวหนึ่งของความกวหนาของศาสนาอิสลามในประเทศไทยเหมือนกัน เช่ือวาการ

แปลพระคัมภีรเลมนี้เปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะวาพระคัมภีรเปนคัมภีรที่สําคัญไมใชเฉพาะสําหรับ

มุสลิมเทานั้น เปนที่สําคัญสําหรับคนทั่วไปและนาสนใจ เพราะวาเปนคําสั่งสอนที่ครบถวนเปนเสมือน 

กฎหมายที่ทุกคนจะใชใหเปนประโยชน ไดนอกจากนี้ การแปลก็ทําไดอยางรอบคอบ คือแปลมาจากคัมภีร

เดิมดวยความระมัดระวัง จึงเปนคัมภีรที่สําคัญที่สุด

   สําหรับประเทศไทย ถือวามีความจําเปนที่จะตองมีพระคัมภีรเปนภาษาไทย เพราะวาผูที่อานภาษาอื่น

ไมไดมีโอกาสไดอาน จึงตองชมเชยผูที่ขะมักเขมนในการแปล และผูที่สงเสริมในการพิมพ ขอขอบใจทุกคน

และขอใหดําเนินการตอไป..."

สุวรรณรัตน ผดุงผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดมุงหมาย ที่แทจริงของงาน งานจึงจะสําเร็จ ไดรับประโยชนครบถวน ทั้ง

ประโยชนของงาน และประโยชนของผูทํา..."

สุวรรณรัตน สังวรวิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามกชนมีจิตสํานึกมั่นคง อยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ เห็นวา

ศาสนาทั้งปวง ยอมสั่งสอนความดีให บุคคลประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ชอบ จึง มิไดดูแคลน

เบียดเบียนผู ถือศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นไดในประเทศไทย..."

สุวรรณา จิตตวราวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

สุวรรณา จุลมีวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการที่สําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและเจริญกาวหนาไกชดแทจริงคือการ

ไมทําตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตาและไมตรียินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะ

ผูรวมงานอยางจริงใจ..."

สุวรรณา จุลละบุษปะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

สุวรรณา เจียวกก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนตองมีความตั้งใจจริงและเย็น หมั่นเพียร ตองรูจักคิดพิจราณา

ดวยปญญา และความรอบคอบยึดมั่นในความสามัคคี และความซื่อสัตยสุจริต ถือเอาประโยชนรวมเปน

จุดประสงคสําคัญ จึงจะสามารถ ปฏิบัติงานตาง ๆ ใหสําเร็จผลดดยสมบูรณได..."

สุวรรณา ชโลวัฒนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา บริบูรณดวยสัจธรรมที่เปน สาระและเปนประโยชนในทุกระดับ แตจะตองศึกษา ใหมี

ความรูความเขาใจและปฏิบัติ ใหเหมาะสมแกภาวะปจจุบัน ดวยศรัทธาและปญญา ที่ถูกตองจึงจะเกิด

เปนประโยชนขึ้นได..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในการเปดประชุมใหญ สมาคมพุทธศาสนาทั่ว

ราชอาณาจักร

ณ จังหวัดกาฬสินธุ17 ธันวาคม 2512..."

สุวรรณา ชูอํานวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทยสามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใด เรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน และกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความ สุข

ตราบนั้น..."

สุวรรณา ตั้งติยะพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิธีการที่จะใหบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนานั้นมีอยูหลายอยาง ขอแรกคือจะตองใหเขาใจวาสิ่งใด

ควรทําสิ่งใดไมควรทํา ซ่ึงโดยเฉพาะสําหรับเยาวชน ก็เปนสิ่งที่ยากที่จะทราบวาอะไรควรทําไมควรทํา 

เพราะวาบางคนก็ไดรับคําบอกใหทําอยางโนนอยางนี้ เราทําไปอาจผิดก็ได เมื่อมีกิจการอะไรที่จะทํา 

ขอใหทุกคนใชความคิดพิจารณา ความคิดพิจารณานี้แปลวา ฟงวากิจการจะมีอะไร เขามาบอกวาใหทํา

อะไร แลวก็มาคิดดวยความคดิของตัว คือใหมีเหตุผล เพราะทุกสิ่งทุกอยางก็ตองมีเหตุผล ที่เขามาบอก

ใหทําอะไร ตองใหเขาใจวาสมเหตุสมผล..."

สุวรรณา นิลบุปผา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

สุวรรณา นิลรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

สุวรรณา นุชคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

สุวรรณา ประทุมวัลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

สุวรรณา ปตตะพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารทั้งหลายจําเปนตองปฏิบัติงานดวยความมีสติต้ังม่ัน ดวยวิจารณญาณที่สุขุมรอบคอบ ดวยความ

เปนไทย ทั้งในความคิดจิตใจและการกระทํา โดยยึดถือความมั่นคงของชาติ ความเจริญกาวหนาของ

บานเมือง และความผาสุกของประชาชนเปนเปาหมาย นอกจากนั้นยังจะตองถือวินัยสําคัญโดยเครงครัด

สามขอ ขอหนึ่งตองปฏิบัติงานทุกอยางดวยความรูจริงและรูชัดในจุดหมาย ขอสองตองทํางานของตนให

ประสานกับงานของผูอ่ืน แตมิใหเปนการกาวกายแทรกแซง ขอสามซึ่งสําคัญที่สุดตองถือหลักพึ่ตนเองยิ่ง

กวาการพึ่งบุคคลใดชาติใด..."

สุวรรณา ลิ้นทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการสรางอนาคตที่มั่นคงรุงโรจนนั้น นอกจากวิชาความรูที่เจนจัดแลว บุคคลยังจําเปนตองอาศัย

คุณสมบัติและความสามารถพเศษอีกหลายดาน เปนเครื่องมืออุดหนุนและสงเสริมความรูของตนดวย ขอ

แรก จะตองเปนคนที่ทําตัวทํางานมีหลักการ มีระเบียบ มีเหตุผลที่ถูกตอง เปนประโยชนเปนธรรม ขอมอด

 ตองมีความเพียรพยายามอยางสม่ําเสมอ ทั้งในการงานและการทําความดีแมจะมีความเหนื่อยยาก หรือ

มีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใด ก็ไมยอมทอถอยหลัง ขอ3 ตองเอาใจศึกษาคนขวาหาวิชาและความรู

ในเรื่องตางๆ ใหลึกซึ้งและกวางขาวง รอบดานไวสําหรับใชเทียบเคียง ประกอบการพิจารณาตัดสินปญหา

ตางๆในการงาน ขอ4ซึ่งสําคัญที่สุด ตองสามารถควบคุมกายใจ คือ การกระทําความคิดของตนใหสงบ 

หนักแนน แนวแนนในความเปนกลางอยูเสมอ แมในเวลามีเหตุชวนใหวุนวายสับสน ความสามารถทํา

กายทําใจใหสงบ หนักแนนเปนกลาง หางจากอคตินี้ จะชวยใหเกิดสติระลึกรู ถึงเหตุถึงผล ถึงขอเท็จจริง 

และความถูกผิดของเรื่องทั้งปวง จึงเปนอุปการะสําคัญ ของการคิดพิจารณาปญหาตางๆ เพราะชวยให

มองเห็นปญหาได กระจางแจมชัด สามารถคตัดสินช้ีขาดไดโดยถูกตองเที่ยงตรงเปนธรรม ประโยชนอยู

เสมอไมมีอับจน..."

สุวรรณา โลหะประธาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาลนั้น เปนสถาบันหนึ่งในสถาบันสําคัญของ ประเทศ จึง ตองปฏิบัติหนาที่โดยถือวาชาติ บานเมือง

เปน เปาหมายสําคัญ และความ อยูดีกินดีของประชาชนเปนสิ่งที่ปรารถนา ดวย การปฏิบัติหนาที่ดวย

ความ ต้ังใจจริง ดวยความซื่อสัตยสุจริต และขยันหมั่นเพียร..."

สุวรรณา สยมภาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

สุวรรณี คานยู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยงในการคปฏิบัติ 

หนาที่ของขาราชการเพราะการยึดมั่นดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเด่ียวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติ

หนาที่ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยาง

แทจริง..."

สุวรรณี เงินบํารุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตางมีหนาที่ แตกไมไดหมายความวา ทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่ เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองดูคนอื่นงานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงาน จะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวดโยง

กันฉะนั้น แตละคนจะตองรูถึงงานของผูอ่ืนแลว ชวยกันทํา..."

สุวรรณี แซโอว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจํา บุคคลสองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษามา

ใชใน การปฏิบัติงาน กับความ ฉลาดที่จะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอม ทั้งทางที่จะใหพน ความ

เสื่อมเพี่อดําเนินไปใหถึงความเจริญ..."

สุวรรณี มัชฌิมาภิโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่แทจริงแลว คนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองง

หลังพระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนาไมมีใครปดทองหลังพระเลย

 พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

สุวรรณี ลิ่วเสริมสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

สุวรรณี สุวรรณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก ขอใหถือวา

การทําหนาที่ไดสมบูรณเปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ ทําใหบานเมืองไทยของเราอยูเย็นเปนสุข

และมั่นคง..."

สุวรรณี หวังพัฒนากุลชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

สุวรรณื ชัยวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การตั้งตนงานนี้สําคัญที่สุด คําวา "ตั้ง"นั้นก็มีไว เพราะวาสําหรับทํางานใดๆก็จะตองมีความตั้งใจ ตั้งใจ

นั้นก็คือเอาใจตั้งใจจในงาน หรืออีกอยางเอางานมาตั้งไวขางหนาใจ เมื่องานมาตั้งไวขางหนาใจ หรือเอา

ใจตั้งไวในงานนั้น เชื่อวางานก็คงจะสําเร็จลุลวงไปไดโดยดี ตั้งใจนั้นก็ประกอบดวยการ ตั้งทุกสิ่งทุกอยาง

ที่มีอยูในใจ คือความสามารถ ความรู และความดีของตัวใหใสลงไปในงาน และงานนั้นก็จะมีความสําเร็จ 

มีคุณและเกียรติสําหรับตนเอง เปนเกียรติสําหรับหมูคณะ สําหรับประเทศชาต.ิ.."

สุวรา พงศปญญาเนตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารทั้งหลายจําเปนตองปฏิบัติงานดวยความมีสติต้ังม่ัน ดวยวิจารณญาณที่สุขุมรอบคอบ ดวยความ

เปนไทย ทั้งในความคิดจิตใจและการกระทํา โดยยึดถือความมั่นคงของชาติ ความเจริญกาวหนาของ

บานเมือง และความผาสุกของประชาชนเปนเปาหมาย นอกจากนั้นยังจะตองถือวินัยสําคัญโดยเครงครัด

สามขอ ขอหนึ่งตองปฏิบัติงานทุกอยางดวยความรูจริงและรูชัดในจุดหมาย ขอสองตองทํางานของตนให

ประสานกับงานของผูอ่ืน แตมิใหเปนการกาวกายแทรกแซง ขอสามซึ่งสําคัญที่สุดตองถือหลักพึ่ตนเองยิ่ง

กวาการพึ่งบุคคลใดชาติใด..."

สุวลักษณ ยั่งสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สุวลักษณ สนธิโสภณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจและความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย เพราะหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนตที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียวสวน

คุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูก

ทางดวยความสวัสดีคือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค ดงันั้น ในการที่จะประกอบการงาน

เพื่อสวรวมตอไปขอใหทุกคนทุกคนสํานึกไวเปนนิตยโดยตระหนักวาการงาน สังคม และบานเมืองนั้น ถา

ขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถางานใด สังคมใด และ

บานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลวจะดํารงอยูมิไดเลย..."

สุวลัย แจมจันทรเกษม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอขอบใจที่ทานทั้งหลายมาใหพรในวันนี้ และที่นายกฯ ไดกลาวคําใหพร ซึ่งนับวาเปนคําใหพร ที่ให

กําลังใจ ตองมีกําลังใจ อยางเมื่อสักครูนี้ ไมไดลุกขึ้น เพราะวากําลังใจอาจจะมี แตกําลังกายมันไมมี 

ฉะนั้นจึงไม ไมลุกขึ้น ถาลุกขึ้น ก็เสียกําลังกายเปลาๆ แตทานก็เขาใจ ที่วาอยางนี้ เพราะวาจะตองรักษา

กําลังกายไวใหดี ซึ่งกําลังกายไมคอยดีดวยเหตุวา การออกกําลังนี้ เกินสวนที่จะมีทางที่จะมีกําลัง ก็เลย

ตองประหยัดกําลัง 

แตในเวลาเดียวกัน ถามีกําลังกายไว ก็คงเขาใจวาจะมีประโยชน เพราะวาชาติบานเมือง ตองใชกําลังกาย

 กําลังจิตใจดวย อยางที่ทานนายกฯ ตองออกกําลังกาย และกําลังจิตใจ คนก็ไดเห็นทั้งนั้น วาไดประโยชน

 ก็เลยจงึตองอธิบายนิดหนอย แตการที่มีกําลังใจ กําลังกายนี้ จะตองใหทุกคนไดรวมกัน ชวยกัน รวมกัน

ออกกําลังกาย กําลังใจ เพื่อใหชาติบานเมืองรอดพนอันตรายได 

คนเขาเอะอะเดี๋ยวนี้ก็โยนใหรัฐบาลตองทํา ซ่ึงรัฐบาลก็ไมคอยมีกําลัง เพราะวารัฐบาลนี้แกมาก ก็ความ

จริง ความแกนี่เปนกําลัง ขาพเจานะยังไมถึง 78 จะ 79 ยัง ยัง 78 พรุงนี้ถึงจะเปน 79 แลวก็ยังไมถึง 80 

เอะอะอะไรก็บอกวา 80 80 ซึ่งก็คนที่อายุ 80 ทานมีกําลังมาก ฉะนั้นก็ นายกฯ ก็ยังไม 80 นายกมีกําลัง

มาก แตขาพเจาอีกไมกี่ ไมกี่วันก็จะเขาป ป 80 ที่ป 80 นี้นับวามาก แลวก็ความจริงอายุคนที่อายุ 80 ก็เชื่อ

วามีกําลังที่จะปฏิบัติงานไดอีกเยอะ ไมใช ไมใชนอย 

ฉะนั้นที่พูดเริ่ม เริ่มตนนี้ดูทาทางเหมือนวานอยใจวาอายุมาก แตวาถาอายุมากขึ้น มันก็เปน เปนประโยชน

 ไดเปรียบ คนไหนที่อายุนอยๆ เสียเปรียบ เพราะไมมีความรู เรียกวาคนที่อายุนอยๆ เปนคนที่เซอ เปนคน

ที่ไม ไมมีความสามารถ ฉะนั้นคนที่อายุมากๆ เปนคนที่ไดเปรียบ เพราะวาถาใชคุณสมบัติของคนที่มีอายุ 

เรียกวามีประสบการณ ก็ตองถือวา เปนคนที่ไดเปรียบ แลวก็คนที่อายุนอย อาจจะดูถูกคนที่อายุมาก 

เพราะมีปมดอยนั่นเอง 

คนที่อายุนอยๆ นึกวาไมมีความสามารถ เลยตอง ตองดูถูกคนที่อายุมาก แตก็ขอบอกวาคนที่อายุมาก ถา

รักษาความดี รักษาคุณสมบัติ คุณธรรม ก็ไดเปรียบคนที่อายุนอย และในประเทศชาต ิถามีคนที่มีอายุมาก

 และไดเปรียบ ชาติบานเมืองจะกาวหนาได ถามีแตคนเด็กๆ ที่ไม ไมถือวามีความสามารถแลว ชาติ

บานเมืองไมกาวหนา จะตอง พูดอยางนี้ทานผูใหญก็อาจจะบอกวา นี่แหละ คนที่อายุมากนี่ มีประโยชน 

แตคนที่อายุมาก แตวาไมใช ความ ความไดเปรียบของความที่อายุมากนะ ก็เปนเด็ก เปนคนที่เยาวใน 

สุวลัยพร พันธโยธี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



เปนคนที่เยาวในความคิด และอันตรายมาก เพราะมีคนที่เขาบอกวาเขาแกแลว แลวนอยใจวาแก เมื่อ

นอยใจวาแก คนอยางนี้เปนคนที่ไม ไมเปนผูใหญ แลวคนที่ไมเปนผูใหญนี่ ทําใหบานเมืองลมจมได มัวแต

ไปนอยใจวาอายุมาก แก แลวก็ไมใชความอายุมาก เปนประโยชนนี่ นาอนาถ 

ถามัวแตบอกวาเรา เราแก แลวก็นอยใจวาแก ไมมีดีแน เพราะวา แสดงใหเห็นวาแกจริงๆ หงําเหงอะ 

เรียกวาหงําเหงอะ ที่บอกวาตัวแก แลวไมใช ก็ไม ไมใชความแก ความชรา ความกาวหนาของจิตใจที่อายุ

มาก ที่มีประสบการณ มาใชเปนประโยชนตอตัวเอง และตอสวนรวม ถาคนที่อายุมาก แลวก็ใชความอายุ

มาก เปนประสบการณ 

คนมีประสบการณนั้น ชวยคนอื่นไดมาก แลวก็คนที่ อยาเอาไมมีประสบการณ ทําใหบานเมืองลมจมได 

เพราะวาคนที่เชื่อวา คนที่อายุ มากนั้นนะ เปนคนหงําเหงอะ เปนคนไม ไมมีประสบการณ ก็วาคนที่อายุ

มาก มีประสบการณ จะมีประสบการณมากนอยแคไหน แตก็มีประสบการณ ได ไดเลาเรียนมามากหรือ

นอย แตก็มีประสบการณ ประสบการณนี้ ชวยใหสวนรวมกาวหนาได ในระยะหลังนี้ดูวา คนที่ไมมี

ประสบการณ แตก็แก ไดทําใหบานเมืองลมจมไปเยอะเหมือนกัน 

ฉะนั้น ก็ขอใหคนที่ คนที่เขา เขาวาวาแกแตวามีประสบการณ แลวมีประสบการณที่ดี ทําใหบานเมือง

ดําเนินงานไปได ขอใหพวกที่แกนี่ ไดมีความสําเร็จ ไดมีความสําเร็จในงานการ ก็เช่ือวาเปนสิ่งที่สําคัญ 

เมื่อพูดถึงแก หรือถึง อายุมากอายุนอยนี่ พูด คน มีคนที่รูสึกวากระทบกระเทือน อยูบาง เพราะวาเขาบอก

วาแก ตอนที่รัฐบาล ไดมีการตั้งรัฐบาล ก็ตั้งมาดวยดี โดยที่คนต้ังใจที่จะทํางาน ที่จะพยายาม ก็ไมทราบ

วาไดตั้งใจจริงๆ หรือไม 

แตวาคนแกนี่ ขึ้นมาเปน เปน ขึ้นมาเปนผูใหญ หรือเปนตําแหนงใหญ เขาไมมีตองการอะไร ของตัว ไมได

มีความโลภวาจะ จะตองการตําแหนง แตวาเห็นวาตองมีคนที่อยูในตําแหนงสูง ผูที่อายุมากก็ยอมรับ เขา

จะวาวาแกนํา ก็ไมมีใครวา ผูที่ไดมารับตําแหนงรัฐบาล หรือตําแหนงที่สําคัญๆ เพราะวาไดทํามามากแลว

 ที่เขาวา วาแก ตรงขามก็คงตองถือวา เปนคําชมเชยวา อุตสาห แกแลว ควรจะพักผอนได ไมเอา เขาขอให

เปนก็เปน นี่เปนสิ่งที่นาชมเชย 

แตคนที่ ที่วาอาจจะเปน มาจากความอิจฉาก็ได อิจฉาก็ชางเขา เพราะวา หมายความวาทําไมได คนที่วา 

ยงัไงก็คนที่ คนที่รับเปน เขาใจ เดาใจวา ถาสมมุติวาทําขึ้นมา แลวก็ทําไมไดก็บอกวาทําไมได เพราะวา

ไมไดเคยเปน ไมเคยทํา หนาที่อยางนี้ ก็ทําเทาที่ทําได แตเชื่อวาทําได เพราะวาเปนคนที่มีประสบการณ 

สุวลัยพร พันธโยธี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ในวันที่มารับตําแหนง มีขอสังเกตอยางหนึ่งวา มารับตําแหนงในเวลาที่ ที่เปนระยะที่เดือดรอน ไมใชเร่ือง

การเมือง ไมอยากพูดการเมือง การเมืองนะเบื่อแลว ไมอยากพูด แตวาน้ํามันทวม แลวก็ที่บอกวา ที่น้ํา

ทวม บอกวา เขาวา เพราะวา น้ํามันลงมามาก แลววันนั้นก็บอกวา ความจริงไมมากเทาที่เคย รูสึกทาน

รัฐมนตรตีางๆ ก็ทําหนาเหรอวาจริง น้ํานั้นนอย น้ําไมนอย น้ําลงมา ฝนลงมา ไมนอย แตไมมากเทาที่เคย 

มาสองสามวันนี้เทานั้นเอง มีคนที่เขารูเร่ืองน้ํา เขามาบอกเออจริง ปนี้ที่ลงมา น้ํา น้ําที่หลนมาจากฟา 

นอยกวาป 38 นอยกวาจริงๆ 

เราก็พูดเพราะวามีประสบการณวา จําไดวา น้ําเม่ือป 38 มีมากจริงๆ แตน้ําลงมาไม ไมมากเทา ปนี้ไมมาก

เทาป 38 พึ่งมาบอกวาจริง ผูเช่ียวชาญ ผูที่มาดู เกี่ยวของกับน้ําลงมา น้ําลงมานอยกวาป 38 เราก็ดีใจที่

พูดไมผิด แตวาปนี้รายแรงกวา เพราะวาบริหารน้ําไมดี คําวาบริหารน้ํานี่หมายความวา ถึงเวลาจะปลอย

น้ําลงไป ถึงเวลาที่จะตองกักน้ําไว ไมทํา ปนี้ถากักเอาไว หรือปลอย ในเวลาที่ถูกหลัก ถูกจังหวะ ก็เชื่อวา

ไมทวมเทาที่เปนอยูเดี๋ยวนี้ 

แตยังไมชาเกินไป อีกสองสามวันขางหนานี้ จะเปนเวลาที่จะตองบริหารน้ําใหดีขึ้น วันนี้ ที่เอารถนี่มา ไมใช

 เข็นรถวาสนุกๆ ในนี้มี มีขอมูลเกี่ยวของกับสองสามวันขางหนานี่ น้ําจะมากแคไหน น้ําจะขึ้นลง มากกวา

ป 38 แตวาที่ดูในปนี้ แกไขได คือบริหารน้ําใหไมทวมได เพราะวาเรามีอุปกรณที่สมัยใหม ที่จะทําใหน้ํา

ลดลงไป หายไป ไดดีกวาป 38 ปนี้หลายแหงที่จะทําได โดยเฉพาะที่แมน้ําเจาพระยานี่เอง ตรงปลายแมน้ํา

เจาพระยา น้ํา ถึงเวลาน้ําขึ้น ก็กั้นเอาไว ไมใหน้ํามันขึ้นมาทวม 

จุดนี้พูดถึง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ถึงเวลาปลอย ก็ปลอยได อันนี้ และโดยเฉพาะแหงเดียวที่ เปนอุปกรณที่มี

อยูแลว คือที่ พระประแดง ที่มีอุปกรณที่เวลาน้ําขึ้น กักเอาไว แลวก็เวลาน้ําลง ปลอยใหลง คือที่คลอง นี่ นี่

แกจําไมไดแลว คือ ช่ือ คือที่ ที่ตรง มีไดทําโครงการ ไดทําโครงการที่จะปลอยน้ําออกไปได เวลาน้ําลง แลว

ก็เวลาน้ําขึ้นก็ปดเอาไว ตรงนั้นคลอง 600 เมตรเทานั้นเอง ถาเปด มันก็ทะลักเขามาในแมน้ําเจาพระยา 

ถาปด น้ําจะออมไป ถึงคลองเตย ออมไป อันนี้ วิธีที่จะบริหารน้ําใหดี ก็วิธีที่ทําใหทราบวา เวลาไหนน้ํา

กําลังขึ้น ปลอยใหออกไป ออมไปที่ทางคลองเตย กวาจะถึงตรงปลาย น้ําก็ลง พอน้ําขึ้นเปนเวลา แลวน้ํา

ลงเปนเวลา 

แตวาเวลาน้ําขึ้น มันมีเวลาของเขา กรณีนี้มีอยู ที่เขียนเอาไว วาขึ้นเวลานั้นๆ สูงขึ้นมา 2 เมตร 2 เมตรกวา 

เวลาน้ําลง น้ําเขาก็ลง ลงไป ทําใหเปนจังหวะ ถาไมไดจังหวะ เปดประตูน้ําเวลาน้ําขึ้น มันก็ทะลักเขามา ก็
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เขามา อาจจะทวมได น้ําอาจจะขึ้นไปสูงกวา 2 เมตร น้ํามันขึ้น ขึ้น 2 เมตร 2 เมตร 20 2 เมตร 30 แตวาถา

เราปดในเวลานั้น น้ําก็ไม ไมทะลักมาใน ในถนน ใน ในกรุงเทพฯ เวลาน้ําลง เราก็ปลอยออกมา ก็

หมายความวา ตองใหถูกตอง และมันเปน มันเปนเวลา ถาทําเปนเวลาแลวน้ําไมทวมกรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้

กรุงเทพฯ ก็ตองทวม แตวาถา ถาไมทําใหถูกตอง ถูกเวลา ถาฝนตกมาดวย ซ่ึงเด๋ียวนี้ไมนาจะฝนตก แต

วามีฝนตก น้ําทวม แตถาน้ําทวมรถแลนไปก็จมน้ํา 

ฉะนั้นผูที่มีหนาที่ไมไดทําหนาที่ แตตอนนี้เขาคงทํา เพราะวาบอกเขา บอกเขาทําให ปลอยน้ําเวลา เวลา

น้ํามันลง น้ําขึ้นก็กักเอาไว มีทุกอยางเดี๋ยวนี้ นี่แหงเดียวที่ ที่มีอุปกรณอยูแลว ที่อ่ืนก็ควรจะทํา บอกมา

หลายปแลว ทํา แถวสมุทรสาคร ควรจะ ควรจะทําได แตก็ตองลงทุน ลงทุนไมใชนอย ขอสําคัญตองลงแรง

 ตามคลองชายทะเลก็เคยมี เมื่อ 9 ป เมื่อป 38 นั่นแหละ สงองครักษไป ไปดู ไปดู โดยมากก็ตองเปนตอน

กลางคืน ก็ไปไป เห็นคนเขานอนหลับสบายที่ชายทะเล แลวก็ พวกที่ไปนี่ ก็ไปทักทาย บอกวา เปด ควรจะ

เปด จะเปดไหม เขาบอกวา ถาเขาไมไดบอกใหเปด ก็ไมเปด ปดหรือเปลา ปด เขาไมไดบอกใหปด ก็ไมปด

 น้ําก็ทะลักเขามาก็ทวม ทวมในคลอง คลองก็มาทวมใน ในกรงุ จากชายทะเล 

แตถาทําถูกจังหวะน้ําไมทวม ตอนที่ทํา ทาง ทางฝายกทม. นั้นก็ตองดู แตไมรูเรื่อง วาควรจะเปนอยางไร 

คนที่ชายทะเล ที่ดูแล ที่นอนสบาย เขาบอกวา คุณมาจากไหน รูไดอยางไร รูเรื่องไดอยางไร น้ํามันขึ้นจริงๆ

 นะ เขาก็นึกวา มาทําไมมาบอก รูวาขึ้นทําไมไมปด ทําไมรูวาลงไมเปด เขาก็ถาม คุณมีตําแหนงอะไร เขา

บอกเปนนายพล เปนนายพลมาจากไหน มาจากในวัง ก็เลยชักจะรู เขาใจวารูเรื่อง ทําไมรูเร่ืองอยางนี้ เขา

ก็เชื่อ แตวานายไมเชื่อ นายผูใหญตางๆ นะ เขาไมได ไมไดสั่งวาเวลานั้น เวลานั้น ตองเปดตองปด ที่ตอง

เปดตองปดเวลานี้ วิกาล ก็เพราะวาน้ํามันไมคอยไหล 

น้ําขึ้นน้ําลง ทานเปนทหารเรือ ผูที่เปนทหารเรือ ก็รูเร่ืองวาน้ําขึ้นลงเวลาไหน ก็ตอง ตองรู น้ําขึ้น น้ําลง 

แลวก็ชวยปองกันไมใหน้ําทวม แตนี่ ไม ไมทุกข ตัวเขานอนสบาย ไม ไมทุกข แตวาคนที่อยูขางในนั้นทุกข 

ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีเวลาที่จะแกไข ไมอยางนั้นถึงปใหมก็น้ําก็ทวมอีก ก็เลยบอกวาถาทานที่มีหนาที่ไป ไปดู 

ไปดูวาจะตอง ไมใช ไมใชคนที่ใน ในพระนคร แตวา เห็นประโยชนของการสกัดน้ําไมใหขึ้น ไมให น้ําไมให

กักอยูในขางใน ก็ไปดู 

ที่ไป เมื่ออาทิตยสองอาทิตยนี่ สมเด็จพระเทพฯ ไป ไปดู แตมืดนะ มืดแตวาเราตองไป ตอนที่มืด เพราะมัน

 เขาไมเห็น แตก็อยางไรแลวนาจะไป ทีนี้งานขาพเจาหมดแลว 2 วัน 3 วันนี้ นาจะหมด ก็จะ จะไปดู กระ

เพลก แลวก็ไป แลวกระเผลก ก็ไป ก็ไปดู ไปดูชายทะเล วาเปนอยางไร เพราะวายังจําเปนที่จะดู แตวา
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จนถึงเดี๋ยวนี้ ขาพเจาไปไมได ไมไหว ปวดหลัง ก็เลยถึง ไม ไมไดไป แตที่ ที่ไปดูก็มี สมเด็จพระบรมฯ 

สมเด็จพระเทพฯ ก็ไป แตวาบอกวายังไมรูเร่ืองวา ควรจะเปดปดยังไง เพราะวามันตองมี มีตาม ตามเวลา

ใหเหมาะสม ใหถูกตอง แตตอนนี้ก็คงจะคอยยังช่ัว 

ทางชลประทานเขาบอก ปลายปก็หมดแลว ปลายปยังมีอีกเดือน ที่จะขลักขลักในน้ํา แลว แลวฝนก็ยังลง 

ฉะนั้นก็ ใหทําใหถูกตอง ก็เชื่อวา จะดี จะไม ไมชาเกินไป นี่คงนึกทําไม จวนจะหมดฤดูกาลแลว ถึงมาพูด 

แตวามาพูดเพราะวา ที่ผานมาพูดไมมีใครไดยิน เพราะเสียงมันแหบ วันนี้ได ไดใชยาผีบอก อันยาผีบอกนี่

 พลตรีเปนคนปรุงให ก็ จิบไป จะจิบตอไป อาวเขาเอาไปแลว ไมรู จะตองจิบทีละนิด วันนี้เสียงนับวาดี ได 

ไดแจงใหทราบวา จะตองทําอะไรสําหรับไมใหน้ําทวม แตวาการที่พูดแลวก็ไมไดพูดมาก เพราะวา 

เพราะวา คนพูดมากเกินไปน้ําทวมทุง ก็กลัว กลัววาเดี๋ยวน้ําทวมทุง ตลอดเลย อางทองลงมาถึง ถึง

นนทบุรี ถึงในกรุง น้ําไมทวมทุง คนพูดมากเกินไป คนพูดมากจนกระทั่งน้ําทวมทุง ทุงนา ทวมหมด เลย 

ไมคอยอยากพูดมากเกินไป พูดมากแลว เร่ืองอื่นๆ ก็ไมสําคัญ 

เร่ืองอื่นๆ ที่จะพูด เราเอาไวปหนา ปหนาน้ําไมตองทวมทุง เพราะวานายกฯ ไมอยูแลว ไมรูวาปหนาจะไม

อยู อาจจะอยูก็ได พูดอยางนี้เดี๋ยวฝรั่งเขาหาวา The King สั่ง สั่งนายกฯ ขึ้นมา ไม ไมสั่ง สั่งไมได พล.อ.

สุรยุทธ ใครจะมาสั่งใหทําอะไร สั่งไมได เพราะวาทานแข็ง ทานแข็ง แลวก็ทานก็ไม ไมไดทําอะไรสุมสี่สุม

หา เปน เปนคนที่มีหลัก มีเกณฑ ดังนั้นก็ ปหนานี่ สั่งอะไรไมไดแลว ปหนาทาน ทานก็สบาย ไมตอง ก็

แสดงใหเห็นวาทําอะไรที่ดี เรียบรอย ก็เชื่อวาจะทําสําเร็จ เรียบรอย ฉะนั้น คงมีบางอยางที่ทําแลว รูสึกไม

แนใจวาทําถูก หรือไมถูก แตอยางไรก็เชื่อวา ทําดวยความตั้งใจดี ทําดวยความตั้งใจแนวแน ก็คงตองผาน

อีกป ที่ ที่วา ขามป 

ฉะนั้นก็ไมตองพูดมาก เพราะวา ถาพูดมากก็ เปลาประโยชน อยางนี้ตอไป เชื่อวาการปกครอง ก็จะไดทํา

ประโยชน ไดทําระดับตัวอยางแลว แตถาคนไมเอา ไม ไมดูตามตัวอยาง บอกวาที่ทํานี่โคมลอย ก็ชางหัว

เขา เขา คนที่ตําหนิติเตียน ไมเชื่อวาทําดวยความ คนที่ทําดวยความตั้งใจดี ไมมีผลประโยชนของตัว เปน

ของที่สําคัญ แตอยางไรก็ตาม เช่ือวาถาทุกคนที่มีตําแหนงที่สําคัญ ตองทําดวยความตั้งใจดี ทําดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต ก็เชื่อวาบานเมืองจะผานพนอันตรายได ตองเขาใจดวยวาทําไม ทําไมตองพูดอยางนี้ ที่พูด 

เพราะวาคนที่ทํามีความต้ังใจดีดี 

แตมีคนที่ไมดี ไมมีความตั้งใจดีก็มี หรือถามีแตตั้งใจดี แตไม ต้ังใจดี ไมรูเรื่อง ก็อาจจะเสียหายได ดังนั้นก็

หวังวา ทุกคนที่มีหนาที่ จะไดทําตามหนาที่ จะได อายุ 80 ทีนี้สบายใจ คืออายุ 80 นี่ พี่สาวนี่เคยบอกวา 
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ถึงเวลาอายุ 80 ไมไหว ทานอายุ 84 ก็เหนื่อย ทานไมคอยสบายเดี๋ยวนี้ ก็เลยตองพูดถึงทาน ขอใหทาน

สบาย และมีความ มีความสําเร็จในการรักษาตัว ถาเดี๋ยวนี้เขา คนที่มี เปนผูใหญ เหลือ ขาพจาเหลือคน

เดียว คือพี่สาว คนอื่นก็ไม ไมเปนผูใหญแลว 

แลวก็ที่ทานมาใหกําลังใจอยางนี้ ก็เช่ือ จะทําใหขาพเจาทํางาน ทําการตอไปได เดี๋ยวนี้มีความรูสึกวา คน

ที่มานั่งที่นี่เด็กๆ ทั้งนั้น ก็ถือวาเด็กๆ ทั้งนั้น นอกจากแถวนี้ แกๆ ทั้งนั้น แถวนี้แกๆ ทั้งนั้น แตสวนมากก็ ก็

เด็กกวาเรา ประหลาดที่สุดไมเคยนึก มีคนเดียวที่แก คนเดียวที่แกกวา แตวาทาน ทานก็ไมยอมแก ไมยอม

ใชไหม ไมยอมแก ก็เลยนึกวาคนที่ คนที่แก แตไมยอมแก ทํางานเขมแข็งก็ดี ทางนี้ก็มี ที่ ที่แกแตไมยอมแก

 ฉะนั้นก็ หวังวาทุกคนที่ทํางานดวยความตั้งใจ ดวยความซื่อสัตยสุจริต ดวยความรูตัววาทํางาน ดวย

ความแกที่ดีใหสําเร็จ มีความสําเร็จ 

ก็ขอใหทานประสบความสําเร็จ ในงานของคนแก แตวางานที่ถูกตอง คนที่ทําไมถูกตองไมไดไมใหพร 

ขอใหทุกคนประสบความสําเร็จ ในงานการของคนแก เพื่อใหสวนรวมไดสามารถ ที่จะปฏิบัติเปนผลดี 

อยางนี่ นี่ คนแก เขาก็ถือวาเขาก็แก แตก็ทํางานดวยความตั้งใจ ก็ขอใหประสบความสําเร็จเรียบรอยทุก

ประการ..."

สุวลัยพร พันธโยธี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

สุวลี พรหมตรุษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

สุวลี สมศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สุวัจจนา วารินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่นเลย งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกัน จะตอง

เกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

สุวัจชัย แกนนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปกครองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคี พรอมเพรียงกัน 

ทุกเมื่อไมวากระทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราช ประชาธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณ ทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

สุวัชชัย อูตะเภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติงานนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

สุวัชร สีหานาท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมไทย กอนเขาสูโลกาภิวัฒน เปนสังคมที่มีเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากความสมบูรณ ของภูมิ

ประเทศ ประชาชนไมหนาแนน เพราะความอุดมสมบูรณ จึงนําใหคนไทย มีความเปนอยูอยางสุขสบาย 

สงบสุข     เมื่อเขาสูยุคโลกาภิวัฒน คนไทยตองปรัตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง โดยเนนพัฒนาประชากร 

โดยการศึกษาแบบอยางชาติตะวันตก การศึกษาทําใหคนมีงานทําและรายไดตอบแทนสูง แตตองอพยบ

ไปทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรม เกิดปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เพื่อมีการโจมตี

ทางเศรษฐกิจจากตางชาติ  ฌสรษฐกิจฟองสบู คนไทยตกงานจํานวนมากเพราะการลมสลายของระบบ

เศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระบาทเจาอยูหัวไดพระราชทาน แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ

พอประมาณ คือทํามาหาเลี้ยงชีพตามที่มาได ความสมเหตุผล คือ การตัดสินใจตามปจจัยที่มีอยาง

เหมาะสม ภูมิกัน คือพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง   เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูกับคนไทยตลอดมา 

เพียงแตขาดภูมิกัน เมื่อเขาสูโลกาภิวัฒน ขอเพียงเอาแนวทางพระราชดําริ มาใสใจปฏิบัติจะทําใหตนเอง 

สังคม อยูได อยางภาคภูมิ สมกับความเปนไทย..."

สุวัฒน แคนหนอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

สุวัฒน ชุมพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราอยาไปเบิกบารมีที่บานเมือง ที่ประเทศไดสรางเอาไวตั้งแตบรรพบุรุษของเราใหเกินไป เราตองทําบาง

 หรือเพิ่มพูนใหประเทศชาติมีอนาคตที่แนนอน (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 

ธันวาคม 2518)..."

สุวัฒน ไชยวิชิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

สุวัฒน บุตรกินรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมืองและชวยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวย การเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกันทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือ ความมั่นคงของบานเมือง..."

สุวัฒน ประสพศรีสุรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

สุวัฒน พรหมฤดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติ ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถา แตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่ สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน แลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น..."

สุวัฒน พิเศษชีพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมแบบบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูด ทุกอยางลวน

สําเร็จมาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควรหยุดยั้ง

การกระทําที่ไมถูกตอง..."

สุวัฒน โพธ์ิสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

สุวัฒน มลิจารย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

สุวัฒน วิริยพงษสุกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวนคือ  ความสงบภายนอก กับ ความสงบภายใน 

ภายนอกไดแก ความเปนอยูและสภาพแวดลอมปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือวายุงยากเดือดรอน เชน  น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือขัดแยงมุงรายทําลายกัน   ภายในไดแก จิตใจที่สะอาด แจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุน

เคือง ขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญมาก เพราะทําใหบุคคลมีสติ รูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรง 

ถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะอํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจน ชื่อเสียง 

เกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคน ตองการใหสัมฤทธิ์ผลได..."

สุวัฒน เสนะวีณิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาพวกเราทุกวันนี้ปรารถนาจะธํารงรักษาชาติประเทศและความเจริญมั่นคงนี้ใหยั่งยืนตอไป ก็จะตอง

ทําจิตทําใจใหไดอยางบรรพบุรุษ คือรูสํานึกตระหนักในชาติ ในเผาพันธุไทย แลวตั้งความคิดความเห็น

ของตน ๆ ใหถูกตอง และหนักแนนแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของชาติบานเมืองเปนเปาหมาย

ประสงค เลิกคิดถึงประโยชนเฉพาะตัว เฉพาะพวกพองเปนที่ตั้ง ไมขัดแยงแขงขันกัน ใหเสียประโยชนของ

แผนดิน ผูใดภาระหนาที่อันใดอยูก็ตองเรงกระทําใหจริง ใหสําเร็จลุลวงไปดวยความรับผิดชอบอยางเต็มที่

 มีความอุตสาหะขวนขวายโดยบริสุทธิ์ใจที่จะรักษาความเปนปกแผนมั่นคงของคนไทยไว ดวยความ

เมตตาปรองดองดั่งญาติดั่งมิตรผูมีความมุงดีมุงเจริญตอกัน..."

สุวัฒน แสนบุญยัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

สุวัฒน อยูขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีชีวิตมนุษยนั้น จะใหมีแตความปรกติสุขอยางเดียวไมได จะตองมีทุกขมีภัย มีอุปสรรค ผานเขามา

ดวยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพน ขอสําคัญอยูที่ทุกๆคน จะตองเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมการไวให

พรอมทุกเวลา เพื่อเผชิญและแกไขความไมปรกติเดือดรอนทั้งนั้นดวยความไมประมาท ดวยเหตุผล ดวย

หลักวิชา และดวยความสามัคคีธรรม จึงจะผอนหนักใหเปนเบา และกลับรายใหกลายเปนดีได..."

สุวัฒน ออนวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

สุวันชัย สุมิตรเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

สุวารินทร ชัยสงคราม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหายุงยากในสังคมทุกวันนี้เกิดจากเหตุหลายอยาง แตเหตุสําคัญที่กอปญหาไวมากคือ ความขาด

หรือบกพรองในความเปนระเบียบและความสะอาดมั่นคงในความประพฤติและความคิดจิตใจของบุคคล 

องคการศาสนาทุกศาสนามีจุดมุงหมายและภารกิจในการขัดเกลาความประพฤติและจิตใจ ใหบุคคลถึง

พรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนาอยูแลว จึงนาจะทําหนาที่แกปญหาสังคมไดเปนอยางดี

โดยไมลําบาก

     ในการนี้ ทุกฝายควรจะไดรวมมือกันและสงเสริมกันอยางจริงจังในการสั่งสอนเผยแพรธรรม สําคัญ

ที่สุดควรจะไดพยายามปลกูฝงความเชื่อความเลื่อมใสในคุณธรรมความดีใหเกิดขึ้น ดวยการประพฤติ

ปฏิบัติเปนตัวอยางใหคนทั้งหลายไดเห็นประโยชนและความดีจากแบบแผนการปฏิบัติและการอธิบาย

แนะนําที่ประกอบดวยความเมตตาการุญ และควรระมัดระวังอยางที่สุดที่จะไมประกาศสั่งสอนโดยวิธีการ

ที่จะกอใหเกิดความคิดโตแยงหรือตอตานขึ้นในตัวผูฟงเพราะการกระทําดังนั้นจะไมชวยใหบังเกิดผลดีขึ้น

ไดเลย..."

สุวารี เคียงประพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

สุวารี ชนะสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทานทั้งหลายชวยกันคิด ชวยกันทํา แมจะมีการเถียงกันบางก็เถียงกันแตเถียงดวยรากฐานของ

เหตุผล และเมตตาซึ่งกันและกัน และสิ่งที่สูงที่สุดก็คือประโยชนรวมกัน คือ ความพอมีพอกินพออยู

ปลอดภัยของประเทศชาติ ทั้งนี้ ถาทําไปตามที่วานี้ ก็เปนของขวัญวันเกิดที่ล้ําคา (พระราชดํารัสเนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา : 4 ธันวาคม 2538)..."

สุวารี บุญเชื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

สุวารี เฮงยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

สุวารีย เดนดวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ใชไดผลนั้น ตองเปนความรู ที่ถูกตอง แมนยํา ชํานาญ นํามาใชการไดทันที และนอกจาก

ความรูดาน ลึก คือ วิชาเฉพาะสาขาที่ ศึกษามาโดยตรงแลว ความรูดานกวาง คือ วิชาการอื่น ๆทั่วไป ยอม

 เปนปจจัยประกอบสงเสริมอีกสวนหนึ่งดวย..."

สุวิช สุภาธง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่มีการศึกษาสมบูรณแลวนี้ ทําใหแตละคนหลีกเลี่ยงไมได จากความรับผิดชอบที่จะตองใชความรู 

สติปญญาของตนใหมีประโยชนและเปนความเจริญวัฒนาแกบานเมืองและสวรวม..."

สุวิชัย มูลผม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแกหลายๆ คน

 หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และ

บั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

สุวิทย แกวเอือด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

สุวิทย คงชูชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือเปนวิธีการที่ดี จะไมลาสมัย..."

สุวิทย จันทาคาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรม หากเปนแตเพียงบทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไว เพื่อรักษาความยุติธรรม

ผูใดก็ตามแมไมรูกฎหมาย แตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลว ควรไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายเต็มที่ ตรงกันขามคนที่รูจักกฎหมาย แตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควรตองถือวาทุจริต และ

กฎหมายไมควรคุมครองจนเกินเลยไป เพราะฉะนั้นจึงไมสมควรจะถือวา การรักษาความยุติธรรมใน

แผนดินมีวงกวางอยูเพียงแคขอบเขตของกฎหมาย จําเปนตองขยายออกไปใหถึงศลีธรรมจรรยาตลอดจน

เหตุ และผลความเปนจริงดวย..."

สุวิทย เจยชุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษา ประเทศชาติไว ใหเปนอิสระม่ันคงตลอดไป

..."

สุวิทย ชัยทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประวัติศาสตรไดแสดงใหปรากฎตลอดมาวา ชาติใดเสื่อมสูญยอยยับอัปปางไป  

 ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเปนหมูเปนคณะ เปนพรรคเปนพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ

 ประหัสประหารซึ่งกันและกัน บางพรรคบางพวกถึงกับเปนไสศึกใหศัตรูมาจูโจมทําลายชาติของตนดังนี้

 ขาพเจาจึงขอชักชวนพี่นองชาวไทยทั้งหลายใหระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งไดกอบกูรักษาบานเกิด

เมืองนอน

 ของเรามานั้นใหจงหนัก แลวถือเอาความสามัคคี  ความยินยอมเสียสละสวนตัว  เพื่อประโยชนย่ิงใหญ

ของประเทศ   

 ชาติ  เปนคุณธรรมประจําใจอยูเนืองนิจ จึงขอใหพี่นองชาวไทยทั้งหลายจงบําเพ็ญกรณียกิจของตนแตละ

คนดวยซ่ือ สัตยสุจริต  ขยันหมั่นเพียร อดทนและกลาหาญ แลวอุทิศความเสียสละสวนตัว ความเหน็ด

เหนื่อยลําบากยากแคน

 เปนพลีบูชาบรรพบุรุษ  ผูซี่งไดกอสรางชาติเปนมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี.้.."

สุวิทย ญาณสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมผูกจิตใจ

คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการหนึ่ง  ไดแก  การให  คือ การใหสงเคราะหชวยเหลือกัน  ใหอภัย

กัน  ไมถือโทษกัน  ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน 

ประการที่สอง  ไดแก   การมีวาจาดี  คือ  พูดแตคําใหกําลังใจกัน  พูดแนะนําประโยชนแกกัน  และพูดให

รักใครปรองดองกัน

ประการที่สาม  ไดแก  การทําประโยชนแกกัน   คือ  ประพฤติปกิบัติตนใหเกิดประโยชนทั้งแกกันและกัน

และหมูคณะโดยสวนรวม

ประการที่สี่  ไดแก  การวางตนใหสม่ําเสมอ  อยางเหมาะสม  คือ ไมทําใหดีเดนเกินกวาคนอื่น  และไม

ดอยตํ่าทรามไปจากหมูคณะ

หมูคณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาว  หมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญมั่นคง..."

สุวิทย ดีพอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียดหยาม

คนสมัยเกาก็มีสิทธิ์ แตถาพูดตามความจริงแลว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกา ไมควรจะมี ดวยเหตุวา

คนรุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

สุวิทย ทศวิชิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทยสามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใด เรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน และกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความ สุข

ตราบนั้น..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะประชาชนจังหวัดราชบุรี 

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 16 พฤศจิกายน 2531..."

สุวิทย ทัศนภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบัน การศึกษาวิจัยดานพันธุศาสตรมีความเจริญกาวหนามาก และมีการนําผลที่ไดไปปรับใชใน

กิจการดานตางๆ อยางกวางขวาง. ในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงใครจะปรารภกับทุกทานวา ความรูตางๆ 

เหลานั้น แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทางโดยไมพิจารณาใหดีใหรอบคอบแลว ก็อาจ

กอใหเกิดผลกระทบเสียหายแกชีวิตความเปนอยูและสิ่งแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน. จึงเปนที่นายินดี

อยางยิ่ง ที่ไดเห็นผูเชี่ยวชาญจากประเทศตางๆ มาประชุมปรึกษาหารือกัน รวมกันนําเสนอผลงานการ

ศึกษาวิจัย เก่ียวกับเรื่องวิวัฒนาการของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ทําใหหวังไดวา การนําความรู

ดานพันธุศาสตรไปปรับใชในกิจการดานตางๆ จะเปนไปดวยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อใหเกิด

ประโยชนและความปลอดภัยสูงสุดแกมวลมนุษยชาติ..."

สุวิทย พยัคฆกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น  หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว  ก็ใหผลดีไดไมมากนัก

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได  เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก  ขอใหตั้งเจตนาอัน

มั่นคง  ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ  อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน  เพียรพยายามใชความ

ฉลาดรอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา  และสถานการณตาง ๆ  ใหเปนไปโดยถูกตอง  นําความรู

ความคิดของตน ๆ  ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง  ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวย

เหตุผลและวิจารณญาณ  แลวนําออกใชใหไดผล  กลาวคือ  แกใขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง  สงเสริมจุด

ที่ดีใหมั่นคงยิ่งขึ้น..."

สุวิทย พันธเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

สุวิทย โพธิ์นอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะ เพงพินิจ 

ใชความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด  และความรูผิดชอบชั่วดี  เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัว  

ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพเสมอ  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ  และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค  

เปนความเจริญมั่นคงทั้งแกตน  แกงาน  และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

สุวิทย มากเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสั่งสอนธรรมะโดยบริสุทธิ์ และการปฏิบัติธรรม เปน แบบอยางโดยประจักษผลนี้ จะเปนเหตุชักนํา 

และชวยใหคนทั่วไป สามารถศึกษาเขาใจหลักธรรมไดกระจางชัด และเกิดศรัทธาความเชื่อใน พุทธ

ศาสนาอยางถูกตอง..."

สุวิทย ลอยนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมาก สําหรับผูที่ ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะ

ชวยให สามารถขจัดปดเปา ปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอัน เกิดจากความกินแหนง 

แคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน..."

สุวิทย ลอยนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยนี้อยูไดดวยความสามัคคี ดวยความเขม แข็ง ดวยความเสียสละ อาศัยความเห็นอกเห็นใจ ซึ่ง

กันและกัน และถารักษาความ เห็นอกเห็นใจนี้แลว ประเทศชาติของเราก็จะ เปนที่อาศัยที่อุดมสมบูรณ

และนาสบายตอไปชั่ว กาลนาน..." 

พระราชดํารัส พระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจํารุนลูกเสือชาวบานจังหวัดขอนแกน

ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 19 กุมภาพันธ 2519..."

สุวิทย สันตกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก

หลายๆคน หลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรค

ขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน..."

สุวิทย หมวดสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

สุวิทย เอกอุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่งคง..."

สุวิทยชาติ ขยันการนวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม

ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัย

แกสังคมมนุษย..."

สุวิภา คัมภิโรสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

สุวิภา จันทรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

สุวิภา อนุจงพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

สุวิมล กิ่งจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือ สละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิด

จิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวง และสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่

อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

สุวิมล แกนหิรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

สุวิมล แกวแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระที่จะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแก

ทานทุกๆ คน ทั้งขอขอบใจในน้ําใจไมตรีของทุกทานเปนอยางมาก ที่ไดใหความรวมมือ สนับสนุนขาพเจา 

ในภารกิจทั้งปวงดวยดีเสมอมา 

          ในขวบปที่แลว บานเมืองเรามีสิ่งที่ดี ที่ควรแกการช่ืนชมเกิดขึ้นหลายอยาง อยางแรกก็คือ การที่

นานาประเทศเขาเชื่อถือ ไววางใจใหประเทศของเรา จัดการประชุมผูนํากลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจ

เอเชียแปซิฟก ครั้งที่ ๑๑ ขึ้นนั้น ขอนี้ตองนับเปนเกียรติเปนศักดิ์ศรีของประเทศ 

          ทุกคนตางก็ทราบ ตระหนักเปนอยางดี จึงยินดีรวมมือรวมงานกัน ดวยความเต็มใจเสียสละ ทําให

งานครั้งนั้น ผานพนไปดวยความเรียบรอย และงดงาม สิ่งที่ดีอีกอยางหนึ่งที่ควรกลาวถึงก็คือ เปนเวลา

หลายปติดตอกันมา ที่เราตองประสบกับเหตุไมปกติตางๆ หลายเรื่อง จนทําใหหลายๆ คน เกิดความวิตก

หวงใยในอนาคตของตนเอง และของบานเมืองเปนอยางมาก 

          แตดวยเหตุที่สวนใหญมีสติรูเทาทัน มีความรูความสามารถ จึงตางขวนขวายชวยตัวเอง และรวมมือ

 รวมความคิดกัน ปฏิบัติแกไขอยางจริงจัง จนบัดนี้อาจจะกลาวไดวา สถานการณตางๆ ไดผอนคลายลง 

และมีความหวังวาจะดีขึ้น 

          อยางไรก็ตาม เรายังจะตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังตอไปอีกมาก ในป

ใหมนี้ ทุกคนจึงชอบที่จะตั้งตนอยูในความไมประมาท ไมวาจะคิดจะทําสิ่งใด ก็ขอใหคิดใหดี ใหรอบคอบ

 ทําใหดี ใหถูกตอง ผลของการคิดดี ทําดี ทําถูกตองนั้น จะไดสงเสริมใหแตละคน ตลอดจนประเทศชาติ 

ดําเนินกาวหนาตอไปดวยความมั่นคงสวัสดี 

          ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุก

คน ใหปราศจากทุกข ปราศจากโรค ปราศจากภัย ใหมีความสุขกาย สุขใจ และประสบแตความสําเร็จ

สมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

สุวิมล คําโฉม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทยสามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใด เรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน และกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความ สุข

ตราบนั้น..."

สุวิมล จันเรียน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงหมายที่แทจริงของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชน ครบถวน ทั้งประโยชนของ

งาน และประโยชนของผูทํา..."

สุวิมล ชางทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

สุวิมล มาลาอุตม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดนดีเพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวไดเราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราย

นั้น..."

สุวิมล สรอยฟา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยน้ําใจรักตองหวังผลงานนั้นเปนสําคัญ แมจะไมมีใครรใครเห็น ก็ไมนาวิตก เพราะ

ผลสําเร็จนั้นจะเปนประจักษพยานที่มั่นคง  ที่พูดเชนนี้เหมือนกับสอนใหปดทองหลังพระ  การปดทองหลัง

พระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด  วาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอยชอบปดทองหลังพระกันนัก เพราะ

นึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย  พระจะเปนพระที่

งามสมบูรณไมได..."

สุวิมล สุขผดุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ได อบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาด

สาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยตราบตระหนักวาหมู คณะที่มีสามัคคีแนนแฟนสมบูรณยอมมีกําลังกลา แข็งทั้งใน

การคิดและการปฏิบัต.ิ.."

สุวิมล สุดเอ้ือม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติ ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ถา แตละคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่ สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน แลวชาติของเราจะเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น..."

สุวิมล เหล็มปาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

สุวีณา ไกรเทพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมือถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็นแตถาทุกคนพากันปดทอง แตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามสมบูรณก็ไมได..."

สุวีณา ทัศคุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

สุวีณา พันธุฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินและ ความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการ ปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการ เพราะการ ยึดมั่นดังกลาว จะสามารถปองกันความผิดพลาด เสียหายอันจะเกิดแก ตนแก

งานไดอยางแทจริง..."

สุเวส คะมาวิวัฒนนานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีโอกาสไดศึกษาและทดลองทํานามาบาง และทราบดีวาการทํานานั้นมีความยากลําบากเปน

อุปสรรคอยูมิใชนอย จําเปนตองอาศัยพันธุขาวที่ดี และตองใชวิชาการตางๆ ดวย จึงจะไดผลเปนล่ําสัน 

อีกประการหนึ่ง ที่นานั้น เมื่อสิ้นฤดูทํานาแลว ควรปลูกพืชอ่ืนๆ บาง เพราะจะเพิ่มรายไดใหอีกไมนอย ทั้ง

จะชวยใหดินรวน ชวยเพิ่มปุยกากพืช ทําใหลักษณะเนื้อดนิดีขึ้น เหมาะสําหรับจะทํานาในฤดูตอไป..."

สุอาภา ฉัตรประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รุจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น 

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น แทจริง คือการระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยฃนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

สุอาภา เดชารัตนชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

สุไอณีย ลาเตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

สูไหละ หลงแดวา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวาง ตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมากและการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ 

ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดียวกับเรา ถา

หากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

เสกขภัทร ศรีเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

เสกสรร แจงวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน  ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

เสกสรร นิกรสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงไปโดย เต็มกําลังความสามารถดวยความบริสุทธ์ิ

ใจดวยความเมตตา ดวยความปรองดองกัน และดวยความปรารถนาดีตอกันที่สุด ผลงานของทุกคนนั้น

จะประมวลกันเขาเปนความสําเร็จ และความวัฒนาการของประเทศไดไมนานเกินคอย..."

เสกสรร ไมเรียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเสียสละ และ ชวยเหลือกันและกัน ที่ประชาชนทั้งชาติไดแสดงใหปรากฏนั้น เปนหลักประกัน

ความมั่นคงของบานเมืองของเราอยางแทจริง..."

เสกสรร สวยสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ประเทศของเราไดรักษาอธิปไตย และดํารงฐานะมา ดวยดีไดตลอดมานั้น ก็ดวยอาศัยความ

รวมมือ ของทุกๆฝาย ตางชวยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของประเทศชาติ ดวย ความสามัคคีและความ

พรอมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน ของสวนรวม..."

เสกสรร แสงศัพท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมจะเปนผูที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถาบกพรองตอการประมาณตนในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วิชา

ตาง ๆ ที่ไดเลาเรียนมาจนสําเร็จนั้นก็ไรประโยชน ไมสามารถจะนําความเจริญมาสูตน และประเทศชาติ

สมดังความปรารถนา..."

เสกสรรค จันทรแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝาย มีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบให

สําเร็จลุลวง ตรงตามเปาหมาย โดยไมชักชาและที่จะตองรวมกับชาวไทย ทุกคนในอันที่จะอุมชู รักษา

ความดีในชาติใหยืนยง มั่นคง อยูคูกับพื้นแผนดินไทย ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ย่ิงจะตองปฏิบัติใหดี

 ใหหนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจจะไดแผ

ไพศาล ใหตลอดทั่วทุกหนแหง  ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดใหตามที่ปรารถปรารถนา..."

เสกสรรค เผาพันธุพิพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

เสกสรรค พรหมสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายนั้น โดยหลักการแลวจะตองบัญญัติขึ้นใชเปนอยางเดียวกันและเสมอกันหมดคนทั้งประเทศ 

จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูใชกฎหมายจะตองตระหนักในความรับผิดชอบของตนเองอยูตลอดเวลา ในอันที่จะ

ใชกฎหมายเพื่อะรงรักษาและผดุงความยุติธรรม..."

เสกสรรค ศรีสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะเปนเสือนั้น มันไมสําคัญ สําคัญอยูที่เราพอยูพอกิน และมีเศรษฐกิจ การเปนอยูแบบพอมีพอกิน 

แบบพอมีพอกิน หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง..."

เสกสรรค สําเภาพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลาย เปนของมีคุณคาและจําเปนแกการศึกษาคนควา

ในทางประวัติศาสตรศิลปโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทยที่มีมาแตอดีต ควร

สงวนรักษาไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติของชาติไวตลอดกาล..."

เสกสันต ศรีณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

เสกสันต สัยงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงาน

ในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่แทจริงและ

ยั่งยืน 

ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

เสกสิทธิ์ สิงหแจม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เดี๋ยวนี้เด็กๆอาย1ุ0ขวบเลนคอมพิวเตอรเปนอยางนี้ขาพเจาเองก็รูสึกวามีปมดวยขึ้นมาวาเลน

คอมพิวเตอรไมเปนเมื่อตนปก็เร่ิมเลนกับเขาเหมือนกัน หาคอมพิวเตอรมาเครื่องหนึ่ง ไดมาก็มองอยูอยาง

เกรงขามเพราะไมรูมันเปนยังไง คอมพิวเตอรอันนี้ที่ขอมาก็เพื่อที่จะมาเขียนโนตดนตรีเพราะวาเคยไปถาม

ที่ไหนๆวา คอมพิวเตอรเขียนโนตดนตรีไดหรือเปลาสวนมากเขาก็บอกวาเขียนไมได แลววันหนึ่งเอา

คอมพิวเตอรมาใหบอกวา อันนี้เขียนดรตรีไดก็เลยรบัเอาไว ที่จริงรับเอาไวเขาไมไดใหเพราะวาไปซื้อก็เงิน

ของเรา เราซื้อเราก็ยังกลัวมองดูแลวไมรูจะทํายังไง แตถึงตอนปใหม กอนปใหมนิดหนึ่งก็เอาคอมพิวเตอร

ขึ้นไปตั้งในหองทํางานแลวก็จิ้มไปเขาบอกวาเขียนหนังสือได เขียนรูปได ก็เร่ิมลองเขียนหนังสือก็เขียน

สําหรับอวยพระปใหมเปนบัตรส.ค.ส.แลวก็เขียนไปๆเฮอ..ออกมาเปนตัวไดก็แปลกด.ี.."

เสกสิทธิ์ แสสนธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

เสงี่ยม จิตตอนันตื
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลุวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

เสงี่ยม บุตอัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การประหยัดเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่งในทุกแหง และในกาลทุกเม่ือ ขอใหคํานึงถึงผลไดที่เกิดขึ้น

จากการประหยัดนี้ใหมาก..."

เสงี่ยม ยอดน้ําคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิธีการที่จะใหบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนานั้นมีอยูหลายอยาง ขอแรกคือจะตองใหเขาใจวาสิ่งใด

ควรทําสิ่งใดไมควรทํา ซ่ึงโดยเฉพาะสําหรับเยาวชน ก็เปนสิ่งที่ยากที่จะทราบวาอะไรควรทําไมควรทํา 

เพราะวาบางคนก็ไดรับคําบอกใหทําอยางโนนอยางนี้ เราทําไปอาจผิดก็ได เมื่อมีกิจการอะไรที่จะทํา 

ขอใหทุกคนใชความคิดพิจารณา ความคิดพิจารณานี้แปลวา ฟงวากิจการจะมีอะไร เขามาบอกวาใหทํา

อะไร แลวก็มาคิดดวยความคดิของตัว คือใหมีเหตุผล เพราะทุกสิ่งทุกอยางก็ตองมีเหตุผล ที่เขามาบอก

ใหทําอะไร ตองใหเขาใจวาสมเหตุสมผล..."

เสฏฐภัค ศิริสุพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัว เบียดเบียน

ประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

เสถียร เกตุเล็ก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

เสถียร คําดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางคนดีนั้น ก็คือการใหความรู ความคิด ความสามารถ และความดีแกเขา ดวยการใหการศึกษา

อบรม วิชาความรูตาง ๆ ไมวาวิชาสามัญ วิชาชีพ หรือ วิชาศาสนา ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับเยาวชน 

สําหรับแตละคนจะนําไปสรางอนาคต ที่มั่นคงแจมใส. ถาโรงเรียนสอนวิชาการไดดี ฝกหัดใหรูจักหนาที่

และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริง ๆ พรอมทั้งอบรมใหเขาใจในศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแก

เยาวชนอยางครบถวน. โดยเฉพาะความรูวิชาการนั้น นอกจากจะทําใหบุคคลเฉลียวฉลาด มีโอกาสที่เปด

กวางแลว ยังจะชวยใหศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง เกื้อกูลการประพฤติปฏิบัติตามศาสนา

ใหถูกตองม่ันคง และชวยใหอนุชนเติบโตเปนพลเมืองดี เปนศาสนิกชนที่สมบูรณแบบ..."

เสถียร ตุลาธาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

เสถียร เทพทรงพัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษามิไดมาจากการฟงโอวาท  หรือแมจะฟงการบรรยายสั่งสอนของครูบาอาจารย  การศึกษานั้น

มาจากการสังเกต  การดู  การฟง ของแตละคน  หมายความวา  ดูแลวฟงแลวมาพิจารณาใหเปน

ประโยชนแกตน  ก็นับวาเปนการศึกษาแลว  และเปนการศึกษาที่ดีที่สุด..."

เสถียร เทพทรงพัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่จะตอง

เกิดขึ้นแนนอน..."

เสถียร แปนเหลือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

เสถียร รุงราตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการจําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงสามารถปฏิบัติบริหารงาน

ในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชนเปนความเจริญที่แทจริงและยิ่ง

ยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

เสถียร ออนสา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

เสนห คงจันทรร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการปฏิบัติงานของแผนดินตองมุงปฏิบัติดี ภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใชความรู 

ความคิด ความเฉลียวฉลาดและความรูสึกผิดชอบช่ัวดีเพื่อปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพเสมอ..."

เสนห คาดบัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกระทําที่สรางสรรคนั้น คือ การกระทําที่ไดเปนประโยชนแกทุกๆ ฝายไดเต็มเปยมตรงตาม

จุดประสงค ไมมีการสูญเปลาหรือหากจะเสีย ก็เสียนอยที่สุด การที่จะกระทําเชนนั้น บุคคลจําเปนตอง

อาศัยความมีสติพิจารณาใหเห็นถึงเหตุผลที่แท คือแกนแทหรือหลักการของเรื่องตางๆ..."

เสนห พวงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกระทําที่สรางสรรคนั้น คือการกระทําที่ไดเปนประโยชนแกทุกๆฝายไดเต็มเปยมตรงตามจุดประสงค

ไมมีการสูญเปลาหรือหากจะเสีย ก็เสียนอยที่สุด การที่จะกระทําเชนนั้น บุคคลจําเปนตองอาศัยความมี

สติพิจารณาใหเห็นถึงเหตุผลที่แท คือแกนแทหรือหลักการของเรื่องตางๆ..."

เสนห พวงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

เสนห ศิวะรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบันนี้มีปญหาที่พูดกันหนาแนนวา ทําไมเยาวชนในปจจุบันนี้ไมคอยเรียบรอย และโดยมากมัก

พูดวาครูไมไดเปนครูเหมือนแตกอนนี้ ฉะนั้นจึงคิดออกมาไดวายังอยากขอรองครูอาวุโสซึ่งมีอายุ 60 กวาป

แลว ซึ่งควรหมดหนาที่แลวและควรที่จะพักผอนแลวใหทําหนาที่ตอไป โดยการแสดงใหเห็นวาผูมีจิตใจที่

เสียสละจะตองเสียสละตอไปอยูเร่ือย พยายามที่จะสั่งสอนครูที่อยูในรุนใหมนี้เขาใจวาอาชีพครูมี

ความสําคัญอยางไร ใหขะมักเขมนและใหถือวาเปนเกียรต.ิ.."

เสนห สัตบุษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความ คิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวน รวม

..."

เสนห หวันตาหลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานโดยมากมีปญหา และอุปสรรคมากมาย จะทํากันตรงไปตรงมามักไมสําเร็จ ตองใชวิธีการ

พลิกแพลง นอกระบบตางๆเขาแทรที่ กระนั้นแลว ผลงานที่แทอันควรประสงค ก็ยังบกพรองลมเหลว ใครก็

ตามที่เปนสุจริตเที่ยงตรงยอมไตองการใหเปน ดังนั้น และคงจะปรารถนาจะชวยกันแกไข การที่จะรวมมือ

กันใหงานราบรื่น สําเร็จและดําเนินกาวหนาตอเนื่องกันไปไดนั้น นักปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับ

ใชกับตนเอง คือ ตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตองสลัดทิ้งความคิดจิตใจ ที่ต่ําทราม

ออนแอ และตองการทราบตระหนักในความสํารวม ไพงเฟอ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติที่จะชวยใหงานเปนงาน และ

ใชชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

เสนหา เอ่ียมสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การถือระเบียบวินัยที่ดี สามัคคีกันกระทําสิ่งที่เปนประโยชนเก้ือกูลนั้น เรียกไดวาเปนความพรอมเพรียง

กันที่แทจริงและยิ่งใหญ อันอาจบันดาลความสําเร็จ ความเปนปกแผนมั่นคงและความเจริญกาวหนาให

เกิดขึ้นไดอยางสมยูรณทั้งแกบุคคลแกสวนรวม ตลอดถึงประเทศชาต.ิ.."

เสนอ จันทรจุติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

เสนอ โสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

เสนาะ อยูฉิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพัน ปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรองเพรียงกัน

ทุกเมื่อ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอะปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยางมา

จนถึงกระทั่งทุกวันนี.้.."

เสนีย บอทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชาแตก็จําเปนตองทําเพราะหาไมความชั่วซึ่งทําไดงายจะเขามาแทนที่

และจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัวแตละคนจึงตองตั้งใจและเพียรพยายามใหสุดกําลังใน

การสรางเสริมและสะสมความด"ี

  "To do good is much against human nature.It is therefore difficult to follow and results are 

timr-consuming.However,doing good is vital,because,with oyt it, badness,which comes easy to

 man will repidly increase,whele we are unaware of it..."

เสมล ทรงพุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

เสมอ รุงเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่มีระเบียบวินัยนั้นเปนผูที่เขมแข็ง เปนผูที่หวังดีตอตัวเอง เปนที่จะมีความสําเร็จในอนาคต อันนี้

เปนระเบียบอยางหนึ่ง เปนวินัยอยางหนึ่ง คือวาถาคนใดมีระเบียบมีวินัยในรางกาย คือหมายถึงการ

ปฏิบัติของตัวในกิริยามารยาท ทําใหไมมีอุปสรรคตอการขวนขวาย จะหาความรูก็ได หาอะไรก็มี

ความสําเร็จ คือหาสิ่งที่ตัวกําลังมุงที่จะปฏิบัติ การปฏิบตัิดวยความมีระเบียบมีวินัย การปฏิบัตินั้นสําเร็จ 

อันนี้เปนระเบียบวินัยชนิดหนึ่ง ระเบียบอีชนิดที่กลาวเม่ือตะกี้ ก็คือระเบียบในใจ ในใจนั้นคือการกระทํา

อะไรเราตองคิด เม่ือมีระเบียบในความคิด คือมีเหตุผล สิ่งใดที่คิดก็คิดออก สมมุติวาเราคิดเรื่องหนึ่ง แลวก็

ไปคิดอีกเรื่องหนึ่งที่ไมเกี่ยวของ แลวไปคิดถึงเรื่องที่สาม เร่ืองที่สี่ เร่ืองทั้งสามสี่เร่ืองนี้ก็ไมมีความสําเร็จ

แนนอน เพราะวามันฟุงซาน ฉะนั้นจะตองมีระเบียบในความคิด ที่เรียกวาระเบียบในใจหรือวินัยใน

ความคิด..."

เสมอ วีระบูลยฤกธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือ  ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวย

วิถีทางที่สุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม  ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู  

การทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและม่ันคง

ถาวร เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

เสมอใจ พันธเผือก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติ ประกอบดวยผืนแผนดินกับประชาชน และผืนแผนดินนั้น เปนที่เกิด ที่อาศัย ที่อํานวย

ประโยชนสุข ความมั่นคงแกประชาชน ใหสามารถรวมกันอยูเปนปกแผน เปนชาติได ดวยเหตุนี้ ประชาชน

ผูอยูในแผนดิน จึงตองมีหนาที่ที่จะรวมกันประกอบกรณียกิจ เมื่อรักษาความเปนปกติเรียบรอย และ

ความมั่นคงปลอดภัยของแผนดินไว ใหเปนถิ่นที่ทุกคนจะอยูอาศัย และประกอบสัมมาชีพ ดวยความผาสกุ

รมเย็น..."

เสร็จศึก ศรีเพ็ญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง  หันไปหวงอํานาจ  หวงตําแหนง  หวงสิทธ์ิ  และหวงรายไดกันมากๆ

เทาแลว  จะเอาจิตใจที่ไหนมาหวงความรู  ความดี  ความเจริญงอกงามของเด็ก  การหวงในสิ่งเหลานั้นก็

คอยๆบั่นทอนทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้นจะไมมีอะไรดีเหลือไวพอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจ

ใครไวไดความเปนครูก็จะไมมีคาเหลืออยูใหเปนที่เคารพบูชาตอไป..."

เสริม ปญญาธิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของครูนั้น เปนงานที่ยากและตองใชความอดทนเสียสละมากยิ่งในใมยปจจุบันยิ่งยากขึ้นทุกที

เพราะเกิดความคิดใหมอยูเสมอ เชนวา เด็กตองมีความคิดริเร่ิมมาก แตความคิดริเริ่มซึ่งเปนสิ่งที่ดีนั้น

โดยมากไปแหลไปเปนวาจะตองมีความคิดที่จะลางครู ความคิดอันนี้เปฯความคิดที่รูสึกวาจะไมคอยดีนัก 

แตก็เราจะตองรับวามีเพื่อแกปญหานี้มิใชวาครูจะตองทําตัวเปฯคนไมดี เพื่อใหสอดคลองกับการยุแหย 

ตรงขามครูยิ่งตองเสียสละยิ่งตองทํางานหนัก และทําดวยความเฉลียวฉลาดมากขึ้น..."

เสริม ปานแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กตองหัดทําตัวใหสุภาพออนโยนหมั่นขยันเอาการเอางานเอื้อเฟอชวยเหลือดวยความเต็มใจอยูเสมอ

ติดเปนนิสัย จักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมีประโยชนและมีความเจริญม่ันคงในชีวิต..."

เสริม ไฝแจคํามูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักสิทธ์ิในสากลจงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย ใหปลอดพน

จากภัยอันตรายทุกสิ่ง และอํานวยความสุขความเจริญสวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากัน..."

เสริม อุดมพรวิเศษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขออํานาจตคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธใสกลจงคุมครองรักษาประเทศชาตไทยใหปลอดพัน

จากภัยอันตรายทุกสิ่งและอํานวนความสุขความเจริยสวัสดีใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากัน..."

เสริม อุดมพรวิเศษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

เสริมเจริญ นิรารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนั้น  เขาตีความวา  เปนเศรษฐกิจชุมชน  หมายความวา ใชพอเพียงในหมูบานหรือ

ในทองถิ่น  ใหสามารถที่จะมีพอกิน  เร่ิมดวยพอมีพอกิน..."

เสริมทรัพย เพ็ชรทูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความหมาย  ชาตบานเมืองประกอบดวยนานาสถาบัน อันเปรียบไดกับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้น

เปนชีวิตรางกาย ชีวิตรางกายดํารงอยูได เพราะอวัยวะใหญนอยทํางานเปนปกติพรอมกันอยางไร ชาติบาง

เมืองก็ดํารงอยูได เพราะสถาบันตางๆตั้งมั่นและปฏิบัติหนาที่ของตนโดยพรอมมูลอยางนั้น ทานทั้งหลาย

ควรทที่จะไดทราบตระหนักวาชาติบานเมืองคือชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารง

รักษาชาติประเทศนั้น มิใชหนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จัก

ตองรวมมือกระทําพรอมกันไป โดยสอดคลองกัน เกื้อกูลกันและมีจุดมุงหมายมีอุดมคติรวมกัน ถาหมูหนึ่ง

หมูใดทําหนาที่ยอหยอน เปนอันตรายไป ก็อาจทําใหทั้งชาติแตกสลายทําไปได..."

เสริมพงศ ฉลาดปรุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองสามัคคีกัน ตองไมขัดขากันมากเกินไป แตวาไมไดหมายความวา จะตองทําในแบบที่มาบางคนนึก

จะทํา จะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางาน ทํางานตามหนาที่ เมื่อทํางานตามหนาที่แลวก็ตองหวังดี ตอผูอ่ืนนี้

เปนหลักที่สําคัญตองทํางานดวยการเห็นอกเห็นใจกันและดวยความขยันหมั่นเพียร..."

เสริมศรี แดงแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใชจายอยางประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุขของผูประหยัดเอง และครอบครัว 

ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัดดังกลาวนี้จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูที่ประหยัดเทานั้น

 ยังเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย..."

เสริมศรี สนธิภูมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเก้ือกูลกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวย

ไมตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู..."

เสริมศรี หงษเงิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีกไมได หมายถึงการพอ สําหรับใช

เองเทานั้น แตมีความหมาย พอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจ พอเพียงนั่นเอง..."

เสริมศักดิ์ ตองชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ' 

ประการแรก คือ การใหทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน                                      

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดย

เทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทํา นําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรง อยูในเหตุ

ในผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ก็มั่นใจ ไดวาประเทศชาติ

ไทยจะดํารงมั่นคงอยูไดตลอดไป..."

เสริมศักดิ์ วิเชียรวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

เสรี โตะเดน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

เสรี เทียมเสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุจริตก็ดี ความมุงมั่นในประโยชนอยางใดอยางหนึ่งก็ดีจะเกิดขึ้นและยั่งยืนอยูไดดวยอะไร ความ

สุจริตและความมุงมั่นในประโยชนนั้น จะเกิดขึ้นยั่งยืนอยูไดดวยสติกับปญญา สติ คือความระลึกรู 

ปญญานั้น ตามภาษาที่ใชกัน มีความหมายหลายอยางเชน "เจาปญญา" แปลวาฉลาดหลักแหลมมีเลห

เหลี่ยม "ทาสปญญา" แปลวาโง ทราม "จนปญญา" แปลวาหมดทางคิด "ไมมีปญญา" แปลวาไมมี

ความสามารถก็ได ไมมีความรูความคิดก็ได ไมมีทาง ไมมีโอกาสก็ได ไมมีทรัพยก็ได ในที่นี้ จึงตองจํากัด

ความหมายลงไปวา ปญญา คือ "ความรูชัด" ที่เกิดขึ้นจากความฉลาดสามารถคิดพิจารณาอยางถูกตอง

แยบคายตามเหตุตามผล และการที่วา "ความสุจริตและความมุงมั่นจะบังเกิดย่ังยืนอยูไดเพราะสติกับ

ปญญา" นั้น หมายความวา เม่ือบุคคลมีสติรูตัว มีปญญารูชัดในคุณคาของความสุจริต และการ

สรางสรรคความ เจริญบนพื้นฐานของความสุจริตแลว ก็จะเกิดเปนความนิยม เชื่อม่ัน และพึงใจในความ

ดีสิ่งดี และการกระทําดี แลวความมั่นใจพึงใจนั้นก็จะอุดหนุนประคองความสุจริต พรอมทั้งความมุงมั่นที่

จะทําดี ใหคงอยูไดตลอดไปไมเสื่อมถอย..."

เสรี มาลัยวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

เสรี เรืองเนตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทํางานดวยความตั้งใจ ที่จะใหงานเกิดผลอันยิ่งใหญ คือ ความเปนปกแผนของประเทศชาติ ดวย

ความสุจริต และดวยความตั้งใจที่จะแผความรูความสามารถดานจริงใจไมนึกถึงเงินทอง หรือนักถึง

ผลประโยชนใดๆ ก็เปนการทําหนาที่โดยตรง และไดทําหนาที่โดยเต็มที.่.."

เสวก วงษเจริญผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่ไดปฏิญาณนั้นมีความสําคัญมาก  เพราะวากวางขวาง  หนาที่ของผูพิพากษา  หนาที่ของผูที่

เกี่ยวของกับการปกครอง  มีหนาที่กวางขวางมาก  ซ่ึงเกรงวาทานอาจจะนึกวาหนาที่ของผูที่เปนศาล

ปกครองมีขอบขายที่ไมกวางขวาง  ที่จริงกวางขวางมาก 

  

                    ในเวลานี้  อาจจะไมควรจะพูด  แตอยางเมื่อเชานี้เอง  ไดยินเขาพูดเกี่ยวของกับการเลือกต้ัง 

 และโดยเฉพาะเรื่องเลือกตั้งของผูที่ไดคะแนน  ไดแตมไมถึงยี่สิบเปอรเซ็นต  แลวก็เขาเลือกตั้งอยูคนเดียว

ซึ่งมีความสําคัญเพราะวาถาไมถึงยี่สิบเปอรเซ็นต  แลวก็เขาคนเดียว  ในที่สุดการเลือกตั้งไมครบสมบูรณ  

ไมทราบวาเกี่ยวของกับทานหรือเปลา  แตความจริงนาจะเกี่ยวของเหมือนกัน  เพราะวาถาไมมจํีานวนผูที่

ไดรับการเลือกตั้งพอ  ก็กลายเปนวา  การปกครองแบบประชาธิปไตย  ดําเนินการไมได  แลวถาดําเนินการ

ไมไดที่ทานไดปฏิญาณเมื่อตะก้ีนี้  ก็เปนหมัน  ถึงบอกวาจะตองทําทุกอยาง  เพื่อใหการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยตองดําเนินการไปได  ทานก็เลยทํางานไมได  และถาทานทํางานไมได  ก็มีทางหนึ่งทาน

อาจจะตองลาออก  เพราะไมไดมีการแกไขปญหา  ไมไดแกปญหา  ที่มีอยูตองหาทางแกไขได  เขาอาจจะ

บอกวาตองไปถามศาลรัฐธรรมนูญ  แตศาลรัฐธรรมนูญ  ก็บอกไมใชเร่ืองของตัว  ศาลรัฐธรรมนูญวาเปน

การรางรัฐธรรมนูญ รางเสร็จแลวก็ไมเกี่ยวของ เลยขอรองวา ทานอยางไปทอดทิ้งความปกครองแบบ

ประชาธิปไตย การปกครองแบบที่จะทําใหบานเมืองดําเนินการผานออกไปได 

  

                    แลวก็อีกขอหนึ่ง การที่จะ ที่บอกวามีการยุบสภาและตอง  ตองเสือกต้ังภายใน 30 วัน 

ถูกตองหรือไม ไมพูดเลย ไมพูดกันเลย ถาไมถูกตองจะตองแกไข แตก็อาจจะใหการเลือกตั้งนี้ เปนโมฆะ

หรือเปนอะไร ซ่ึงทานจะมี จะมีสิทธิที่จะบอกวา อะไรที่ควร ที่ไมควร ไมไดบอกวารัฐบาลไมดี แตวาเทาที่

ฟงดู มันเปนไปไมได คือการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยเลือกตั้งพรรคเดียวคนเดียว ไมใชทั่วไป ทั่วแตใน

แหงหนึ่งมีคนที่สมัครเลอืกตั้งคนเดียวมันเปนไปไมได ไม ไมใชเร่ืองของประชาธิปไตย เมื่อไมเปน

ประชาธิปไตย ทานก็พูดกันเองวาทานตองดูเกี่ยวของกับเร่ืองของการปกครองใหดี ตรงนี้ขอฝาก อยางดี

ที่สุดถาเกิดทานจะทําได ทานลาออก ทานเอง ไมใชรัฐบาลลาออก ทานเองตองลาออก ถาทําไมได รับ

หนาที่ไมได ตะกี้ที่ปฏิญาณไปดูดี ๆ จะเปนการไมไดทําตามที่ปฏิญาณ 

  

                    ฉะนั้นก็ตั้งแตฟงวิทยุเม่ือเชานี้ กรณีเกิดที่ที่นบพิตํา กรณีที่จังหวัด อําเภอทาศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช อันนั้นไมใชแหงเดียว ที่อ่ืนมีหลายแหงที่จะทําใหบานเมืองลมจมบานเมืองไมสามารถที่

จะ ที่จะรอดพนจากสถานการณที่ไมถูกตอง ฉะนั้น ก็ขอใหทานไปศึกษาวา เก่ียวของอยางไร ทาน

เกี่ยวของหรือไม  แตถาทานไมเก่ียวของ ทานก็ลาออกดีกวา ทานผูที่เปนผูที่ไดรับหนาที่ ทานเปนผูที่มี

เสวคนธ รัชโพธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



ความรู เปนผูที่ตองทําใหบานเมืองดําเนินได หรือมิฉะนั้นก็ตองไปปรึกษากับทานผูพิพากษาที่จะเขามา

ตอมา ทานผูพิพากษาศาลฎีกาทานผูนี้ก็คงเกี่ยวของเหมือนกันก็ปรึกษากัน 4 คน ก็ทานปรึกษากับผู

พิพากษาศาลฎีกาที่จะเขามาใหมปรึกษากับทาน  ก็เปนจํานวนหลายคนที่มีความรู  ที่มีความซื่อสัตย

สุจริต ที่มีความและมีหนาที่ที่จะทําใหบานเมืองมีขื่อมีแป ฉะนั้นก็ขอฝาก คุณอักขราทร ก็ตองไปพูดกับ

สมาชิกอื่น ๆ ดวยก็จะขอบใจมาก 

  

                    เด๋ียวนี้ยุงเพราะถาไมมีสภาผูแทนราษฎร ไมมีทางจะปกครองแบบประชาธิปไตย มีของเรามี

ศาลหลายชนิดมากมาย แลวมีสภาพหลายแบบ และก็ทุกแบบนี้จะตองเขากัน ปรองดองกันและคิดทางที่

จะแกไขได นี่พูดเรื่องนี้คอนขางจะประหลาดหนอยที่ขอรองอยางนี้ แลวก็ไมอยางนั้นเดี๋ยวเขาก็บอกวา

ตองทํามาตรา 7 มาตรา 7 ของ ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงขอยืนยัน ยืนยันวามาตรา 7 นั้นไมไดหมายถึงใหมอบ

ใหพระมหากษัตริยมีอํานาจที่จะทําอะไรตามชอบใจไมใช มาตรา 7 นั้น พูดถึงการปกครองแบบมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข ไมไดบอกวาใหพระมหากษัตริยตัดสินใจทําไดทุกอยาง ถาทํา  เขาจะตองวา

พระมหากษัตริยทําเกินหนาที่ ซ่ึงขาพเจาไมเคยเกิน ไมเคยทําเกินหนาที่ ถาทําเกิดหนาที่ก็ไมใช

ประชาธิปไตย 

  

                    เขาอางถึงเมื่อครั้งกอนนี้ เมื่อรัฐบาลของอาจารยสัญญา  ธรรมศักดิ์ ตอนั้นไมไดทําเกิน

อํานาจของพระมหากษัตริย ตอนนั้นมีสภา สภามีอยู  ประธานสภา รองประธานสภามีอยู แลวก็รอง

ประธานสภาทําหนาที่ แลวมีนายกฯที่สนองพระบรมราชโองการไดตามรัฐธรรมนูญในครั้งนั้น ไม ไมได

หมายความวาที่ทําครั้งนั้นผิดรัฐธรรมนูญ ไมใช ตอนนั้นเขาไมใชนายกฯ พระราชทาน นายกฯ

พระราชทานหมาความวาต้ังนายกฯโดยไมมีกฎเกณฑอะไรเลย ตอนนั้นมีกฎเกณฑ เมื่อคร้ังอาจารย

สัญญาไดรับตั้งเปนนายกฯ เปนนายกฯที่มีผูรับสนองพระบรมราชโองการ คือรองประธานสภานิติบัญญัติ 

นายทวี แรงขํา ดังนั้น ไปทบทวนประวัติศาสตรหนอย ทานก็เปนผูใหญ ทานก็ทราบวามี มีกฎเกณฑที่

รองรับ แลวก็งานอื่น ๆ ก็มี แมจะเรียกวาสภาสนามมาก็หัวเราะกัน สภาสนามมา แตไมผิด ไมผิดกฎหมาย

 เพราะวานายกรัฐมนตรีเปนผูรับสนอง นายกรัฐมนตรีคือสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดรับสนองพระบรมราช

โองการ ก็สบายใจวาทําอะไรแบบถูกตอง ตามครรลองของรัฐธรรมนูญ แตครั้งนี้ก็เขาจะใหทําอะไรผิด ผิด

รัฐธรรมนูญใครเปนคนบอกก็ไมทราบนะ แตวาขาพเจาเองรูสึกวาผิด 

  

                    ฉะนั้น ก็ขอใหชวยปฏิบัติอะไร คิดอะไรไมใหผิดกฎเกณฑของรัฐธรรมนูญจะทําใหบานเมือง

ผานพนสิ่งที่เปนอุปสรรคและมีความเจริญรุงเรืองได  ขอขอบใจทาน..."

เสวคนธ รัชโพธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

เสวตร วงษศรีเสวตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

เสวตร วงษศรีเสวตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา บริบูรณดวยสัจธรรมที่เปน สาระและเปนประโยชนในทุกระดับ แตจะตองศึกษา ใหมี

ความรูความเขาใจและปฏิบัติ ใหเหมาะสมแกภาวะปจจุบัน ดวยศรัทธาและปญญา ที่ถูกตองจึงจะเกิด

เปนประโยชนขึ้นได..."

เสวภา เทพเสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส อีกดวย..."

เสวาณีย ยัสสระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหงานเกิดผลอันยิ่งใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติ ดวยความ

 สุจริตและดวยความตั้งใจที่จะแผความรูความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน

ใดๆก็เปนการทําหนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที.่.."

เสาวคนธ ศิลากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."

เสาวคนธ หลอสุพรรณพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันดีวาทหารมีหนาที่ปองกันประเทศและปกปองคุมครองประชาชนใหมีชีวิตอยูดวยความ

รมเย็นเปนปรกติสุข หนาที่ทั้งนี้ถือวาสําคัญมากโดยเฉพาะในระยะปจจุบันสถานการณในบานเมืองเรา

อาจกลาวไดวาไมนาไววางใจนัก เหตุเพราะภัยอันตรายและความไมเปนปรกตินานาประการ ทหารจึง

ตองสํานึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีและทําหนาที่ของตนใหเขมแข็งหนักแนนยิ่งขึ้น ซึ่งหากสามารถ

กระทําไดครบถวนแทจริงก็จะเปนความสําเร็จเปนความดี เปนเกียรติเปนศักดิ์ศรีของทหารและกองทัพไทย

 ประชาชนก็จะอยูเย็นเปนสุข บานเมืองไทยก็จะอยูรอดปลอดภัยและดํารงอยูไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

เสาวณี ธาระมัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

เสาวณี ลองเพ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมจะเปนผูที่มีการศึกษาสูงเพียงใด  ถาบกพรองตอการประมาณตนในทางปฏิบัติดีปฎิบัติชอบ  วิชา

ตางๆที่ไดเลาเรียนมาจนสําเร็จนั้นก็ไรประโยชน  ไมสามารถนําความเจริญมาสูตนและประเทศชาติสมดัง

ความปรารถนา..."

เสาวณีย ทองปลิว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใดๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวาชั่ววาเสื่อม เราตองฝน

ตองตานความคิด และความประฑฟติทุกอยางที่รูสึกขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทําสิ่งที่

เราทราบวาเปนความดี เปนความถูกตองและเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริงๆ ใหผลของความ

ดีบังเกิดขึ้นมากๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดบั..."

เสาวณีย ย้ิมขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

เสาวณียื โระศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาขอฝากคติไวเปนเครื่องกํากับใจ มีคุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญ ซึ่งทานตองปฏิบัติอยางเครงครัดอยู

เสมอ คือ ความสัตยสุจริต ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูได ก็ยอมอาศัยความสัตยสุจริตเปนพื้นฐาน

 ทานทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี ขอใหมั่นอยูในคุณธรรมทั้ง ๓ 

ประการคือ สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาที่ ทานจึงจะเปนผูที่ควรแกการ

สรรเสริญของมวลชนทั่วไป..."

เสาวดี ทับเที่ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิธีการที่จะใหบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนานั้นมีอยูหลายอยาง ขอแรกคือจะตองใหเขาใจวาสิ่งใด

ควรทําสิ่งใดไมควรทํา ซ่ึงโดยเฉพาะสําหรับเยาวชน ก็เปนสิ่งที่ยากที่จะทราบวาอะไรควรทําไมควรทํา 

เพราะวาบางคนก็ไดรับคําบอกใหทําอยางโนนอยางนี้ เราทําไปอาจผิดก็ได เมื่อมีกิจการอะไรที่จะทํา 

ขอใหทุกคนใชความคิดพิจารณา ความคิดพิจารณานี้แปลวา ฟงวากิจการจะมีอะไร เขามาบอกวาใหทํา

อะไร แลวก็มาคิดดวยความคดิของตัว คือใหมีเหตุผล เพราะทุกสิ่งทุกอยางก็ตองมีเหตุผล ที่เขามาบอก

ใหทําอะไร ตองใหเขาใจวาสมเหตุสมผล..."

เสาวนิต อยุดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

เสาวนิตย บุญพรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

เสาวนิตย อั้นเตง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาสามารถที่จะเปลี่ยนใหกลับไปเปนเศรษกิจแบบพอเพียง ไมตองทั้งหมด แมจะไมถึงครึ่ง อาจจะเศษ

หนึ่งสวนสี่ ก็จะสามารถที่จะอยูได การแกไขจะตองใชเวลาไมใชเพียงงาย ๆ โดยมากคนก็ใจรอนเพราะ

เดือดรอน แตวาถาทําตั้งแตเดี๋ยวนี้ก็จะสามารถที่จะแกไขได..."

เสาวนิตย อุทัยพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง ดังนั้นเด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมและเลี้ยงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตางๆพรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาดแจม

ใจในเหตุในผล หนาที่นี้เปนของทุกคนที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสนอ ผูที่เกิดกอน 

ผานชีวิตมากอนจะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความดี 

และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบได

เขาใจและสําคัญที่สุดใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดตามเจริญและความ

เสื่อมทั้งปวง

   โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญตองสอนคนรุนเล็ก และเมื่อคน

รุนเล็กเปนผูใหญตองสอนคนรุนตอๆไปไมใหขาดสาย ความรู ความดี ความเจริญงอกงามทั้งมวลจึงจะแผ

ไพศาลไปไดไมมีประมาณเปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุขอันย่ังยืนสืบไป..."

เสาวนีย ชะบาสีห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป.

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวัน

ขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕๔๘..."

เสาวนีย ทองคุปต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกูเงินที่นํามาใชในสิ่งที่ไมทํารายไดขึ้นไมดี  อันนี้เปนขอสําคัญ  เพราะวาการกูเงินและทําใหมีรายได

  ก็เทากับจะใชหนี้ได  ไมตองติดหนี้  ไมตองเดือดรอนไมตองเสียเกียรติ..."

เสาวนีย ปุยะติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบันนี้ปรากฏวาไดมีการใชถอยคําออกจะฟุมเฟอยและไมตรงกับความหมายอันแทจริงอยุเนืองๆ

ทั้งออกเสียงก็ไมถูกตองกตามอักขรวิธีถาปลอยไหเปฯไปดังนี้ภาษาของเราก็มีแตจุทรุดโทรมชาติไทยเรามี

ภาษาจของเราใชเองเปฯสิ่งอันประเสริฐอยูแลวเปนมรดกอันมีคาตกทอดมาถึงเราทุกคน จึงมีหนาที่จะตอง

รักษาไว ฉะนนจึงขอใหบรรดานิสิตและบัณฑิตตลอดจนครูบาอาจารยไดขวยกันรักษาและสงเสริมภาษาซึ่ง

เปนอุปกรณืและหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาต.ิ.."

เสาวนีย มิ่งขวัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทนั้นเปนผูทําแตความดีคือตองหม่ันขยันและอุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ 

ตองหนักแนนอดกลั้น และอดทนตองรักษาวินัย สํารวม ระวังความประพฤติปฏิบัติของงานใหอยูใน

ระเบียบแบบแผนที่ดีงาม ตองปลีกใจจากความสะดวกสบาย และความสนุกสนานรื่นเริงที่ไมสมควรแก

เกียรติภูมิของงาน ตองตั้งในใหมั่นคงแนวแน ตองซื้อสัตย รักษาความจริงใจตองเมตตาหวังดี ตองวางใน

เปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคติ ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนสมบูรณขึ้น ทั้งดานวิชาการ และความ

ฉลาดรอบรูในเหตุและผล..."

เสาวนีย รังสีพรหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

เสาวนีย ศรีออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตามประวัติศาสตรของเราจะเห็นไดวา คราวใด ที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ชาติก็

รอดพนจากภัยพิบัติสูความเจริญรุงเรือง แต คราวใดที่ขาด ความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตองประสบ

เคราะหกรรมทั้ง ชาต.ิ.."

เสาวนุช ชุมหนู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงแหงหมูคณะ ที่จะเกิดมี ขึ้นไดนั้น ยอมจะเนื่องมาจากความคิด ความเห็น 

และใจจริงที่มุงหมายและยึดมั่นในสิ่งใดสิ่ง หนึ่งรวมกัน..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกสมาคมนักเรียนไทยในรัฐเยอรมันฯ เพื่ออัญเชิญลงพิมพในหนังสือ 

เพื่อนไทย สิงหาคม 2521..."

เสาวภา ชื่นแชม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราทุกคนก็อายุมากขึ้นทุกวัน หนึ่งวัน  สองวัน  ก็อายุมากขึ้น  หนึ่งวันสองวัน  จะตองฉุดจิตใจให

แข็งแรง  ใหไมมีความวุนวาย  สามารถที่จะเลือกทําอะไรตออะไร  ดวยความระมัดระวังตัว  คือ คิดดวย

สติสัมปชัญญะที่ดี  อันนี้ก็เปนขอสําคัญ..."

เสาวภา บูชาธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีชีวิตของคนเรานั้นจะใหมีแตความปกติอยางเดียวไมได ตองมีทุกขมีภัยผานเขามาดวยเสมอ ยากจะ

หลีกเลี่ยงพน..."

เสาวภา พงศรัศมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวา ทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทํานหาที่เฉพาะตัว 

โดยไมมองดูคนอื่นงานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกัน จะตองเกี่ยวโยงกัน 

ฉะนั้น แตละคนจะตองรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา

 พระราชดํารัสที่ขาพเจาไดอัญเชิญนี้ เปนพระราชดํารัสที่ขาพเจายึดถือปฏิบัติในการทํางาน งานทุกงานจะ

ไมสําเร็จถาไมมการรวมแรงรวมใจกัน ขาพเจาเสมือนเปนสวนหนึ่งขององคกรมีความตระหนักดีเสมอวา

คนในองคกรทุกคนมีความสําคัญย่ิง เปนกลไกที่รวมกันขับเคลื่อนใหงานบรรลุผล ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมาย จะขาดผูหนึ่งผูใดไมได ความปรารถนาดี การใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน จึงจําเปนอยางยิ่งสําหรับ

การอยูรวมกัน การทํางานรวมกัน จากการที่ขาพเจานอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด๗พระ

เจาอยูหัวมาใชในการปฏิบัติงาน ทําใหขาพเจาอยูในองคกรและสังคมอยางเปนสุข..."

เสาวภา พรมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีนิสัยรักความสะดวกสบาย และมักทําตามตัวกันเปนปรกติ แตในสวนลึก ก็เปนคนมี

เหตุผล มีวินัย มีใจจริงและความสํานึกในชาติบานเมืองอยูดวยกันแทบทุกตัวคน เราจึงรวมกันอยูได

เหนียวแนน มีชาติมีประเทศอันตั้งมั่นเปนอิสระเสรีมาชานาน ทั้งสามารถสรางสรรคความดีความเจริญ

ตางๆ ไวเปนสมบัติของชาติมากมาย ปจจุบันนี้ รูสึกวาบานเมืองมีปญหาและความขัดของเกิดขึ้นไมสราง

ซาเกือบทุกวงการ เปนเครื่องบงบอกชัดเจนวาถึงเวลาแลว ที่ทุกคนทุกฝายจะตองลดความถือดีและการ

ทําตามใจตัวลง แลวหันมาหาเหตุผล ความถูกตองและความรับผิดชอบตอสวนรวมกันอยางจริงจัง เพื่อ

กําจัดอคติ และสรางเสริมความเมตตาสามัคคีในกันและกัน จัดไดสามารถรวมกันเรงรัดปฎิบัติสรรพ

กิจการงานใหประสานสอดคลอง และปรองดองเกื้อกูลกัน ใหสัมฤทธ์ิประโยชนสูงสุดในการธํารงรักษา

อิสรถาพ อธิปไตย และความเปนไทย ใหยืนยงมั่นคงอยูตลอดไป..."

เสาวรส สุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

เสาวรี พสุนธราธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเเสมอมา ในการใหประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา

ใดๆตลอดทั้งการปฏิบัติบูชา ตามความเชื่อถือของตนโดยเหตุมีผูที่นับถือศาสนาตางๆกัน ในประเทศไทย

จึงมีชีวิตที่อยูรวมกันดวยความผาสุข..."

เสาวลักษณ ก่ิงธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

เสาวลักษณ คงหลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาสัจ 

ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ ความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น 

และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจักละ

วางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง. 

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

เสาวลักษณ จันทรทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง อยาเครียดเกินไป คือ วาเครียดแลวก็สุขภาพไมดี ก็ใหสุขภาพดี งานให

เรียบรอย ไดสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจตางๆ ไ คิดแตดี ๆ แลวก็บานเมืองก็จะเรียบรอย ทุกคนก็มีความสุข

 ก็ขอใหทุกคนทํางานทําการ ทําอะไรมีความสําเร็จเรียบรอย ทุกคนมีความสุข..."

เสาวลักษณ ชางสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนต้ังม่ันอยูในความสามัคคี หมั่นประกอบสัมมาอาชีพโดยความสัตยสุจริตคิดถึงประโยชนสุข

สวนรวมของบานเมืองเสมอเปนสําคัญ..."

เสาวลักษณ ไทยวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

เสาวลักษณ บริสุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

มาจากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทํา จึงชวยใหบุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไมสมควร หยุดย้ัง

การกระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

เสาวลักษณ บุตรสาระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางอนาคตนี้ นอกจากจะตอง ใชวิชาความรูที่จัดเจนเปนหลักแลว บุคคลยังจําเปนตอง

อาศัยคุณสมบัติพิเศษอีก หลายดานเปนเครื่องอุดหนุนและสงเสริม ความรูของตนเปนอยางมากอีกดวย..."

เสาวลักษณ ประสานศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

เสาวลักษณ มณีรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจํา บุคคลสองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษามา

ใชใน การปฏิบัติงาน กับความ ฉลาดที่จะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอม ทั้งทางที่จะใหพน ความ

เสื่อมเพี่อดําเนินไปใหถึงความเจริญ..."

เสาวลักษณ วัฒนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิธีการที่จะใหบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนานั้นมีอยูหลายอยาง ขอแรกคือจะตองใหเขาใจวาสิ่งใด

ควรทําสิ่งใดไมควรทํา ซ่ึงโดยเฉพาะสําหรับเยาวชน ก็เปนสิ่งที่ยากที่จะทราบวาอะไรควรทําไมควรทํา 

เพราะวาบางคนก็ไดรับคําบอกใหทําอยางโนนอยางนี้ เราทําไปอาจผิดก็ได เมื่อมีกิจการอะไรที่จะทํา 

ขอใหทุกคนใชความคิดพิจารณา ความคิดพิจารณานี้แปลวา ฟงวากิจการจะมีอะไร เขามาบอกวาใหทํา

อะไร แลวก็มาคิดดวยความคดิของตัว คือใหมีเหตุผล เพราะทุกสิ่งทุกอยางก็ตองมีเหตุผล ที่เขามาบอก

ใหทําอะไร ตองใหเขาใจวาสมเหตุสมผล..."

เสาวลักษณ สมภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

เสาวลักษณ สวัสดิ์วงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือ ความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

เสาวลักษณ โอกระโทก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

แสงแข นาคเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิคจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

แสงชัย โชววิวัฒนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

แสงดาว ยอศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

แสงเดือน มุสิกรรมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

แสงเดือน รุงระวิวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและเจริญกาวหนาไดแทจริงคือการไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบมีเมตตาและไมตรียินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงานอยางจริงใจ

..."

แสงเดือน ศิริโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

แสงเดือน ศิลาสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปน ครู จะตองนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะวาถาเปนครูแลวลูกศิษยจะตองนับถือ ได ตองวางตัวให

เหมาะสมกับที่เปนครู ไมใชวางตัวอยางหนึ่งแลวมาสอนอีกอยางหนึ่ง..."

แสงปญญา สมิตกันยกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาต รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ

ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษา แนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแตโบราณกาล

จากปูยาตายาย

ของเรา แตเปนระเบียบการหรือเปนวิธีการที่ดี จะไมลาสมัย..."

แสงพล ทองนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได  ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

แสงเพชร คลังแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

แสงมณีย ศรีเกิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของ

บุคคล สังคมและบานเมือใดใหการศึกษาที่ดี แกเยาวชนไดอยางครบถวน พอเหมาะกันทุก ๆ ดาน สังคม

และบานเมื่องนั้น ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษา ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว 

และพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด..."

แสงวรรณ สมฤทธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ที่จริง  คําวาครูกับศิษยนี้ก็มีความหมายตายตัวอยูแลว  คือครูเปนผูสอน  เปนผูแนะนําศิษย ไปสูความรู

 ความดี ความฉลาดทั้งปวง..."

แสงสุรีย ดวงคํานอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําเปนลําดับขั้นตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอกินพอใชของประชาชน 

สวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัดแตถูกตองตามหลักวิชา เม่ือไดพื้นฐาน

มั่นคงพอควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้น โดย

ลําดับตอไป..."

แสงสุรีย ดวงคํานอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศ จําเปนตองทําตามลําดับขั้นตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอดีพอกินใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวา เมื่อได

พื้นฐานมั่นคงพอควร และฐานะเศรษฐกิจ จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้น โดยลําดับตอไป..."

แสงสุรีย ดวงคํานอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

แสงสุรีย ศรีสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

แสงสุรีย ศิลากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

แสงอรุณ หมัดสิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

แสนสุข อุยเอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

แสละ สันโตะเส็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษษแผนดิน เปนปกแผนมั่งคงมาได ดวยสติปญญา ความสามารถ และดวยความ

ดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยาง ที่มีอยูบัดนี้ เขาทั้งหลายในปจจุบัน

 จึงตองถือเปนหนาที่ รับผิดชอบอยางสําคัญในอันที่รักษษคุณความดี  พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย ไวให

มั่นคงตลอดไป..."

แสวง สมอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกูเงินที่นํามาใชในสิ่งที่ไมทํารายไดนั้นไมดี อันนี้เปนขอสําคัญ เพราะวาการกูเงินและทําใหมีรายไดก็

เทากับจะใชหนี้ได ไมตองติดหนี้ ไมตองเดือดรอน ไมตองเสียเกียรต.ิ.."

แสวงชัย ลือชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็จะมีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถา

ทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก 

คนเราก็อยูเปนสุข..."

โสตถิเวทย วงษทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตที่สําคัญที่สุดคือความอดทน คือไมยอทอ ไมยอทอในส่ิงที่ดีงาม สิ่งที่ดี

งามทํานั้นมันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึ ทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําดี ไมครึตอง

มีความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอน..."

โสทิน ชายสมุทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

โสพิศ ประดับมุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

โสพิศ ประพฤติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

..."

โสพิศ สุวรรณโณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

โสภณ ขวัญชื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

โสภณ เดชะกะนิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

โสภณ ธิติธรรมพฤกษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความศักดิ์สิทธ์ิถูกตองของกฎหมายรวม ทั้งการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและผูกระทํา

ผิดเปน ภาระหนักและยากยิ่ง ผูที่จะทําหนาที่นี้ใหสําเร็จเรียบรอยโดย สมบูรณไดจึงจักตองใชความรู 

ความสามารถอยางสูง และตองตั้งใจทําความเขมแข็ง เสียสละ มีความสุจริตยุติธรรมตลอดจนระเบียบ

วินัย อันเครงครัด..."

โสภณ บัวโฮม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล 

ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

โสภณ ผาสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ที่ไมใชหนาที่ราชการ  หรือหนาที่ที่ไดรับเงินเดือนตอบแทน  แตมีหนาที่ในฐานะมนุยชน  เม่ือทํา

แลวจะมีความพอใจไดใชชีวิตในทางที่ถูก  ก็ใชชีวิตที่ถูกนั้นอาจไมรวย  แตจิตใจรวย..."

โสภณ พนมชัยสวาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ของเด็ก 

        วัยเด็กเปนวัยเริ่มตน เปนวัยเตรียมตัวเพิ่อสรางความมั่นคงในชีวิตเด็กๆงควรรีบขวนขวายศึกษา จัก

ไดมีความฉลาด รอบรู  วาอะไรคือความดี และอะไรคือความเสื่อมเสีย เพื่อสามารถเลือกเนนหยิบยกเอา

แตสิ่งดีงามขึ้นมาประพฤติปฏิบัติ ที่เปนทางนําชีวิตของตนไปสูความสุขความเจริญได โดยถูกตองและ

สมบูรณ..."

โสภณ พุฒิวิริยโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

โสภณ ไวยมาลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองเหมือนกันหมด ลง

ทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็ตอง

สอดคลองกัน..."

โสภณ สวางดวงพัตรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตอการก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอยถาทุก

ประเทศมีความตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

โสภณ สัจจาพิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งหมดซึ่งประกาศใชบังคับแกประชาชนนั้น แมจะมีบทบัญญัติอันเที่ยงธรรม และครอบคลุม

ไปถึงประชาชนทั่วประเทศอยูในตัวโดยหลักการแลวก็ตาม แตคดีความที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังผิดแผกแปลกกัน

ไปไดมาก ตามเหตุแวดลอม สถานการณ และพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของแตละทองถิ่น การใช

กฎหมายบังคับคดีตาง ๆ จําเปนตองใชวิจารณญาณอันถูกตองของนักกฎหมายควบคูไปดวยทุกกรณี จึง

จะสามารถรักษาความยุติธรรมไวมิใหสั่นคลอน และขาดตกบกพรองได นักกฎหมายทุกคนจะตองตั้งใจใช

กฎหมายเพื่อผดุงความเปนธรรม ความผาสุกสงบ ความมั่นคงของมหาชน และประเทศชาติ ทั้งตองเพง

ถึงการใชวิจารณญาณอันถูกถวนใหมากที่สุด ควบคูกับการใชกฎหมายเสมอตลอดไป มิฉะนั้น อาจไม

บรรลุผลตามที่ทุกคนมุงหวัง..."

โสภณ หองทองคาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

โสภณ เอี่ยมวัฒนานันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองทําตามลําดับขั้น เร่ิมดวยการสรางพื้นฐาน คือความมีกินมีใชของ

ประชาชนกอน ดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นม่ันคงพอควร

แลว จึงคอยสรางเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลําดับตอไป

       หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยมิไดคํานึงถึง

ความสมดุลยและความสัมพันธอันสอดคลองในองคประกอบตางๆอยางเพียงพอ อาจทาํใหเศรษฐกิจของ

ประเทศลมเหลวได จึงขอใหบัณฑิตชวยกันคิดอานโดยถึ่ถวน ใหทราบชัดถึงวิถีทางที่จะปฏิบัติงานพัฒนา

ประเทศ

       ในโอกาสนี้ ขอกลาวเสริมแกทานทั้งหลายวา การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ

และตั้งตัว ใหมีความพอกินพอใชกอนอื่นเปนพื้นฐานนั้น เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะผูที่มีอาชีพและ

ฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ยอมสามารถสรางความเจริญกวหนาระดับที่สูงขึ้นตอไปไดโดยแนนอน

       สวนการถือหลักที่จะสงเสริมความเจรญิ ใหคอยเปนไปตามลําดับ ดวยความรอบคอบระมัดระวังและ

ประหยัดนั้นก็เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลว และเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ เพราะหาก

ไมกระทําดวยความระมัดระวัง ยอมจะหวังผลเต็มเม็ดเต็มหนวยไดโดยยาก..."

โสภัณฑ อภิวัฒนอําไพกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาราษฎร "รูรักสามัคคี" เขาจะเขาใจวาเมื่อเขามีรายไดเขาก็จะยินดีเสียภาษีเพื่อชวยราชการให

สามารถทําโครงการตอไปเพื่อความกาวหนาของประเทศชาติ ถาราษฎร"รูรักสามัคค"ีและรูวา"การเสียคือ

การได" 

     "ประเทศชาติก็จะกาวหนา เพราะวาการที่คนอยูดีมีความสุขนั้นเปนกําไรอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงนับเปนมูลคา

เงินไมไดแตวาถาจะคิดใหเปนมูลคาเงินจริงๆก็คิดได เราตองจายในสิ่งที่ไมนาจะตองจายเชนทางรัฐบาล 

โดยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมประชาสงเคราะห หรือกรมอื่นๆจะตองไปสงเคราะหราษฎรที่ยากจน ซ่ึง

ในปหนึ่งๆตองใชเงินเปนจํานวนหลายรอยลานพันลานบาทในการสงเคราะหชาวบานที่ยากจนโดยไมได

อะไรกลับคืนมา เพราะวาราษฎรที่ยากจนนี้เขาไมมีกําลังที่จะตอบแทนอะไรไดเลย แมจะทํางานก็ไมคอย

ได เพราะความยากจน แตวาเราสามารถที่จะทําใหเขาอยูดีกินดีขึ้นหนอยเขาจะสามารถหารายไดไดมาก

ขึ้น เราก็ลดการสงเคราะหลงได..."

โสภัณฑ อภิวัฒนอําไพกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเมตตาปรองดอง และความมุงเจริญตอกันนั้น  ยังมีอยูในจิตใจคนไทย ถาเขาทั้งหลายพยายาม

นึกถึงประโยชนและความสุข ความเจริญของสวนรวมใหมาก พยายามหันหนาเขาหากันและมองหนากัน  

ในทางที่ดีอยูเสมอก็จะเขาใจกัน และรวมมือรวมงานกันไดเปนอยางด.ี.."

โสภา จตุรัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

โสภา ชูมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการตระหนักเปนนิตย ถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฎิบัติงานของตัวรวมกับงานของผูอ่ืน 

และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไปถึงความเจริญ

มั่นคง ซึ่งเปนจุดประสงคแทจริง..."

โสภา เชื้อแกม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

โสภา ทองสุวรรร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆคนในชาติยยอมมีหนาที่ ที่จตองปฏิบัติ ถาแตละคนอยางปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนผลดีที่สุด ที่

จะกระทําไดดวยความรักชาติและมีความสามัคคี กลมเกลียวกันแลวชาติของเราจะเจริญย่ิงสืบไป..."

โสภา นาคพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

โสภา วงศวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มีความสํานึกมั่นใน

ชาติ 

อยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกันไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมีประเทศ 

อันตั้งมั่นโดยอิสระและสรีมาชานาน..."

โสภา วัฒนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

โสภา เศรษโถ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อเกิดภัยภิบัติ คนไทยไมทิ้งกัน ตางพรอมเพรียงกันเขาปฏิบัติชวยเหลือทันที ดวยความเสียสละและ

เมตตาจริงใจ ไมเลือกวาชาวไทยหรือชาวตางประเทศ..."

โสภา สิทธิกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

โสภา สิริทิพพากร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

โสภา แสงฤดู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีคือการปรองดองกัน ไมไดหมายความวา คนหนึ่งพูดอยางหนึ่งคนอื่นตองเหมือนกันหมด ลง

ทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็ตอง

สอดคลองกัน..."

โสภา โสรัจจตานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิชากับความคิดนี้เปฯปจจัยคูกันสําหรับใชทํางาน ความรูวิชาการเปนศักยภาพพื้อนฐษน ในตัวบุคคล

ความคิดอานเปนตัวชักนําเอาวิชาการออกมาใช ถาคิดดี คิดเปน ก็ใชวิชาไดผลเปนการสรางสรรค ถาคิด

ไมถูกไมเปน ก็ใชวิชาผิดๆพลาดๆ กอเกิดผลเปฯความเสียหายหลักสําคัญนั้นอยุที่วา เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใด 

ตองทําใจใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผล มีความจริงใจ และสุจริต และสุจริตเที่ยงตรง เพื่อความคิดจักได

กระจาง แนวแน เหนถึงจุดหมายและประโยชนที่แทของภารกิจของตนอยงถูกตองครบถวน และวสามารถ

สรรหาหลักวิชาสวนที่เหมาะที่ถูก มาใชปฏิบัตการไดอยางมีประสิทธิภาพ..."

โสภา อรุณพูลทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

     เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

     ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

โสภา อุไรรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาไดเปนภารกิจและเปนนโยบายที่สําคัญของการปกครองบริหารประเทศมาเปนเวลานาน

พอสมควรแลว ทุกสิ่งทุกอยางในบานเมือง จึงดูเปลี่ยนแปลงผิดตาไปกวากอนอยางมาก และรวดเร็ว  แต

กระนั้นเปนที่ทราบกันวา เรายังตองพัฒนาสิ่งที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไปอีก เพื่อใหทันกับปญหาที่บีบค้ัน ซ่ึง

ทวีขึ้น เนื่องมาแตไดรับความกระทบกระเทือนจากภายนอก ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง

 นักพัฒนาและบริหาร จึงตองมีและตองใชความสามารถอยางสูงเปนพิเศษ..."

โสภา เอ่ียมสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

โสภาพรรณ จินดาหรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

โสภาพรรณ ปานชุมจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความชั่วซ่ึงทําไดงาย จะเขามาแทนที่

แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

โสภาพรรณ หงสจิตตินันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

โสภาภรณ พันธุรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การกูเงิน เงินนั้นตองใหเกิดประโยชนมิใชกูสําหรับไปเลน ไปทําอะไรที่ไมมเกิดประโยชน ถากูเงินแลวทํา

ใหมีรายไดก็เทากับใชหนี้ไดไมตองติดหนี้ ไมตองเดือดรอน ไมตองเสียเกียรต.ิ.."

โสภาร อุไรรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ประเทศของเราไดรักษาอธิปไตย และดํารงฐานะมา ดวยดีไดตลอดมานั้น ก็ดวยอาศัยความ

รวมมือ ของทุกๆฝาย ตางชวยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของประเทศชาติ ดวย ความสามัคคีและความ

พรอมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน ของสวนรวม..."

โสภิฒษา โกมลนาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

โสภิดา แกวทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียรแลว  ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลาได  และเมื่อใด พลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จได โดยงายดายและ

รวดเร็ว

( พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2522)..."

โสภิดา ทนันชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือ พลัง บานเมืองใด ไรซึ่งความสามัคคีก็จะเกิดปญหา เกิดความแตกแยก

มีการแบงพรรค แบงพวก ทําราย ทําลายกันเอง ทําใหบานเมืองเกิดวิกฤต ชาติไทย

ประกอบดวยคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกันไดดีมานาน

เพราะเราใหเกียรติกันและกันในทุกเชื้อชาติทุกศาสนา และที่สําคัญ คือ เรามีความสามัคคีกัน

ทําใหชาติไทยดํารงอยูไดจนทุกวันนี.้.."

โสภิดา ปานะบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกันทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

โสภิดา พรพนม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฎิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยางทิ้งวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกไขคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิด

ชวยกันแกหลายๆ ทางดวยรวมมือปรองดองกัน..."

โสภิดา สําราญสุขเสมอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะ เพงพินิจ 

ใชความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด  และความรูผิดชอบชั่วดี  เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัว  

ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพเสมอ  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ  และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค  

เปนความเจริญมั่นคงทั้งแกตน  แกงาน  และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

โสภิต ไทยขวัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

โสภิต แสนทวีสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูมีปญญาและความรูดี เพราะมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนมามากวาผูอ่ืน ยอมมีหนาที่และความ

รับผิดชอบเปนพิเศษ ที่จะตองทําตัวทํางานใหเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน. การที่จะกระทํา

ใหไดผลประโยชนดังนั้น จําเปนที่แตละคนจะตองรูซึ้งถึงประโยชนที่แทเปนเบื้องตนกอน. ประโยชนที่แท

นั้นมีอยู ๒ อยาง คือ ประโยชนสวนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสวงหาและไดรับ แตตองดวยวิถีทางที่สุจริตและ

เปนธรรม กับประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู. การทํางานทุกอยาง

จะตองใหไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและมั่นคงถาวร เปนผลดีแก

ชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

โสภี คําชูสังข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

โสมมณี อับดุลลาห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในโลกปจจุบัน เราจะมีความสุขแตลําพังโดยไมคํานึงถึงความเดือดรอนของคนอีกหลายคนที่แวดลอม

เราอยูนั้นไมได ผูมีความเมตตาจิตหวังประโยชนสวนรวม ยอมรูจักแบงปนความสุขเพื่อผูอ่ืนและ

พรอมที่จะชวยบรรเทาความทุกขของผูอ่ืน ตามกําลงและโอกาสเสมอ..."

โสมวดี หวยลึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละอันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของทั้งปวงและสามารถดํารง

กําแหนงหนาที่อยงมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

ไสว จันทรโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ไสว มินารัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

หงษทอง มีเนตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดเสมอ. เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองรีบแกไข อยาทิ้งไวให

พอกพูนลุกลามจนแกยาก. ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได. ถาแกคนเดียวไมได ก็

ชวยกันคิดชวยกันแกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได

ไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน. ตัวการที่จะทํา

ใหแกปญหาไมออก ทั้งทําใหปญหายุงยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูก อคติครอบงํา. คนเรา เมื่อ

มีอคติแลว มักมองไมเห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไมยอมรับ. และเมื่อไมเห็นหรือไมยอมรับความจริงแลว

 ก็ทําใหไมทราบตนเหตุของปญหาและแกปญหาไมออก. ยิ่งไปกวานั้น ยังจะถูกอคติซ้ําเติมใหเขาใจผิด 

แลวกอปญหาใหใหญโตซับซอนไมสิ้นสุด. วิธีแกปญหานั้น กอนอื่นจําเปนตองทําใจใหมั่นคงเปนกลางให

ได เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหา และพิจารณาหาเหตุใหทราบแจงชัด. การเห็นเหตุของปญหาอยาง

ถูกตองชัดเจน จะชวยใหคิดเห็นทางแกไข และทราบวาการแกปญหานั้น ๆ ควรจะกระทําโดยวิธีใด จะ

กระทําไดโดยลําพังตนเอง หรือตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูใด ฝายใด อยางไรบาง..."

หงษฟา แกวเกลี้ยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาส และมีงานใหทํา ควรเต็มใจทํา โดยไมจําเปนตองต้ังขอแม หรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปน

เครื่องกีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มี

ความขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

หทัยกร พันธุงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาคุณเลือกทางสายอาชีพที่คุณไมไดชอบ คุณจะตองทนทรมานอยูกับมัน 8 หม่ืนชั่วโมง ช่ัวระยะเวลา

ของชีวิตการทํางาน ในขณะที่ถาคุณทําสิ่งที่ตนรักในชีวิตนี้คุณไมเรียกวาตองทํางานเลย และไมตองสงสัย

เลยวา

 คนที่ทําในสิ่งที่ตนรักจะประสบความสําเร็จกวาคนที่ทําสิ่งที่ตนไมชอบ การทําในสิ่งที่ตนรักทําใหศักยภาพ

ในตัวของคุณไดมีโอกาสแสดงออกเต็มที.่.."

หทัยกาญจน จันทิหลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถามีความคิดอยางนี้วา  คนอื่นเขาก็สรางเหมือนกัน คนอื่นเขาก็ทําเหมือนกัน แลวก็เมตตา ซึ่งกันและ

กัน ชวยเหลือซึ่งกันและกันรูจักรักกันรูจักวาตรงไหนเปนความดี  และนึกถึงวาประเทศไทยของเราเต็มไป

ดวยความดี ประเทศไทยของเราจะมีความมั่นคง และพวกเราในที่สุดก็จะมีความสุขความสบาย มีเกียรติ 

สามารถมีชีวิตรุงเรือง..."

หทัยกาญจน ทองมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรมประการหนึ่ง ความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดหมายอีกประการหนึ่ง  เปนปจจัยสําคัญของการทํางานผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสามสวนนี้ 

โดยครบถวนสม่ําเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหเราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความคงสวัสดี..."

หทัยจรินทร ปญจะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

หทัยชนก ไพโรจนกิจตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

หทัยรัตน จุลศาสตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานดดบแยบกายตอไป  ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้นเปนจุดเริ่มตอนของการปฏิบัติ คือ ทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะกระทําการใด ๆ จึงตองสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น 

จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล 

หากจะตองเกิดจากความเพงพินิจพิจารณา  ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล  จนเห็นถองแทถึงคุณคาและ ประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ  ความพอใจ  ความกระตือรือรน  ความพากเพียร

ขวนขวาย ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพียง  แลวสนับสนุนสงเสริมใหการ

ปฏิบตัิงานดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสัมฤทธิ์ผล..."

หทัยรัตน นําภานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

หทัยรัตน สุวรรณจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในวงสังคมนั้นเลา ทานจะตองรักษษมารยาทอันดีงาม สําหรับสุภาพชน รูจักสัมมาคารวะ ไมแข็ง

กระดาง มีความออนโย แตไมออนแอ พรอมจะเสียสละประโยชนสวนรวมเพื่อสวนรวม..."

หทัยา ปฐมนุพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อพูดถึงความสําคัญของการศึกษาแลว เมื่อมานึกดูวา การศึกษาเปนรากฐานของความมั่นคงและ

ผาสุกของประเทศชาติ ก็กลับมาคิดอีกอยางหนึ่งวาที่บานเมืองจะมีความมั่นคงไดทุกคนแมจะไมใชครูก็

ตองชวยกันในดานการศึกษานี้อีกอยางหนึ่งทุกคนแมจะเปนฝายการศึกษาก็ตองมีหนาที่ที่จะทะนะบํารุง

ใหบานเมืองมีความมั่นคง..."

หนึ่งฤทัย เลิศปรีชาสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนเองของประชาชน ในทุกระดับ ตั้งแต

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสาย

กลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมี

ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรูความ

รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุก

ขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐาน จิตใจของคนในชาติ ดดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นัก

ทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม

 ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา ความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการ

รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุสังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลก

ภายนอกไดเปนอยางด.ี.."

หนูจันทร พิมพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

หนูจันทร พิมพระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

หนูพิน จันทระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองอยูเย็น

เปนสุขและมั่นคง..."

หมูสา ผิดไรงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โครงการตาง ๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ  ตองมีความสอดคลองกันดี  ที่ไมใชเหมือนทฤษฎีใหม ที่ใชที่ดิน

เพียง  15 ไร  และสามารถที่ปลูกขาวพอกิน  กิจการนี้ใหญกวาแตก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน..."

หยาด พลตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

หรรษา เตรยาซิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความกตัญูกตเวที คือสภาพจิตที่รับรูความดีและยินดีที่จะกระทํา ความดีโดยศรัทธาความมั่นใจ คน

มีกตัญูจึงไมลบลางทํางลายความดี และไมลบหลูผูที่ไดทําความดีมากอน หากเพียรพยายามรักษา

ความดีทั้งปวงไวเปนพื้นฐานในความประพฤติปฏิบัติทุกอยางของตนเอง ทเม่ือเต็มใจและจงใจกระทําทุก

สิ่งทุกอยางดวยความดีดังนี้ ก็ยอมมีแตความเจริญมั่นคง และรุงเรืองกาวหนาย่ิงๆขึ้น จึงอาจกลาวไว

ความกตัญูกตเวทีเปนคุณสมบัติอันสําคฯัญยิ่งสําหรับนักพัฒนาและผูปรารถนาความเจริญกาวหนาทุก

คน..."

หรรษา วิชชุลดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อสมัยเรียนผดุงครรภที่จังหวัดยะลา ไดมีโอกาสไดเขารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกิดเหตุ

ระเบิดขึ้นที่ใกลพลับพลาที่ประทับประชาชนและทหารตางวิ่งกันอลหมาน แตพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวยังประทับอยูกับที่และทรงตรัสวา " ใหหมอบลงและอยูในความสงบ ใชสติ เพราะการวิ่งกัน

วุนวายทําใหเราไมรูวาเกิดอะไขน ทําใหเกิดอันตรายมากขึ้น ทําใหนึกถึพระราชดํารัสทุกครั้งที่มีเหตุการณ

ที่คาดไมถึงเขามาในชีวิตวาหยุดคิด ใชสติไตรตรองทุกครั้ง ในการดําเนินชีวิต..."

หรรา บัวพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

หรอกีบะ บุญโสะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

หรอเปยะ เหมสนิท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

หฤทัย คําไฮ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

หฤทัย อมรสงเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องอันสําคัญในการพัฒนา ความรูความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปน พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เม่ือบานเมืองประกอบ ไปดวย 

พลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ ชาติก็ยอม ทําใหไดโดยสะดวกราบรื่นไดผลที่

แนนอน และรวดเร็ว..."

หฤษฎ จันสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

หลิ่นฟอง หวัดเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจ ความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไวไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่จะ

เจริญ ไมนาที่จะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนที่ตกทอดแตโบราณกาล

จากปูยาตายายของเราแตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่จะไมล้ําสมัย..."

หอมกรุน สงเคราะห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวงหันไปหวงอํานาจหวงตําแหนงหวงสิทธ และหวงรายไดกานมากๆ

เขาแลว จะเอาจิตเอาใจที่ไหนมาหวงความรู ความดี ความเจริญของเด็ก ความหวงในสิ้งเหลานั้นก็

จะคยๆบั่นทอนตทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้นจะไมมีอะไรดีเหลือไวพอที่ตัวเองจภาคภูมิใจหรือผูกใจ

ใครไวได ความเปนครูก็ไมมีคาเหลืออยูใหเปนที่เคารพบูชาอีกตอไป

  ถึงแมใครจะเปรียครูเหมือนเรือจางและมีรายไดนอยก็นับวาเปนอาชีพที่มีเกียรติ ถึงแมวาจะมีการแสทุน

นิยมและวัฒนธรรมที่แปรปรวน ครูควรจะเปนผูนําในทุกดานไมวาจะเปนการเปนอยูอยางพอเพียงและ

การจรรโลงไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมและความเปนอยูอยางไทย..."

หอมจันทร แกวกาสี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรู ความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดีเปนเครื่องวิจัย วิจารณปรับปรุงตัว ปรับปรุง

งาน ใหมีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณและกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความ

เจริญม่ันคงแกตน แกงานและแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

หอมหวน สุวรรณชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มีทฤษฏีเกิดขึ้นอยางหนึ่ง ถือวาการทําลายเพื่อสรางสิ่งใหมขึ้นนั้น เปนวิธีการสรางสรรคของผูมีปญญา

 ทฤษฎีนี้นาจะนํามาศึกษาวิจัยกันวาควรรับไวไดเพียงใดหรือไม เพราะการลมลางของเกาเพื่อสรางขึ้น

ใหมนั้น  อาจทําใหสิ่งดีที่มีอยูแลวตองทําลายไปดวย และทําใหความเจริญตางๆ ตองหยุดชะงักลง การ

สรางสรรคควรกระทําไดดวยวิธีการที่แยบคายกวานั้น  โดยรวมกันคิดแกไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวใหดีขึ้น 

และสรางสิ่งที่ยังขาดอยูใหสมบูรณขึ้นมา..."

"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วันศุกรที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๑๕..."

หะซัน หมาดโหยด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

หัชฎาภรณ คงเอียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย 

ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย

แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฎิบัติ

อันนี้ ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง..."

หัตถเชษฐ แสงประดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือตองหม่ันขยันและ อุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ตองหนักแนนอดทน และอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ใหอยูในระเบียบ 

แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

หัตถญาพร เอี่ยมในเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

หัทกาญจน อดุลถิรเขตต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย16 กรกฎาคม 2531..."

หัสเดช เขาเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารนั้นในฐานะที่เปนทหารของชาติจึงมีหนาที่อยางสําคัญในดานการตอสูปองกานดวยแสนยานุภาพ

 และในฐานะที่เปนคนไทย จึงมีหนาที่ที่จะตองรวมมือกับทุกคนทุกฝายพัฒนาสรางสรรคใหเกิดความ

เจริญรมเย็นแกแผนดิน ดังนั้นไมวาจะประพฤติปฏิบัติการใด สามัคคี มีความกลาหาญ เขมแข็ง อดทน 

และอดกลั้น มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ของตน ใหสมบูรณครบถวน ทั้ในฐานะที่เปนทหาร ทั้งในฐานะที่เปน

คนไทย โดยปรารภประโยชนอันยิ่งใหญของชาติ ของแผนดินเปนเปาหมายสูงสุด..."

หัสตราภรณ เทียนคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งสําคัญมาก  เพราะบานเมืองโดยเฉพาะเวลานี้ อยูในสภาพที่เรียกไดวางอนแงน เพราะวา

ไมเข็มแข็ง ถาคนในชาติเข็มแข็ง ก็ไมมีปญหา เพราะประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติมาชานาน และได

ปฏิบัติงานมาดวยดี ดวยความเรียบรอยเปนเวลาชานาน เพราะวาทานปฏิญาณตนวา จะรักษาความ

เขมแข็งนี้ตอไป ก็เชื่อไดวาประเทศจะรุงเรืองตอไป

                 การที่ไดบอกวาจะรักษาความดีอยางที่วานี้ เปนประกันวา ประชาชนจะอยูเย็นเปนสุขที่มีผู

พิพากษา เพราะวาตองใหคดีตางๆผานพนไปดวยดี ในมวลชนก็จะตองปรองดอง ถาทุกคนตั้งอกตั้งใจ ที่

จะพยายามรักษาความปรองดอง เชื่อวาสวนรวมจะอยูได สวนสําคัญของการปรองดอง และความเปนอยู

ที่ดี ก็อยูที่ความยุติธรรม 

                ความยุติธรรมนี้คือ การปฏิบัติอะไรที่ถูกตองตามธรรม คือยุติธรรม ถาฟงดูก็ยุติธรรม ยุติธรรม

ในความดีความชอบ ทานที่รักษาความยุติธรรมทานตองรักษาความดีความชอบ ผูพิพากษาจะตองรักษา

ความยุติธรรมดวยความดี ความถูกตอง ถาทานรักษาความยุติธรรม ตามที่ไดปฏิญาณตน เชื่อวา

ความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้น ถาผูพิพากาไมรักษาความยุติธรรมเมื่อใด ประเทศชาติคงวุนวาย 

               ผูพิพากษามีหนาที่จะรักษาความดี ความปรองดองกัน ถาใครมายุยงบอกวาตองเถียงกัน ตอง

เขาขางกัน ก็ตองเขมแข็ง ตองเขมแข็งในงานยุติธรรม หมายความไมเขาขาง ผูพิพากษาจะตองตัดสินใน

ความดี หรือถาดีแลวก็ตัดสินไ ทานก็รูดีและไดฝกเพื่อรักษาตามความยุติธรรมนี้ ฉะนั้น ขอฝากความ

ยุติธรรม 

               ความเจริญของประเทศอยูกับทานทั้งหลาย เปนงานไมใชงาย เพราะวามีอะไรตออะไรมาลอ 

บางทีการลอดวยการยั่วยุการลอดวยจะใหรางวัล รางวัลของทานคือ ความยุติธรรม รูดีวาหนาที่ของ

ประธานศาลนั้น ไมไดหนาที่ที่จะมีเงินทอง นอกจากหนาที่รักาความยุติธรรมความดี ความซื่อสัตย สุจริต 

ถาทานทําไดดีแลวทุกสิ่งที่ปฏิญาณก็เปนผลดี เปนผลทําใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข..."

หัสนีย ลิ่มสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๒๙..."

หัสยา ศรีสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

หัสยา ศรีสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การบําเพ็ยประโยชนที่แทจริง คือการทําหาที่เพื่อประโยชนของหนาที่ ทําเพื่อมุงผลของงาน ทําดวย

จิตใจหวังดีตอมนุษยโลก ทําโยไมคิดวาผลประโยชนนั้นจะมาสูตัวเรา ทําเพื่อประโยชนของหนาที่ และเพื่อ

ผูอ่ืนไมหวั่นเกรง หรือมีความสะเทือนใจตอความเขาใจผิด ตอคําครหานินทา หรือคําสรรเสริญเยินยอ ทํา

ทุกอยางโดยไมคิดถึงประโยชนสวนตัว ไมหวังในลาภยศทําดุจการปดทองหลังพระ..."

หาญ พิทักษสาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

หาญณรงค เสนีย ณ อยุธยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทนเปนที่ตง ถาคนเราไมหมั่น

เพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เม่ือทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

หิยนุช จะลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยนี้อยูไดดวยความสามัคคี ดวยความเขม แข็ง ดวยความเสียสละ อาศัยความเห็นอกเห็นใจ ซึ่ง

กันและกัน และถารักษาความ เห็นอกเห็นใจนี้แลว ประเทศชาติของเราก็จะ เปนที่อาศัยที่อุดมสมบูรณ

และนาสบายตอไปชั่ว กาลนาน..."

เหมวดี หมัดสอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

แหนงนอย แสงแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

ไหมมูนะ ลอบู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

อ.ณํชชา กิจนาคม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

องค ฉุนประดับ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานผูใหญไปตรวจราชการที่ไหนถาไปถึงไม มีใครเลี้ยงก็โกรธ แตถาไปถึงแลวเลี้ยงก็พอใจแต วาเงินที่

เลี้ยงนะเอามาจากไหน เมื่อไม มีเงินรับรอง ของสวนภูมิภาคก็ตองไปเรี่ยไร กัน ไปเร่ียไรจากขาราชการชั้น 

ผูนอย หรือไมอยางนั้นก็ไปขูดรีดจาก พอคา แลวพอคาก็ตองถือวา เปนการลงทุน มันก็กลายเปนคอรัปชั่น

ไป..."

องอาจ จําปา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เช่ือถือ 

และความยกยองสรรเสริญ จากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ การพูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญใน

การสงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

องอาจ ทิมซอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

องอาจ บัวหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวง ดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะ ตําแหนง  พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน 

สม่ําเสมอนอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัยทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล และสําคัญที่สุดจะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น 

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น แทจริงคือการระดม

สติ ปญญา และประสบการณอันหลากหลายมาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

องอาจ พรอมจรรยากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จะตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง เกื้อกูลกัน..."

องอาจ อริยะเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง  หันไปหวงอํานาจ  หวงตําแหนง   หวงสิทธิและหวงรายไดกัน

 มากเขาๆแลว  จะเอาจิตใจที่ไหนมาหวงความรู  ความดี  ความเจริญของเด็ก  ความหวงในสิ่งเหลานั้นก็

จะคอยๆ

 บั่นทอนทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้น  จะไมมีอะไรดีเหลือไวพอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครได

 ความเปนครูก็จะไมมีคาเหลืออยูใหเคารพบูชาอีกตอไป..."

อชิรญา วงศทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เพราะความรูความคิดอันกวางขวางนั้น หากมิไดใชโดยเหมาะสมถูกตองแลว ก็ใหผลดีไดไมมากนัก 

หรืออาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังใหมาก ขอใหต้ังเจตนาอันม่ันคง

 ที่จะสรางสรรคและอบรมกําลังกายกําลังใจ อันสมบูรณไวเปนหลักฐาน เพียรพยายามใชความฉลาด

รอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปญหา และสถานการณตาง ๆ ใหเปนไปโดยถูกตอง นําความรูความคิดของ

ตน ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากันใหพรอมเพรียง ประสมประสานความรูความคิดนั้นดวยเหตุผลและ

วิจารณญาณ แลวนําออกใชใหไดผล กลาวคือแกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพรอง สงเสริมจุดที่ดีใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น..."

อณิชา มังคละคีรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

อโณทัย ศรีกลิ่นหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญ ๆ ทุกอยาง ตองการเวลามากกวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจทําไมสําเร็จโดย

ตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้นไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับชวง

งานขึ้นเปนขอสําคัญ จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

อดิเทพ อนุพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูก และแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมาย ตองเพลาการ

คิดนึกถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

อดินันท หัสมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

อดิเรก เมฆฉาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

อดิเรก ศรีทองคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนเขาใจใหชัด วาการทําหนาที่ของทหารใหบรรลุประสิทธิผลทั้งดานยุทธการ ทั้งดานการ

ปฏิบัติพัฒนาใหเกิดความเจริญมั่นคงในชาตินั้น ขอแรก จะตองมีความจงรัก และยึดมั่นในชาติบานเมือง 

ตองมุงมั่นที่จะปกปองรักษาและธํารงอิสระภาพอธิปไตยไวทุกเมื่อดวยสติปญญา ความสามารถ และชีวิต

 ความยึดมั่นดังนี้จะเปนเครื่องปองกันตนใหพนอันตราย จากความชั่ว ทุจริตทั้งหมด และจะเปนพลังแรง

สงเสริมใหกาวหนาไปในหนาที่ราชการ ขอสอง เม่ือจะทําการใด ตองตั้งใจทําใหจริงดวยความรับผิดชอบ 

และความบริสุทธิ์ใจมุงถึงผลอันเปนประโยชนพึงประสงคของการนั้นเปนสําคัญ ขอสาม ตองใชหลักวิชาใช

เหตุผล ความถูกตอง และความคิดไตรตรองที่บริบูรณดวยสติ และปญญาเปนเครื่องวินิจฉัยตัดสินปญหา 

ขอสี่ ตองถือวางานทุกดาน ทุกสิ่งสัมพันธพึ่งพิงกันและกันอยู จึงจําเปนตองรวมมือประสานประโยชนกับ

ทุกฝาย ทุกคนดวยความเฉลียวฉลาดและเมตตาปรองดองกัน ทั้งสี่ขอนี้เปนสิ่งที่จะขอใหนําไปพิจารณา

ใหประจักษแกใจ แลวถือเปนวินัยประจําตัวควบคูกับวินัยทหาร..."

อดิศร ปานแจม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

อดิศร มนูสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรับผิดชอบดังกลาวนั้น อาจกลาวไดวามีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลัง

เพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน และประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอย

ปองกัน และแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายหนักขึ้น และขอสามซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่ง จะตอง

พยายามสรางเสริมกําลังนั้นใหหนักแนนม่ันคงและทวีขึ้น ซึ่งมีทางทําไดหลายทาง ทางที่เหมาะสมอยาง

หนึ่ง ก็โดยพยายามทําประโยชนเสียสละใหผูอ่ืน และสวนรวมใหมากขึ้น การปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละอยางนั้น ยิ่งกระทํามากเทาใด จะชวยใหเกิดความสามารถ และความเชี่ยวชาญขึ้นเทานั้น ทั้งเมื่อ

เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแลว ก็จะสามารถปองกันความชั่วและความเสื่อมสิ้นทั้งปวงไดอยาง

ดีที่สุดดวย..."

อดิศร ศรีสอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

อดิศร ศิริเจริญพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถ ในทางวิชาการ

แลว แตละบุคคลยังจะตองปฏิบัติรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความ

มุงมั่น ที่จะปฏิบัติ หนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบยลคายในการปฏิบัติงาน

ประกอบกัน พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืน ทั้งแกตนเองและแผนดิน

..."

อดิศร ศิริพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีทางดําเนินของบานเมืองและของประชาชนทั่ว ไปมีความ เปลี่ยนแปลงมาตลอด เนื่องมาจากความ

วิปริตผันแปร ของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆของโลกยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยง ใหพนได 

จึงตองระมัดระวังประคับประคองตัวเรามากขึ้นโดยเฉพาะ ในเรื่องการ เปนอยูโดยประหยัดเพื่อที่จะอยูให

รอดและกาวหนา ตอไปไดโดยสวัสดี..."

อดิศร ไสยรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดียวกันกับเรา ถา

หากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมอืประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งการแกปญหาของบานเมือง..."

อดิศร อิษรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือพิมพ เปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางที่ดีก็จะทําให บานเมืองไปในทางที่ดี แต

ถาใชกําลังในทาง ที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมือง เปนไปในทางที่ไมดี จึงตองระมัดระวังและ ตองใช

ความพินิจพิเคราะหที่ดีและ ตองมีสิ่งที่เรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ สวนรวม..."

อดิศักดิ์ คเชนทรชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

อดิศักดิ์ ตรีวรเวช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

อดิศักดิ์ ตรีวรเวช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด และเหมาะสมที่สุดไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉนั้น ไม

วาจะอยู ณ แหง คนไทยมีหนาที่ ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

อดิศักดิ์ โตขลิบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญกาวหนานอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นในความสุจริตและมุงมั่นในความสําเร็จเปนรากฐานรองรับกับตองอาศัยกุศโลบาย

หรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ 

          ประการแรกไดแก การสรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซ่ึงเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิด

ความพึงพอใจและความเพียรพยายามอยางสําคัญในวันที่จําทําการงานใหบรรลุผลเลิศ

          ประการที่สอง ไดแกการประมาท ปญญา ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองและผูอ่ืนซ่ึงเปน

เครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล 

          ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจทั้งตอตนเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน

 และทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น

          ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ตําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิดจิตใตที่สะอาดเข็มแข็ง ซึ่งจะ

ชวยใหจิตใจฝกใฝแนการที่ปฏิบัติดีใหเกิดความกาวหนา   

         ประการที่หา ไดแกการรูจักสงบใจ ซ่ึงเปนเครื่งชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหว

ฟุงซาน และสามารถพิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวน

รากฐาน ทั้งที่เปนสวนวิธีการตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะไมชวยให

เกิดผลหรือไดผลนอย 

         ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายามอบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอและทุกขอ เมื่อคุณสมบัติ

ดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะบันดาลผลใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืน

ไดอยางแทจริง..."

อดิสร กมลกลทีป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัส

ในพิธีพระราชทานกระบี่แกวาที่รอยตํารวจตรี

ที่สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายรอยตํารวจ

ประจําปการศึกษา ๒๕๓๙

ณ อาคารใหม สวนอัมพร

วันอังคารที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท ความวา 

ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมามอบกระบี่แกวาที่นายรอยตํารวจตรี ผูสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียน

นายรอยตํารวจอีกรุนหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆ คน ที่ไดรับความสําเร็จในการศึกษา และไดรับ

เกียรติเปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 

ตํารวจเปนผูพิทักษรักษาความสงบสุข ความมั่นคงปลอดภัย และความถูกตองเปนธรรมในบานเมือง งาน

ในหนาที่จึงเต็มไปดวยความยากลําบาก ที่จะตองตรากตรําปฏิบัติ และมากไปดวยปญหายุงยากนานา

ชนิด ที่จะตองขบคิดวินิจฉัย รวมทั้งอาชญากรรมทุกรูปแบบ ที่จะตองเสี่ยงอันตรายเขาระงับปราบปราม 

ดวยเหตุนี้ทางราชการบานเมืองจึงไดมอบหมายสิทธิ และอํานาจทางกฎหมายให เพื่อเปนเครื่องมือ

ปฏิบัติงานและปองกันรักษาชีวิต ผูเปนตํารวจควรตองทราบ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในหนาที่ และ

สิทธิพิเศษของตนดังกลาว แลวต้ังใจ พยายามฝกฝนตนเองใหมีความรูความสามารถจริง มีระเบียบวินัย 

มีความเขมแข็งอดทน และมีสติย้ังคิดสูง ที่จะใชอํานาจที่มีอยูดวยความเที่ยงตรง ดวยความฉลาดรอบคอบ

 และดวยความสังวรระวัง มิใหเกินขอบเขตและความจําเปน ถาทําไดดังนี้ งานทุกอยาง ก็จะดําเนินไปโดย

ราบร่ืน และบรรลุผลสําเร็จที่ถูกตองสมบูรณ ชวยใหบังเกิดผลดีทั้งแกตนและสวนรวม จึงขอใหนายตํารวจ

ทุกคน นําไปคิดพิจารณาใหเห็นถองแท เพื่อจักไดปฏิบัติตนปฏบิัติหนาที่ใหถูกใหควร และใหเปนกําลัง

สรางสรรคสันติราษฎรอยางแทจริงไดตลอดไป 

ขออวยพรใหทุกคนประสบความสุข ความสําเร็จในชีวิต ใหมีความปลอดภัยในที่ทุกแหง ในกาลทุกเมื่อ 

และใหมีความกาวหนารุงเรืองในราชการยิ่งๆ ขึ้นไป..."

อดิสรณ คําพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สําหรับครูนั้น จะตองทําตัวใหเปนที่รัก เปนที่เครรพ เปนที่เชื่อใจของนักเรียน คือขอแรก ตองฝกตนเอง

ใหแตกฉาน แมนยํา ชํานาญทั้งในวิชาความรูและวิธีสอน เพื่อสามารถสอนวิชวทั้งปวงไดโดยถูกตอง 

กระจางชัด และคบถวนสมบูรณ อีกขอหนึ่งตองทําตัวใหดี คือตองมีและแสดงความเมตตากรุณา ความ

ซื่อสัตยสุจริต ความสุภาพ ความเขมแข็ง และอดทนใหปรากฎชัดเจน จนเคยชินเปนปกติวิสัย เด็กๆ จะได

เห็นไดเขาใจในคุณคาของความรูในความดีและในตัวเองอยางซาบซึ้ง และยึดถือเอาเปนแบบอยางภารกิจ

ของครู คือการใหการศึกษาจะไดบรรลุตามที่มุงหวัง..."

อดุล ทองพุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

อดุล เพ็ชรรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

อดุล สุวรรณกาญจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉนมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสุข อิสระภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก ดังที่ทุก

คนปรารถนา..."

อดุลเดช กองชาวนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารนั้นมีหนาที่หลักอยูที่การปองกันประเทศและ การธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไวดวย

แสนยานุภาพ กับทั้งตองแผความเมตตาอาทร ปกปองคุมครองประชาชน ทั่วไปใหมีชีวิตอยูดวยความ

รมเย็น เปนปกติสุขปลอดจากภยันตรายและความเดือดรอนยากเข็ญ ตาง ๆ..."

อดุลย เกษมสานต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆทุกอยางตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทัน ทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดั้งนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญ..."

อดุลย จวนเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

อดุลย ประดิษฐวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภูมิใจในความเปนไทย คือ เปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็ตาม การงาวตนเปนผูที่ดีของ

ประเทศ..."

อดุลย แปงการิยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือ พูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและ

สวนรวม..."

อดุลย พวกไธสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

อดุลย พิมพเปาธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในชีวิตการงานนั้น ทุกคนมีภาระ อันหนักที่จะตองกระทํามากมาย ทั้งในงาน อาชีพและงานที่ทํา

ประโยชนแกสังคม นอกจากนั้นยังมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ รับใชชาติบานเมืองในฐานะที่เปนพลเมือง ไทย

อีกประการหนึ่งดวย..."

อดุลย พูนศิริวณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูจะตองตั้งใจในความดีอยูตลอดเวลา แมจะเหน็ดเหนื่อย เทาไรก็จะตองอดทนเพื่อพิสูจนวาครูนี้เปนที่

 เคารพสักการะได แตถาครู ไมต้ังตัวในศีลธรรมถาครูไมทําตัวเปน ผูใหญเด็กจะเคารพไดอยางไร..."

อดุลย สุขแสวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

อดุลย สุวรรณเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียดหยาม

คนสมัยเกาก็มีสิทธิ์ แตถาพูดตามความจริงแลวสิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกา ไมควรจะมีดวยเหตุวาคน

รุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

อดุลย แสนกุรัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง 

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริ ญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

อดุลย อําพันพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอขอบใจนายกรัฐมนตรีที่ไดกลาวอวยพร ในโอกาสที่จะถึงวันเกิดพรุงนี้ เขาใจวาจะทําใหทุกคนในที่นี้

และนอกที่นี้  มีกําลังใจ นายก พูดดี ก็ไมทราบวา  ที่ชมนายก วาพูดดี อาจมีคนไมเห็นดวย ที่มาพูดนี้เปน

ความเดือดรอน กับตัวเอง ถาชมนายก คนอื่นอาจไมชม มชมขาพเจาวาชมนายกทําไม แตนายก มีอยูไว

สําหรับใหชม คือ ถาไมมีนายกใหชม นายกก็ไมคอยพอใจ และถานายกไมพอใจ งานการจะไปไดอยางไร..."

อดุลย เอมจั่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

อดุลยศักดิ์ ดาวขจร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น ประการหนึ่งไดแกการให คือใหการสงเคราะหชวยเหลือกัน ใหอภัย

ไมถือโทษกัน ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกันประการที่สองไดแกการมีวาจาดี คือพูดแตคําสัตยคําจริงตอ

กันพูดใหกําลังใจกัน พูดแนะนําประโยชนใหแกกันและพูดใหรักใครปรองดองกัน ประการที่สามไดแก

การทําประโยชนแกกันคือ ประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนเก้ือกูลทั้งแกกันและกัน และแกหมูคณะโดย

สวนรวม ประการที่สี่ไดแกการวางตนใหสม่ําเสมออยางเหมาะสมคือไมทําตัวใหดีเดนเกินกวาผูอ่ืน และไม

ดอยตํ่าทรามไปจากหมูคณะ หมูคณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาวหมูคณะนั้นยอมจะมี

ความเจริญมั่นคง..."

อดุลรัตน หงษชูตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การคนควาพระพุทธศาสนาเปนสิ่งที่สมควรอยางยิ่งที่จะใฝหาเพราะวาเปนหลักของพุทธศาสนา และ

ศาสนานี้เปนหลักที่พวกเราทุกคนโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนจะตองยึดถือ  ศาสนานี้เปนสิ่งที่ประเสริฐทีทํา

ใหคนเราจะบรรลุถึงความสุขสําเร็จได และอยางที่ไดอางประกาศพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาฯวาสําคัญอยูที่ปฏิบัติ และการปฏิบัตินี้ตองอาศัยความรูก็เปนความจริงอยางยิ่ง..."

อติชาต กุมบิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในฐานะที่ตองออกไปทําหนาที่เปนครูของผูอ่ืน  ทานจําจะตองสรางสมธรรมะตาง ๆ ใหเพิ่มพูนมาก

ยิ่งขึ้น  และรูจักวางตัวใหกับเปนผูมีหนาที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน  ควรจะตั้งใจปฏบิติหนาที่อยางเต็ม

สามารถและชวยกันขจัดปญหาเยาวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็วและสงเสริมใหเยาวชนไดเปนคนที่มีสัมมา

อาชีพและความประพฤติดีเพื่อเปนกําลังในการที่จะสรางประเทศชาติตอไป"

   "...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแต ความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตอง 

รูจักอบรมเด็กทั้งในดาน ศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึก รับผิดชอบในหนาที่และใน

ฐานะที่เปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนาการใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้นตางกับการอบรม  

การสอนคือการใหความรูแกผูเรียน  สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย  

ขอใหทานทั้งหลายจงอยาสอนแตอยางเดียวใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย..."

อตินาฏ ไชยเอียด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจามันเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งาม ที่มีความกาวหนามีความสําเร็จ 

สัจะ เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจวาจา เปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจคือเปนการตั้งใจ

ที่จะทําอะไรเมื่อมีความสําเร็จงานนั้น..."

อทิตยา สุทิมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการแลว

 แตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือ ความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงม่ันที่

จะปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ ทั้งตองมีกุศลโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบพรอม

กันดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

อทิรา โสตโยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญ ๆ ทุกอยาง ตองการเวลามากกวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจทําไมสําเร็จโดย

ตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้นไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับชวง

งานขึ้นเปนขอสําคัญ จะตองถือ..."

อธิชัย วุฑฒิเวชช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."

อธิพงษ ทุมมานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

อนงค กลิ่นเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหนักเรียนทั้งหลายตั้งใจรับความรูที่ครูสอน เพราะโอกาสเชนนี้หายาก ถาไมเอาใจใสพยายามเรียน

ก็จะหาโอกาสไมไดอีก เพราะเวลาที่เปนเด็กนั้นมีนอย จึงตองขอใหใชเวลาใหถูกตอง สะสมความรูในทาง

หลักวิชา และความรูทั่วไปใหมากและดีที่สุด แลวจะไมตองเสียใจ เม่ือโตขึ้นก็จะสามารถทําหนาที่ของตน 

คือ ทํามาหากินเลี้ยงชีวิต และชวยสวนรวมใหอยูไดดวยความกาวหนา และดวยความรมเย็น..."

อนงค จันทโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พอเพียง  

      ในการพัฒนาประเทศตองกระทําโดยรอบคอบและมีขั้นตอนของการพัฒนาอยางเขาใจและจริงใจคือ

ตองสรางพื้นฐานใหมีความมั่นคงเขมแข็งกอน พื้นฐานในที่นี้ก็คือประชาชน การสงเสริมการประกอบ

อาชีพใหเหมาะแกลักษณะพื้นที่ ภูมิภาคโดยใชหลักวิชาการที่ถูกตอง ประหยัด และอยูบนพื้นฐานความ

พอเพียง คือ พอมี พอกิน พอใช เมื่อประชาชนอยูดีกินดีแลว จึงคอยพัฒนาความเจริญและขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศเปนลําดับขั้นตอนตอไป..."

อนงค ชวยรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียง มีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชของเทานั้น แตมีความหมายวาพอมีพอกิน...พอมีพอกินนี้ ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

  "...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยางอาจจะดู

ฟุมเฟอยแตถาทําใหมีความสุข ถาทําได ก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

อนงค พืชสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

อนงค ยิ้มเย้ือน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

อนงค สรรเสริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคั คือ การเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต อยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวมนั้น คือ ความมั่นคงของบานเมือง..."

อนงคนอย หนูเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ ประการแรกคือ การรักษาความสัตย ความจริงใจ

ตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม ประการที่สองคือ การรูจักขมใจตนเอง

ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัตย ความดีนั้น ประการที่สามคือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม

ประพฤติลวงความสัตย สุจริต ไมวาดวยประการใด ประการที่สี่ รูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจัก

เสียสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง..."

อนงคลักษณ สุนทรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชน

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

อนนท ไคลมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

อนวัช เดชะศาศวัต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคน ระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดียวไมได กชวยกันแก

หลายๆคน หลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

อนัญญา กนกธนะสิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

อนัญา ไทยดํารงเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

อนันญา ทองศฤงคลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

อนันต กตเวที
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

อนันต กองกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทนั้นคือผูที่กระทําแตความดี คือตองหมั่น ขยัน อุตสาหะ พากเพียร เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ ตอง

หนนักแนน อดทนอดกลั้น รักษาวินัย สํารวมและระวังความประพฤติของตนใหอยูในระเบียบแบบแผนที่ดี

งาม ตองปลีกตัวปลีกใจกับความสะดวกสบาย และความสนุกสนานรื่นเริงที่ไมสมควรแกเกียรติภูมิของ

ตองทั้งใจใหแนวแน ตองซ่ือสัตย รักษาความจริงใจ ตองเมตตา หวังดี วางใจเปนกลาง ตองไมปลอยไป

ตามอํานาจอคติ ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนสมบูรณขึ้น ทั้งดานวิชาการและความฉลาดรอบรูในเหตุผล..."

อนันต แกวภูมิแห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมสามารถจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีได  แตจะตองใหคนดีปกครองคนไมดี  บานเมืองจึงจะอยูเย็น

เปนสุขได..."

อนันต ขันทราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

อนันต คําทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเพียรนั้นคือ ไมทอถอยในการฝกตนเอง ไมทอถอยในการแผความรู ไมทอถอยในการชวยผูอ่ืน 

วินัยคือระเบียบที่มีอยูในใจตนเองเพื่อที่จะเลือกวิชาการมาใชในที่ๆเหมาะสมที่ถูกตองและวินัยคือควบคุม

ตัวเองใหอยูในรองรอย ไมทําใหเกิดความเสียหายตอตนเอง..."

อนันต ฉิมนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูทางวิชาการในศาสตรหลายแขนงนั้นเมื่อสําเร็จหลักสูตรหรือจบการเรียนรูไดประกาศนียบัตร

หรือใบรับรองออกมาแลว หากจะไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันหรือใชในการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตที่

จะเปนประโยชนแกตัวเรา ครอบครัว และเปนประโยชนแกหนวยงาน รวมถึงประชาชนตองมีศีลธรรม

ประกอบกับความรูควบคูกันไปถึงจะเจริญ ไมเดือดรอนใจและนาสุขมาใหทั้งโลกนี้และโลกหนาและสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของการประกอบอาชีพในการรับราชการหรือธุรกิจสวนตัว ทั้งนี้บุคคลควรมีธรรมะ 

ประพฤติตามหลักศีลธรรมเปนหลักควบคูกับความรูเกี่ยวพันสืบเนื่องกันไป..."

อนันต นานอยูเปรน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

อนันต นิลกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่งคือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้นจึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด"ี

 การนํามาใชในการยึดถือปฏิบัติตนในการทํางาน การดําเนินชีวิต หรือใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของตน

 ขาพเจาไดนําพระราขดํารัส งกลาวมาใชโดย การสื่อสารพูดคุย ใหถูกตองตามอักขระ การเขียนใหถูกตอง

ตามหลักไวยากรณ เพื่อปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอนักเรียนและเพื่อนรวมงาน ถาเจอนักเรียนใชภาษา

ผิด (ภาษาตามศัพทของวัยรุน) ขาพเจาก็จะแนะนําใหใชอยางถูกตอง ไมปลอยใหนักเรียนใชภาษาแบบ

ผิดๆ เพราะจะทําใหภาษาไทยของเรา "วิบัต"ิ ได..."

อนันต นุสนธี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันดีวาทหารมีหนาที่ปองกันประเทศและปกปองคุมครองประชาชนใหมีชีวิตอยูดวยความ

รมเย็นเปนปรกติสุข หนาที่ทั้งนี้ถือวาสําคัญมาก โดยเฉพาะในระยะปจจุบันสถานการณในบานเมืองเรา

อาจกลาวไดวาไมนาไววางใจนัก เหตุเพราะภัยอันตรายและความไมเปนปรกตินานาประการ ทหารจึง

ตองสํานึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีและทําหนาที่ของตนใหเขมแข็งหนักแนนยิ่งขึ้นซึ่งหากสามารถ

กระทําไดครบถวนแทจริงก็จะเปนความสําเร็จเปนความดี เปนเกียรติเปนศักดิ์ศรีของทหารและกองทัพไทย

 ประชาชนก็จะอยูเย็นเปนสุข บานเมืองไทยก็จะอยูรอดปลอดภัยและดํารงอยูไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

อนันต ปนสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคนทุกฝายจึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกันหากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน สมัครสมาน

รวมมือรวมความคิดกันใหปฏิบัติบริหารงานของแผนดินดําเนินการอยางมีเอกภาพและไดผลที่พึงประสงค

สมบูรณพรอมทุกสวน..."

อนันต พันสด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธี มอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง ขอ

แสดงความชื่นชมกับผูทรงกิตติคุณและบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา. 

เมื่อวันวาน ขาพเจาไดกลาวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ เปนความวา การรูจักประมาณตน ทําใหคนเรารูจัก

ใชความรูความสามารถ ที่มีอยูไดพอเหมาะพอดีกับงาน และไดประโยชนสูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้ง

ยังทําใหรูจักขวนขวายศึกษาหาความรู เพิ่มพูนประสบการณอยูเสมอ เพื่อปรับปรุงสงเสริมศักยภาพใน

ตนเองใหยิ่งสูงขึ้น ผูรูจักประมาณตน จึงสามารถทําตนทํางานไดผลดีกวาคนอื่น ผูที่แมจะมีความรู

ความสามารถมากกวา แตไมรูจักประมาณตน วันนี้ใครจะกลาวกับทานถึงเรื่อง การรูจักประมาณ

สถานการณ 

การรูจักประมาณสถานการณ ไดแกการรูจักพิจารณาสถานการณที่เกิดขึ้น ใหเห็นชัดถึงความเปนมา และ

ที่เปนอยู แลวคาดวาควรจะเปนไปอยางไรในอนาคต อยางเชน เมื่อเกิดน้ําทวม ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็จะตอง

ศึกษาสถานการณตาง ๆ ใหรูกระจางทั่วถึง เริ่มแตน้ําทวมนั้นเกิดขึ้นมาอยางไร ในพื้นที่นั้นมีสภาพเปน

อยางไร เคยมีน้ําทวมมาแลวกี่ครั้ง มีระยะถี่หางอยางไร แตละครั้งกอใหเกิดความเสียหายมากนอยเพียงใด

 และในปจจุบันมีลักษณะอยางไร เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร เม่ือรูสถานการณที่เปนมาและที่

เปนอยูแนชัด ก็ควรประมาณสถานการณไดวาในอนาคตจะเปนอยางไร และจะเกิดขึ้นอีกเมื่อใด การแกไข

ปองกัน ก็จะสามารถกําหนดวิธีการไดถูกตรงกับปญหา และสภาพพื้นที่ ทั้งสามารถกําหนดเวลาปฏิบัติได

วา การใดควรจะทํากอนหลัง และการใดเปนการดวน ที่จะตองเรงทําใหแลวเสร็จทันการณทันเวลา เพื่อ

ปองกันความเสียหายไมใหเกิดมีขึ้นอีก การรูจักประมาณสถานการณจึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง ในการ

ปฏิบัติงาน ย่ิงประมาณสถานการณไดถูกตองเพียงใด ก็จะทําใหงานที่ทําสําเร็จผลสมบูรณ และได

ประโยชนคุมคามากขึ้นเพียงนั้น 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสมประสงค ในความดีงามความรุงเรืองตามที่ปรารถนาทุกประการ 

และขอใหทุกทานที่มาประชุมพรอมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน..."

อนันต มาลยาภรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

อนันต ยอดสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราคิดดี ทําดีไมใชปาก ทําอยางดีจริงๆ คือสรางสมสิ่งที่ดีดวยการปฏิบัติในสิ่งที่เรียกงาดี 

หมายความวา ไมใชเบียดเบียนผูอ่ืน สรางสรรคทําใหมีความเจริญทั้งวัตถุ ทั้งใจ แลวไมตองกลัว..."

อนันต ย่ิงนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

อนันต วงศนิลจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

อนันต ศรีขวัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดดวยโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบถูกตอง..."

อนันต สมาธิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สมัยนี้ เปนสมัยพัฒนาประเทศ เรากําลังรวมกันดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ อยางเรงรีบ และไดรับ

ผลดีจากโครงการเหลานั้นแลว อยางนาพอใจ หลายประการ ความเจริญของประเทศ นั้น หมายถึง ความ

เจริญของประชาชนเปนสวนรวม สม่ําเสมอทั้งประเทศ "

(..."

อนันต สวนครามดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจความหมายคําวา ความ

รับผิดชอบใหถูกตอง..."

อนันต แสนสนิท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ปองกันประเทศของทหารนั้นสวนหนึ่งคือ การใชแสนยานุภาพทําการยุทธซ่ึงเปนหนาที่โดยตรง 

อีกสวนหนึ่งคือการสนับสนุนชวยเหลือประชาชน ใหประชาชนมีกําลังเขมแข็งขึ้น ทั้งทางความเปนอยู ทั้ง

ทางจิตใจที่จะไมยอทอตอการทํามาหาเลี้ยงชีพ และไมหวั่นไหวครั่นครามตอการกอกวนคุกคามของศัตร.ู.."

อนันต ใสใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประชาชนไมมีที่พึ่ง ไมมีผูใดเอาใจใส พอ พึ่งทางราชการ ไมได ก็ตองหันไปพึ่งผูกวางขวาง ผูมี

อิทธิพลจึงเปนหนาที่ของทาง ราชการที่จะปฏิบัติงาน เพื่อใหการบริการของ ราชการไดเขาถึงประชาชน 

โดยทั่วถึงและทําดวยความสุจริต..."

อนันต หัมปอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

อนันต เองฉวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําบัญชีใหเห็นวาสมดุล ไมขาดทุน ถาทุกคนสามารถที่จะทําใหพอดีไมขาดทุน ประเทศชาติไมขาดทุน

แน และประเทศชาติขาดทุนอยางนี้ ไมขาดทุน อยูรอด ขอสําคัณเปนอยางนี้  ที่วาเศรษฐกิจพอเพียงไมใช

วาพอเพียงในการบริโภค แตใหพอเพียง ในการมีชีวิตอยุบางคนก็อาจจะรวยไดทีเดียว..."

อนันตื แสนใจบาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติงานโดยตรงของทหารคือ การสูรบ และนอกจากนั้นก็มีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ งาน ซึ่งใน

ปจจุบันนี้มีความสําคัญยิ่งไดแกการปฏิบัติ ในดานชวยประชาชนในทองที่ ซ่ึงจะทําใหการงาน ของทหาร

โดยตรงนั้นมีความสะดวกและมี ความสําเร็จได..."

อนันท งามดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"... 
"...ประเทศไทยเปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึงตอง

ชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเปนสุขตอไป แมจะมีสภาพสถานการณตาง ๆ  แวดลอมซ่ึงอันตรายและทั้งโลกก็

ประสบปญหาตาง ๆ  นานา  ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

อนันท นิลละมัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อชาวพุทธรูธรรมะ ปฏิบัติธรรมอยางถูกตอง ทั่วถึงพระศาสนาก็จะมั่นคงขึ้นได ทั้งนี้ เพราะเหตุที่บอน

เบียนพระศาสนาใหเศรา หมองนั้น มักจะมาจากการกระทําของชาว พุทธผูไมรู ไมเขาใจ และไม ปฏิบัติ

ตามธรรมะนั่นเองเปนสําคัญ..."

อนันท สังคะอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

อนัอนต มีประเทศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

อนิตตา ปมะสาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

อนินทิศา ไทยบัณฑิตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีที่ไดมามอบกระบี่แกผูสําเร็จจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ

 โรงเรียนนายเรืออากาศ ในวาระนี้ ขอแสดงความรื่นรมกับทุกๆคนที่ไดรับความสําเร็จในการศึกษาและ

ไดรับเกียรติเปนนายทหารของกองทัพไทย

  ผูที่เรียนสําเร็จจากสถาบันการศึกษาทางการทหารเปนที่รับรองยกยองวา นอกจากจะมีความรูดีมี

ความสามารถสูงแลว ยังไดรับการฝกอบรมอยางเขมงวดในเรื่องความมีระเบียบวินัยอีกดวย ระเบียบวินัยนี้

เปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับทุกคน โดยเฉพาะทหารเพราะขึ้นช่ือวาเปนทหารแลวตองมีวินัย ทหารจะตองถือ

วินัยอยางเครงครัดทั้งวินัยทางกายวินัยทางใจ กลาวคือจะตองประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยอัน

ดีของทหารและตองต้ังใจใหม่ันคงแนวแนที่จะทําการทุกอยางที่พิจารณาเห็นชัดแลววาถูกตองเปน

ประโยชนและเปนธรรมใหจริงใหจนสําเร็จดวยความรับผิดชอบ และดวยความสุจริตจริงใจโดยมุงถึงผล

อันพึงประสงคของการนั้นเปนสําคัญจึงขอใหทหารทุกนายไดสํานึกตระหนักในเรื่องนี้ใหมาก ระมัดระวงั

กายใจใหมั่นอยูในเสมอทุกเม่ือจักไดเปนทหารที่แท ที่มีความรูความสามารถที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี เปนที่

ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไป

  ขออวยพรใหนายทหารใหมทุกคนและทุกทานที่มารวมประชุมพรอมกันในพิธีนี้มีความสุข ความเจริญใน

ชีวิต มีความกาวหนารุงเรืองในตําแหนงการงานและมีความประสงตในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ..."

อนิรุทธ ซันเหมือน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ไดมีโอกาสมาเรียนในตางประเทศ นับวาเปนประโยชน เพราะหลายประเทศ มีความกาวหนาใน

ดานวิชาการ แตควรจะพิจารณา ดวยสติปญญาวา อะไรที่ควรจะรับมาเปน ประโยชนแกบานเมือง แลวนํา

 เอาวิชาความรูกลับไปชวยบานเมือง..."

อนิรุธ โกศินานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

อนิล พรหมหยก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

อนิล พรหมหยก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

อนิวัตร เจริญตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัส  ที่ขาพเจายึดถือเปนหลักในการดําเนินชีวิต  และหลักในการทํางานคือ  ความซื่อสัตย

และความยุติธรรม ยึดมั่นในความดีที่ตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ปฏิบัติกับทุกคนอยางเสมอภาค อยูกับ

ผูรวมงานอยางพี่นองมีความสามัคคี ปรองดอง เพื่อใหเกิดความสงบสุขในที่ทํางาน  เวลาปฏิบัติงานก็

ซื่อสัตย ยุติธรรมไมเห็นแกลาภยศ เงินทอง

              ขาพเจาจะยึดถือเปนหลักในการดําเนินชีวิตตอไป  อละจะมุงม่ันทําความดีเพื่อถวายแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ซึ่งจะทรงเจริญพระชนมายุครบ  80 พรรษา ในป2550 นี.้.."

อนุกูล ศรีเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

อนุจ จันทรชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

อนุจิตต พฤกษหิรัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

อนุชา แกลวณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา  ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง  ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ  ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม  ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมายอีกประการหนึ่ง  เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน  ผูปฏิบัติราชการ  โดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้ โดยครบถวนสม่ําเสมอจะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน  ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

อนุชา จันทรผง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

อนุชา ชูชาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

อนุชา ตันปติกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

อนุชา บัวแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถูประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

อนุชา ภูสดศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

อนุชา ศรีทันดร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

อนุชา สาริการินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูนั้นจะตองใหความรูแกเด็ก ๆ ดวยความเมตตา ดวย ความหวังดี คือ ดวยความเมตตาตอผูที่เปน ลูก

ศิษย และดวยความหวังดี ตอสวนรวม เพราะถาสวนรวมประกอบดวยบุคคล ที่มีความรูดี สวนรวมก็ไป

รอด..."

อนุชาติ คํามา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวางประกอบดวยงานทุกดาน ทุกระดับ อันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกัน

หมดโดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลอง พอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธ์ิ

ผล ที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาได ดังนี้น ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

พยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

อนุชาติ ไชยศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดี คือ คนมีระเบียบ ไดแกระเบียนในการคิด และในการทํา ผ๔ไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งความคิด ทั้งการปฏิบัติงาน..."

อนุชิดา ดอละ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

อนุชิดา สมหวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือ  ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวย

วิถีทางที่สุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม  ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู  

การทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและม่ันคง

ถาวร เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

อนุชิต เงาภูทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

อนุชิต โนรดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปองดองกันไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองเหมือนกันหมด ลงทาย

ชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็ตอง

สอดคลองกัน..."

อนุชิต แผนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

อนุชิต ไพสนิท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

อนุชิต สารภาพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มีคนบอกวาโครงการพระราชดําริแตะตองไมได ขอนี้เปนความคิดที่ผิดหรือเปนความคิดที่ไมถูกตองนัก

เพราะหากโครงการพระราชดําริแตะตองไมได เมืองไทยไมเจริญ..."

อนุชิต สารภาพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันสรางสรรคประโยชนสงวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจําทะงานสําคัญยิ่งใหญเปนคุณประโยชนแทจริงได

สําเร็จ..."

อนุชิต แสงศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การประหยัดเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่งในทุกแหงและในกาลทุกเมื่อ ขอใหคํานึงถึงผลไดที่เกิดขึ้นจาก

การประหยัดนี้ใหมาก..."

อนุตรา อัครอารีสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

อนุทัน คําทา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด

 ขาราชการทุกคนจึงตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

อนุพงษ ศรแผลง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติงานโดยตรงของทหารคือ การสูรบ และนอกจากนั้นก็มีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ งาน ซึ่งใน

ปจจุบันนี้มีความสําคัญยิ่งไดแกการปฏิบัติ ในดานชวยประชาชนในทองที่ ซ่ึงจะทําใหการงาน ของทหาร

โดยตรงนั้นมีความสะดวกและมี ความสําเร็จได..."

อนุพนธ บลลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครู จะตองตั้งตัวในความดีอยูตลอดเวลา แมจะเหน็ดเหนื่อยเทาไรก็จะตองอดทน  เพื่อพิสูจนวา ครูนี้

เปนที่เคารพสักการะได แตถาครูไมต้ังตัวในศีลธรรม ถาครูไมทําตัวเปนผูใหญ เด็กจะเคารพไดอยางไร..."

อนุรักษ ทายา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

อนุรักษ นาคศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

อนุรักษ พันธบุระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สิ่งที่มีกฎเกณฑก็เรียกวาเปนกฎหมาย บุคคล นั้นก็ตอง อาศัยกฎเกณฑที่ถูกตองจึงจะมีความสุขได ถา

ไมมีกฎเกณฑที่ถูกตอง ทําใหอยูกันไมผาสุก เพราะวามีการเบียด เบียนกันบาง มีการเขาใจผิดกันบาง 

ฉะนั้น จึงตองมีกฎเกณฑ คือกฎหมายที่ตรา ขึ้นมาเพื่อความสงบเรียบรอย..."

อนุรักษ ลุนราศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสําคัญ 

ผูที่จะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะตองมีทั้งวิชาความรูทั้งหลักธรรมทาง

ศาสนา เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติการงานใหชอบคือ ให

ถูกตองและเปนธรรม วิชาการกับหลักธรรมนี่ มีประกอบกันพรอมในผูใด ผูนั้นจะไดประสบความสุข และ

ความสําเร็จในชีวิตโดยสมบูรณ..."

อนุรักษ สุคันโท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

อนุรักษ อรามเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

อนุรักษ อัตตนาถ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

อนุรัตน แดงกลิ่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

อนุวรรณ แกวชูเสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

อนุวัช กุศลวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแต ความรูในทางวิชาการ และในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตอง 

รูจักอบรมเด็กทั้งในดาน ศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึก รับผิดชอบในหนาที่ดวย..."

อนุวัฒน กลุมกลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...1. ขอบคุณขาวทุกเม็ด น้ําทุกหยด อาหารทุกจานอยางจริงใจ

2. อยาสวดมนตเพื่อขอสิ่งใด นอกจาก ปญญา และความกลาหาญ

3. เพื่อนใหม คือของขวัญที่ใหกับตัวเอง สวนเพื่อนเกา หรือ มิตร คืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณคา

4. อานหนังสือธรรมะปละเลม

5. ปฏิบัติตอคนอื่น เชนเดียวกับที่ตองการใหผูอ่ืนปฏิบัติตอเรา

6. พูดคําวา ขอบคุณใหมากๆ

7. รักษา ความลับ ใหเปน

8. ประเมินคุณคาของการให อภัย ใหสูง

9. ฟงใหมาก แลวจะไดคูสนทนาที่ดี

10. ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตําหนิ และรูแกใจวา เปนจริง

11.หากลมลง จงอยากลัวกับการลุกขึ้นใหม

12. เมื่อเผชิญหนากับงานหนัก คิดเสมอวา เปนไปไมไดที่จะลมเหลว

13. อยาถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต

14. ใชบัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อยาใชเพื่อกอหนี้สิน

15. อยาหยิ่งหากจะกลาววา ขอโทษ

16. อยาอายหากจะบอกใครวา ไมรู

17 ระยะทางนับพันกิดลเมตร แนนอนมันไมราบร่ืนตลอดทาง

18. เมื่อไมมีใครเกิดมาแลววิ่งได จึงควรทําสิ่งตางๆอยางคอยเปนคอยไป

19 การประหยัดเปนบอเกิดแหงความร่ํารวย เปนตนทางแหงความไมประมาท

20. คนไมรักเงิน คือคนไมรักชีวิต ไมรักอนาคต

21. ยามทะเลาะกัน ผูที่เงียบกอน คือผูที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี

22. ชีวิตนี้ฉันไมเคยไดทํางานเลยสักวัน ทุกวันเปนวันสนุกหมด

23. จงใชจุดแข็ง อยาเอาชนะจุดออน

24. เปนหนาที่ของเราที่จะพูดใหคนอื่นเขาใจ ไมใชหนาที่ของคนอื่นที่จะทําความเขาใจสิ่งที่เราพูด

25. เหรีญเดียวมีสองหนา ความสําเร็จกับลมเหลว

26. อยาตามใจตัวเอง เร่ืองยุงๆเกิดขึ้นลวนตามใจตัวเองทั้งสิ้น

27. ฟนรวงเพราะมันแข็ง สวนลิ้นยังอยูเพราะมันออน

28. อยาดึงตนกลาใหโตไวๆ ( อยาใจรอน)

29. ระลึกถึงความตายวันละ 3 คร้ัง ชีวิตจะมีสุข มีอภัย มีให

อนุวัฒน ชาญฉลาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



30. ถาติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดตอๆไปก็ผิดหมด

31. ทุกชิ้นงานจะตองกําหนดวันเวลาแลวเสร็จ

32. จงเปนน้ําครึ่งแกวตลอดชีวิต เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมไดตลอด

33. ดาวและเดือนที่อยูสูง อยากไดตองปน บันไดสูง

34. มนุษยทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต จงทําชิ้นงานที่สําคัญที่สุดกอนเสมอ

35. หนังสือเปนศูนยรวมปญญาของโลก จงอานหนังสือเดือนละเลม

36. ระเบียบวินัย คือคุณสมบัติ ที่สําคัญในการดําเนินชีวิต..."

อนุวัฒน ชาญฉลาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อกฎหมายของเราดีอยูแลว จุดใหญที่สําคัญที่สุดในการธํารงรักษาความยุติธรรมในบานเมือง จึง

ไดแกการสรางนักกฎหมายที่ดี ที่จะสามารถวิเคราะห และใชกฎหมายไดตรงตามวัตถุประสงค ขาพเจาจึง

ปรารถนาอยางยิ่งที่จะใหทุกคนสรางตนใหเปนนักกฎหมายที่ดีแท โดยฝกตนใหมีความกลาในอาชีพของ

นักกฎหมาย คือกลาที่จะปฏิบัติการไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม ไมปลอย

ใหภยาคติคือความเอนเอียงไปดวยความหวาดกลัวในอิทธิพลตาง ๆ เขาครอบงํา สําหรับเปนกําลังสงให

ทํางานไดดวยความองอาจ มั่นใจและมุมานะอีกประการหนึ่งตองฝกใหมีความเคารพเชื่อม่ันในสัจธรรม

คือความถูกตองตามคลองธรรม และความเปนจริงอยางม่ันคง ไมหวั่นไหวดวยโลกธรรมไมเห็นสิ่งอันอื่น

ใดยิ่งไปกวาความจริง สําหรับปองกันมิใหความยุติธรรม และความทุจริตเกิดขึ้นได..."

อนุวัฒน ไชยภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียวกันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยูในฐานะดี จึงเห็นไดวา ความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัย เปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งที่จะชวยนําประเทศชาติ สูความวัฒนาถาวร..."

อนุวัฒน วริพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

อนุวัตร โชคเฉลิม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฎิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่ของ

เยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เริ่มชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง โดย

ใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

อนุศักดิ์ คําศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

อนุศักดิ์ ตั้
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

อนุศักดิ์ ตั้งไพบูลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวงจะธํารงความยุติธรรมและความ ถูกตองเที่ยงตรง หรือจะธํารงความศักดิ์สิทธิ์และ

ประสิทธิภาพเต็มเปยมอยู ไดหรือไมนั้น เพียงไรนั้นขึ้นอยูกับการใช..."

อนุศักดิ์ บรรจบลาภ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้  เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด  เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา  และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได  ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบ

มาได  ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทยและความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง  อยายอม

ใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

อนุศักดิ์ พรหมผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาพวกเราทุกวันนี้ ปราถนาจําธํารงรักษาประเทศและความเจริญมั่นนคงนี้ใหยั่งยืนตอไป ก็จะตองทํา

จิตใจใหไดอยางบรรพบุรุษ คือ รูสํานึก ตระหนักในชาติ ในเผาพันธุไทย แลวตั้งความคิดเห็นของตนให

ถูกตองและหนักแนนแนวแน ในอีนทีจะยึดถือ ประโยชนของชาติบานเมือง เปนเปาประสงค เลิกคิดถึง

ประโยชนเฉพาะตน  เฉพาะพวกพอง เปนที่ตั้ง ไมขัดแยง แขงขันใหเสียประโชนแผนดิน ผูใดมีภาระหนาที่ 

อันใดอยูก็ตองเรงกระทําใหจริง ใหสําเร็จลุลวง ไปดวยความรับผิดชอบ อยางเต็มที่ มีความอุสาหะ 

ขวนขวาย โดยบริสุทธิ์ใจที่จะรักษาความเปนปกแผน มั่นคงของคนไทย ไวดวยความเมตตา ปรองดอง ดั่ง

ญาติ ดั่งมิตร ผมีความมุงดี มุงเจริญตอกัน..."

อนุสรณ คลายมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

อนุสรณ คําวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ก็ขอใหทุกทานทั้งหลายจงชวยกันรักษาความสามัคคีต้ังอยูในความไมประมาทและรวมกันตรวจตรา

ระมัดระวังอยาใหเหตุรายใดๆเกิดขึ้นไดเพื่อความปลอดภัยและวัฒนาถาวรของประเทศของเรา..."

อนุสรณ โคยสัตยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

อนุสรณ ชัยฤทธิไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

อนุสรณ ทองคําฟู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียร และความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียรไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรื่องแนๆ..."

อนุสรณ เปรมเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

อนุสรณ ศรีวะโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

อนุสรณ ศรีสุขใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย  ยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบ  และการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสําคัญ

  ผูที่จะสามารถประพฤติชอบ  และหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น  ยอมจะตองมีความรู  ทั้งหลักธรรมทาง

ศาสนา เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการงาน  สิ่งหลังเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ 

และการปฏิบัติงานใหชอบ คือ ใหถูกตองและเปนธรรม  วิชาการกับหลักธรรมนี้มีประกอบกันพรอมในผูใด

ผูนั้นจะไดประสบสุข และความสําเร็จในชีวิตโดยสมบูรณ

       ดังนั้นการใหศึกษาแกเด็ก  จึงจําเปนตองจัดใหไดครบทั้งสองทาง  ในพระคัมภีรก็มีแนวปฏิบัติที่ดีที่

ถูกตองอยูครบถวนแลว  ทั้งดานทางการปฏิบัติตัว และทางการปฏิบัติจิตใจ  ควรที่ทานทั้งหลายจะดําเนิน

ตามโดยเครงครัด  เพื่อความผาสุก และความเจริญมั่นคงของทุกๆ คน..."

อนุสรณ สรอยผาบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

อนุสิทธ์ิ พวงเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูก และแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมาย ตองเพลาการ

คิดนึกถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

อนุสิทธ์ิ มูสิกวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝายจึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน สมัคร

สมานรวมมือรวมความคิดกันใหการปฏิบัติบริหารงานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่

พึงประสงคสมบูรณพรอมทุกสวน..."

อนุสิษฐ ปนยาโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

อโนชา แยมเกษร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

อโนชา สิงหคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

อโนชา แสงเดือนฉาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความ คิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวน รวม

..."

อโนทัย ร่ืนเสือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

อโนทัย ร่ืนเสือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันอันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมือง อยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแตอ

ดัตจนถึงปจจุบัน..."

อโนมา บอทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายกับความเปนอยูที่เปนจริงอาจขัดกัน และ

ในกฎหมายก็มีชองโหวมิใชนอย เพราะเราปรับปรุง

กฎหมายและการปกครองอยางโดยอาศัยหลักการของ

ตางประเทศ  โดยมิไดคํานึงถึงความเปนอยูของ

ประชาชนวาในที่ใดเปนอยางไร..."

อโนมา ปทมานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

อบ แกวอรุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

อพิสิฎฐ กระฉอดนอก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากจะตองใชความรูความสามารถแลว

                      

                  ยังตองเปนผูมีจิตใจสูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะ ประพฤติแตในสิ่งที่ชอบที่ควร 

                  วางตนใหสมเกียรติเปนผูที่ควรแกการนับถือ..."

อภัยพงศ คงหอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

อภัรตรี ยงสถิตศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทนั้นเปนผูทําแตความดี คือ ตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ

ตองหนักแนน อดกลั้นและอดทน ตองรักษาวินัย สํารวม ระวังความประพฤติปฏิบัติของตนใหอยูใน

ระเบียบแบบแผน

ที่ดีงาม ตองปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบาย และ ความสนุกร่ืนเริงที่ไมสมควรแกเกียรติภูมิของตน 

ตองตั้งใจ

ใหมั่นคงแนวแน ตองซ่ือสัตย รักษาความจริงใจ ตองเมตตาหวังดี ตองวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตาม

อํานาจอคติ

ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนสมบูรณขึ้นทั้งดานวิทยาการและความฉลาดรอบรูในเหตุและผล

        เม่ือครูที่ดีที่แทเปนดังนี้ จึงกลาวอีกอยางหนึ่งไดวา การทําหนาที่ครูก็คือ การสรางบารมีที่แทนั่นเอง 

และ

การบําเพ็ญบารมี หรือ เพิ่มพูนความดีนั้น ยอมบํารุงจิตใจใหเจริญมั่นคงขึ้น และ ขัดเกลาใหประณีต

สะอาดหมดจด...

เสนอแนะ สมควรใหผูที่รวมสงพระราชดํารัส 100 ทานแรก ไดรับหนังสือรวมที่ตีพิมพดวยคะ..."

อภิกัญ เลิศวาสนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

อภิชญา วิสุทธาจาร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

อภิชล นาคชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."  

    

พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคมงานพระราชพีธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2530..."

อภิชัย ชัยศาสตรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

อภิชัย ดีไชยเศรษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอมทําได

สะดวกราบรื่น ไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว..."

อภิชัย พีระกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

คัดตัดตอนจากพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา..."

อภิชา อุตรวิเศษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคน

อ่ืนนอย ถาทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโดง ไมโลภ

อยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

อภิชาต ผองประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานการสรางเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว 

แตละคนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริต และมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับกับตองอาศัย

กุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ..."

อภิชาติ กรองจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

อภิชาติ กัลลประวิทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดาน และตอง การความ สามัคคีความสงบเรียบรอย ผลดีทั้งปวง

ดังกลาวจะ เกิดขึ้นไดดวย ประชาชนมีหลักของใจอันม่ันคง มีศรัทธาและ ปญญาอันถูกตอง และ ปฏิบัติ

ตนอยูในทางที่เปนประโยชนแกสวนรวม..."

อภิชาติ กิจพิพิธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

อภิชาติ ปุญญาภินันทื
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

อภิชาติ พานิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

วันที่  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๖..."

อภิชาติ เพชรแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราจะปกครองหรือชวยใหบานเมืองมี ความสงบสุขเรียบรอย เราจะตองปฏิบัติตรงตามกฎหมาย

ทั้งหมดไมได จะตองคํานึงถึงหลัก นิติศาสตรและรัฐศาสตรไปพรอม ๆกันตองอยูดวย ความอะลุมอลวย 

ไมกดขี่ซ่ึงกันและกัน..."

อภิชาติ ภะวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

อภิชาติ สุวรรณชัยรบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

อภิชาติ เส็งสาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

อภิชาติ เสาธงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมืองประกอบดวยสถาบันอันเปรียบไดกับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเปนชีวิตรางกาย ชีวิต

รางกายดํารงอยูไดเพราะดวยอวัยวะใหญนอยทํางานเปนปกติพรอมกันอยางไร ชาติบานเมืองก็ดํารงอยูได

เพราะสถาบันตางๆ ต้ังม่ันและปฏิบัติหนาที่ของตน โดยพรอมมูลอยางนั้น ทางทั้งหลายควรจักไดทราบ

ตระหนักวา ชาติบานเมืองคือชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น

มิใชจักตองรวมมือกระทําพรอมกันไปโดยสอดคลองกัน เกื้อกูลกัน และมีจุดมุงหมาย มีอุดมคติอันรวมกัน 

ถาหมูหนึ่งหมูใดทําหนาที่ยอหยอนเปนอันตรายไป ก็อาจทําใหทั้งชาติแตกสลายตายไปได..."

อภิชาติ แสงโสภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

อภิชาติ หรีบปราณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

อภิชาติ หวันชิตนาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานทุกอยางมีดานหนาและดานหลัง เหมือนเหรีญบาท งานดานหนานั้น มีคนทํากันเยอะแยะ และมี

คนแยงกันทํา เพราะมีผลเห็นไดชัด และก็ปูนบําเหน็จกันไดเต็มที่ แตงานดานหลังที่ไมปรากฏตอสายตา

คนตองเปนคนที่เขาใจงานและหนาที่ของตัวจริงๆ จึงจะทําไดและตองเสียสละดวย เพราะงานดานหลัง

เปนงานปดทองหลังพระ ถาทําดีแลวไมใหตองเห็นปรากฏและตองยอมรับวาจะไมไดอะไรตอบแทนเลย 

นอกจากความภูมิใจในการทํางานในหนาที่ของตน..."

อภิเชษฐ นุนสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

อภิญญา คงเย็ฯ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่งคง..."

อภิญญา คําชื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

อภิญญา จันทรังษี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิธีการที่จะใหบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนานั้นมีอยูหลายอยาง ขอแรกคือจะตองใหเขาใจวาสิ่งใด

ควรทําสิ่งใดไมควรทํา ซ่ึงโดยเฉพาะสําหรับเยาวชน ก็เปนสิ่งที่ยากที่จะทราบวาอะไรควรทําไมควรทํา 

เพราะวาบางคนก็ไดรับคําบอกใหทําอยางโนนอยางนี้ เราทําไปอาจผิดก็ได เมื่อมีกิจการอะไรที่จะทํา 

ขอใหทุกคนใชความคิดพิจารณา ความคิดพิจารณานี้แปลวา ฟงวากิจการจะมีอะไร เขามาบอกวาใหทํา

อะไร แลวก็มาคิดดวยความคดิของตัว คือใหมีเหตุผล เพราะทุกสิ่งทุกอยางก็ตองมีเหตุผล ที่เขามาบอก

ใหทําอะไร ตองใหเขาใจวาสมเหตุสมผล..."

อภิญญา ชไมเซอร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น  นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงาน และใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

อภิญญา พรหมเพ็ญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง. ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตาง ๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาด

แจมใสในเหตุในผล . หนาที่นี้เปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ. ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความ

ดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบ ได

เขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญ

และความเสื่อมทั้งปวง . 

      โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสาย. ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

อภิญญา พหรมฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง 

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริ ญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

อภิญญา หาโสะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

อภิญา วิจิตรเศรษฐกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานรักษาความมั่นคงของประเทศเปนงานที่กวางขวาง และละเอียดลึกซ้ึง เกี่ยวเนื่องกับงานของ

บานเมืองทุก ๆ สวน ทั้งยังตองปรับเปลี่ยนแผนและกระบวนการปฏิบัติใหถูกตองทันสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูปฏิบัติบริหารงานระดับสูงทั้งฝายทหาร และพลเรือนจึงตองเปนคนที่

สามารถจริง ๆ คือมีความจัดเจนทั้งในวิชาการ ในวิธีการปฏิบัติและในสถานการณทุกดานในโลก..."

อภิเดช กอกําลัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมืองประกอบดวยนานาสถาบัน เปรียบไดกับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเปนชีวิต

รางกายดํารงอยูไดเพราะอวัยวะใหญชวยกันทํางานเปนปกติพรอมกันอยางไร ชาติบานเมืองก็ดํารงอยูได

เพราะสถาบันตางๆ ต้ังม่ันและปฏิบัติหนาที่ของตน โดยพรอมมูลอยางนั้น 

  ในหลวงรับสั่ง ไมใหทะเลาะกันอยาเลยเถิด ทุกฝายใหระวัง คิด พูด ทํา..."

อภิธาน ไทยสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานตองหามไมใหมีการทุจริตขึ้นแลวทานจะเปนผูวาราชการรจังหวัดซีอีโอที่มีประสิทธิภาพ  ถาทุจริต

แมแตนิดเดียวก็ขอแชงใหมีอันเปน..แตถาไมทุจริต สุจริตและมีความตั้งใจมุงมั่นสรางความเจริญ ก็ขอให

ตออายุไดถึง 100ป สวนคนไหนที่มีอายุมากแลว ขอใหแข็งแรง ความสุจริตจะทําใหประเทศไทยรอดพน

อันตราย..."

อภินันท เกิดอนันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคนทีสามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

อภินันท ธนลีนาปจจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

อภินันท นิลฉาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 5 ธันวาคม 2512..."

อภินันท เปาะอีแต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น...." 

สวนหนึ่งจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม

โจ จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันเสารที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๒๒..."

อภินันท อูอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเล และขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน..."

อภินันท โอปณะโสภิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกแลกวาง ประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่ง ความสามารถในการปฏิบัติการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสามสวนนี้

โดยครบถวนสม่ําเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

อภิเน จอยปลูก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา

"ความเปนครู หมายถึง การมีความรูดีประกอบดวยหลักวิชาที่ถูกตองแนนแฟนและแจมแจงแกใจ รวมทั้ง

คุณความดีและความเอื้ออารีปรารถนาที่จะถายทอดเผื่อแผใหผูอ่ืนไดมีความรูความเขาใจที่ดีดวยความ

แจมแจงแนชัด ใจใจยอมทําใหสามารถสองแสดงความรูออกมาใหเขาใจตามไดโดยงายทั้งในการ

ปฏิบัติงานก็ยอมทําใหผูรวมงานไดเขาใจโดยแจงชัดสวนความหวังดีโดยบริสุทธ์ิใจนั้นจะนอมนําใหเกิด

ศรัทธาแจมใสมีใจพรอมที่จะรับความรูดวย ความเบิกบาน ทั้งพรอมที่จะรวมงานกับผูที่มีคุณสมบัติของครู

โดยเต็มใจและมั่นใจ 

ดังนี้ก็จะทําใหกิจการใดๆ ที่กระทําอยูดําเนินไปโดยสะดวกราบรื่นและสําเร็จประโยชนที่มุงหมายโดย

สมบูรณ..."

อภิพจน หริตกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจําปพุทธศักราช 2541 ในวันนี้ 

ขอขอบใจคณะกรรมการ และผูเก่ียวของทุกคนทุกฝายที่ไดดําเนินงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิต

ลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดวยดีตลอดมา จนพระเกียรติคุณปรากฏกวางไกลไปในหมู

ชาวโลก 

ในการศึกษาคนควาวิจัย เพื่อความกาวหนาทางการแพทยและการสาธารณสุขนั้น ผูปฏิบัตินอกจาก

จะตองมีความตั้งใจที่แนวแน อดทน และเสียสละเปนอยางมากแลว ยังตองมีจิตใจที่ประกอบดวย ความ

เมตตาอาทรตอเพื่อนมนุษยเปนอยางสูงดวย จึงจะพากเพียรกระทําใหสาํเร็จได การคนพบวิธีการผาตัดตอ

เสนเลือดเลี้ยงหัวใจของ นายแพทย เรเน จ.ี ฟาวาโลโร และการคนพบวิธีการรักษาเสนเลือดหัวใจอุดตัน

เฉียบพลัน ดวยยาละลายลิ่มเลือด ของศาสตราจารยนายแพทย ฮารวี่ ด.ี ไวท ก็ดี การตรวจพบเชื้อไวรัสที่

เปนตนเหตุของโรคไขหวัดใหญ ของ ศาสาตราจารย เคนเนดี เอฟ. ช็อตริดจ อันเปนผลให แพทยหญิง มาร

กาเร็ต เอฟ. ซี. ชาน สามารถควบคุมการระบาดของไขหวัดใหญไดก็ดี ลวนเปนผลสําเร็จอันยิ่งใหญ ซ่ึงกอ

เกิดประโยชนแกประชากรโลกอยางไพศาล ขาพเจาจึงขอแสดงความนิยมยกยองดวยอยางจริงใจ กับทาน

ทั้งสี่ ที่ไดรับรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๑ และใครจะกลาวแกทุกทานวา การ

กระทําของทานเปนแบบอยางอันประเสริฐ ที่จะนอมนําใหบุคคลทั่วไปเกิดศรัทธาชื่นชม และนิยมยินดีที่จะ

เสียสละกําลังกาย กาํลังความคิด ตลอดจนประโยชนสุขสวนตัว เพื่อเสริมสรางประโยชนสุขและความ

เจริญรุงเรืองใหแกมนุษยชาติทั้งมวล 

ขออวยพรใหทานทุกคนถึงพรอมดวยความสุข ความเจริญ มีกําลังใจ กําลังกาย และสติปญญา ที่จะทํา

ประโยชนเก้ือกูลแกชาวโลกไดยิ่งๆ ขึ้น และขอใหผูมีเกียรติทั้งหลายที่มารวมชุมนุมในพิธีนี้ มีความผาสุก

สวัสดีจงทุกเม่ือทั่วกัน..."

อภิรดา นิวาสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

อภิรดี กลับทับลังค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เช่ือถือ 

และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด..."

อภิรักษ คุยสมใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประชาชนไมมีที่พึ่ง ไมมีผูใดเอาใจใส พอ พึ่งทางราชการ ไมได ก็ตองหันไปพึ่งผูกวางขวาง ผูมี

อิทธิพลจึงเปนหนาที่ของทาง ราชการที่จะปฏิบัติงาน เพื่อใหการบริการของ ราชการไดเขาถึงประชาชน 

โดยทั่วถึงและทําดวยความสุจริต..."

อภิรักษ ภูระหงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

อภิรัตน ตนแพง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

อภิรัตน ศศิสมิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

อภิรัตน สิ่งประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

อภิลักษณ ภุมมาลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

อภิวัฒน กอมพนม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

อภิวัฒน บรุงวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขไดถาคนคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก

หลายๆคนหลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง

และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จมองการงาน..."

อภิวัฒน มาเนตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุดไมมีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม

วาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยไดเสมอ..."

อภิวัฒน รุงโรจนนภากร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

อภิวัฒน วันรักชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

อภิวัฒน เหลาเจษฐา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถา น้ํา มีไมพอทั้งในดานการบริโภคหรือใช เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมแลว ประเทศชาติไมมีทางที่

จะเจริญได..."

อภิวัทธ ทองทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯ

ถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541..."

อภิวัน แสงพลสิทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลาย เปนของมีคุณคาและจําเปนแกการศึกษาคนควา

ในทางประวัติศาสตรศิลปโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทยที่มีมาแตอดีต ควร

สงวนรักษาไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติของชาติไวตลอดกาล..."

อภิศักดิ์ มิ่งศูนย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสําคัญ 

ผูที่จะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะตองมีทั้งวิชาความรูทั้งหลักธรรมทาง

ศาสนา เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติการงานใหชอบคือ ให

ถูกตองและเปนธรรม วิชาการกับหลักธรรมนี่ มีประกอบกันพรอมในผูใด ผูนั้นจะไดประสบความสุข และ

ความสําเร็จในชีวิตโดยสมบูรณ..."

อภิศักดิ์ วิทยพาณิชกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

อภิศักดิ์ แสงมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

อภิศักดิ์ อวนออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น

จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหด.ี.."

อภิสัณห หวาจีน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่องกีดขวาง

 คนที่ทํางานจริงๆนั้น ไมววาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถาย่ิงมีความเอาใจใสมีความขยันและ

ซื่อสัตยสุจริตก็ยิ่งจะชวยใหประสพผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

อภิสิทธิ์ ชรินทราวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ 

เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ..."

อภิสิทธิ์ บุตรเหล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

อภิสิทธิ์ พลทากลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

อภิสิทธิ์ สังฆรัตนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประวัตศาสตรไดแสดงใหปรากฏตลอดมา ชาติใดเสื่อมสูญยอยยับอับปาง ก็เพราะประชาชาติ ขาด

สามัคคีธรรม แตกแยกเปนหมูคณะ เปนพรรคเปนพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัสประหารซึ่งกันและกัน

 บางพรรคบางพวกถึงกับเปนไสศึกใหศัตรู มาจูโจมทําลายชาติของตนดังนี้ ขาพเจาจึงขอชักชวนพี่นองชาว

ไทยทั้งหลาย ใหระลึกถึงบรรพบุรุษ ซ่ึงไดกอบกูรักษาบานเกิดเมืองนอนของเรามานั้นใหจงหนัก แลว

ถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละสวนตัว เพื่อประโยชนย่ิงใหญของประเทศชาติเปนคุณธรรม

ประจําใจ อยูเนืองนิจ จึงขอใหพี่นองชาวไทยทั้งหลาย จงบําเพ็ญกรณียกิจของตนแตละคนดวยซื่อสัตย

สุจริต ขยั่นมั่นเพียร อกทนและกลาหาญ แลวอุทิศความเสียสละสวนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลําบาก

ยากแคน เปนพลีบูชาบรรพบุรุษ ผูซึ่งไดกอสรางชาติเปนมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี.้.."

อมร จันทรอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกดานและตองการ ความสามัคคีความเรียบรอย ผลดีทั้งปวงดังกลาวจะ 

เกิดขึ้นได ดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปญญาอันถูกตอง ปฏิบัติตนอยูในทาง ที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม..."

อมร ผงธุลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ.

วังไกลกังวล

วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕..."

อมร ภาโส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

อมร วงศกําไร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

อมร สายใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญ ๆ ทุกอยาง ตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงาน เปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

อมรทัต สนธิพิพัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดที่เปนอยูแกเราในวันนี้ ยอมมีตนเรื่องมากอน ตนนั้นคือเหตุ สิ่งที่ไดรับคือผล และ

ผลที่ทานมีความรูอยูขณะนี้ จะเปนเหตุใหเกิดอยางอื่นตอไปอีก ดังนั้นที่พูดกันวาใหพิจารณาเหตุผลใหดี

นั้นกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ใหพิจารณาการกระทําหรือกรรมของตนใหดีนั่นเอง..."

อมรเทพ สัยถาวร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด  ระดับไหน  มีหนาที่อยางไร  ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น  ทุกคนทุกฝายจึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน  หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน  สมัคร

สมานรวมมือรวมความคิดกันใหการปฏิบัติบริหารงานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพ  และไดผลที่

พึงประสงคสมบูรณพรอมทุกสวน..."

อมรพรรณ สืบสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

อมรรัตน กานิวาสน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่ง ที่ จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและ เจริญกาวหนาไดแทจริง คือ การไม

 ทําตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตาและไมตรี ยินดี ประสานสัมพันธกับผูอ่ืน โดยเฉพาะผูรวม 

งานอยางจริงใจ..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

18 กรกฎาคม 2530..."

อมรรัตน แกวชนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเก้ือกูลกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวย

ไมตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู..."

อมรรัตน คงเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

อมรรัตน ชลสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขณะนี้รูสึกกันทั่วไปวา มีปญหาเยาวชนในบานเมืองมากขึ้น เนื่องจากเหตุหลายประการ ความจริง

เยาวชนมิไดตองการที่จะทําตัวใหยุงยากแตอยางใด แตโดยเหตุที่ไมไดรับการเอาใจใสดูแลเทาที่ควร และ

ขาดที่พึ่งขาดผูที่จะใหความรู ใหคําแนะนําใหถูกตอง เหมาะสม เขาจึงตองกลายไปเปนบุคคลที่เปน

ปญหาสังคม

     เปนหนาที่ของผูเปนครู เปนอาจารย ที่จะตองชวยเหลือเขาเหลานั้นดวยหลักวิชาการและความสามารถ

 ทุกคนไดเรียนวิชาการแนะแนวมาแลว ควรจะไดนําหลักการมาปฏิบัติเพื่อใหเยาวชนไดรับประโยชนอัน

แทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการแนะแนวทางความประพฤติ และจิตใจซ่ึงสําคัญมาก ขอใหเพียรพยายาม

ปลูกฝงความรูความคิดทีปราศจากโทษใหแกเขาโดยเสมอหนา แนะนําดวยเหตุผลและดวยความจริงใจ 

ประกอบดวยความเมตตาปราณี สงเคราะห อนุเคราะห และนําพอไปสูทางที่ถูกที่เจริญ เยาวชนก็จะเกิดมี

ความมั่นใจ และมีกําลังใจที่จะทําความดี เพื่อจักไดมีอนาคตที่มั่นคงแจมใสในวันขางหนา..."

อมรรัตน ชื่นชม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยความรูความสามารถดวย ความตั้งใจและเอาใจใสศึกษานั้น เปนการ พัฒนาบุคคลใหมี

คุณภาพสูงขึ้นโดยแท และ บุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแลวยอมสามารถ จะพัฒนางานสวนรวมของชาติ 

ใหเจริญกาวหนาไดดังประสงค..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 

2530..."

อมรรัตน ธรรมรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

อมรรัตน ผลิพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

อมรรัตน ภาพติ๊บ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

อมรรัตน สุวรรณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพร และการเฉลิมฉลองย่ิงใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ

ทั้งรัฐบาลที่ไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทย ที่รวมกันแสดงออก

ทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนไดแสดงออก และ

ตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคนที่จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเปน

ที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได

จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา

ขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล จงรักษาประเทศชาติไทยปลอดพนจากภัย จาก

อันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความเจริญสวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนาก.ั.."

อมรรัตน สุวรรณวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับดวงประทีปเปรียบกันไดหลายทาง ดวงประทีปเปนไฟที่สองแสงเพื่อนําทางไป ถาใชไฟนี้สอง

ทางไปทางที่ถูก ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางไดโดยสะดวกเรียบรอย และถาไมระวังไฟนั้น อาจจะเผา

ผลาญใหบานชองพินาศลงได ความรูเปนแสงสวางที่จะนําเราไปสูความเจริญ ถาไมระมัดระวังในการใช

ความรูก็จะเปนอันตรายเชนเดียวกัน จะทําลายเผาผลาญบานเมืองใหลมจมได..."

อมรรัตน อํานวยกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเครงครัดหมายถึงความระมัดระวังมั่นคงที่จะปฏิบัติการใหเที่ยงตรงครบถวนตามแบบแผนและ

หลักเกณฑที่ไดวางไว แบบแผนและหลักเกณฑนั้นยอมตองมีเหตุผลเปนพื้นฐาน และเหตุผลที่จําทําให

พื้นฐานมั่นคงไมสั่นสะเทือนได ก็ตองเปนเหตุผลตามความจริงแทที่ไดพิสูจนเห็นจริงแลวดวยความ

ละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลําเอียง และความหลงผิดตามอารมณ..."

อมรรัตน เอี่ยมละออ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

อมรรัตน นิธิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

อมรลักษณ โยมเอียด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหงานเกิดผลอันยิ่งใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติ ดวยความ

 สุจริตและดวยความตั้งใจที่จะแผความรูความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน

ใดๆก็เปนการทําหนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที.่.."

อมราภรณ นวลออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

อมราลักษณ สุวรรณสะอาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

อมรินทร เส็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี 

ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรือง

สืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง

ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน 

ใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตนแกผูอ่ืน และกับประเทศชาติ

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผน 

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง 

และมั่นคงอยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลในกาย 

ในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได 

จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา 

ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนนและถายทอดความคิด จิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย 

เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายหนา..."

อมฤดา สุวรรณจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัชหรือพระบรมราโชวาทที่ไดยึดถือปฏิบัติในการทํางาน  การดําเนินชีวิต

...ความคิดนั้นสําคัญมาก ถือไดวาเปนแมบทใหญของคําพูด และการกระทําทั้งปวงก็เปนไปในทางที่ดีที่

เจริญ  ถาคิดไมดีไมถูกตอง คําพูดและการกระทํา ก็อาจก็ใหเกิดความเสื่อมเสียหาย  ทั้งแกตนเองและ

สวนรวมได  ดวยเหตุนี้กอนที่บุคคลจะพูดจะทําสิ่งใดจําเปนตองหยุดคิดเสียกอนวา  คิดที่จะทํา คําที่จะ

พูดนั้นผิดหรือถูกเปนประโยชนหรือเปนโทษเสียหาย  เปนสิ่งที่ควรพูดควรกระทําหรอืควรงดเวนเม่ือคิด

พิจารณาไดดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร  หยุดยั้งการกระทําไมถูกตอง  พูดและทําแตสิ่งที่จะ

สัมฤทธิ์ผลเปนคุณเปนประโยชนและเปนความเจริญ...

...การทําความดีนั้น  โดยมากเปนการเดินทวนกระแสความพอใจและความตองการของมนุษยจึกทําได

ยาก และเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา  เพราะหาไมความชั่วซ่ึงทําไดงาย จะเขามาแทนที่ แลวจะพอกพูน

ขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว..."

อมาพร กองแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

อรงคกร พสกภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

อรจิรา คงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

อรชุมา ศรีสิงหเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และ ความถูกตอง เปนธรรม 

ประกอบดวย

เพระเหตุวาความรูนั้นเปนเสมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัย ที่นําพาใหยวดยายดําเนินไปถูกทาง 

ดวยความสวัสดี คือความปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไว เปนนิตย โดยตระหนักวาการ

งาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดยาก แตถา

งานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

อรญา สักคุณา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

อรดา ธนศิริรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..." 

พระราชดํารัส พระราชทานในการประชุมใหญองคกรพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก 

ณ อาคารรัฐสภา 22 พฤศจิกายน 2523..."

อรดี วรรณชิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

อรทัย จันทรทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราสะสมเงินใชดอกเบี้ย ใชเงินที่เปนดอกเบี้ยโดยไมตองแตะตองทุนแตถาเราใชมากเกินไปหรือเรา

ไมระวัง เรากินเขาไปเปนทุน ทุนมันก็นอยลงๆ จนหมด..."

อรทัย ชวยตั้ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."

อรทัย ชํานาฐพล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีตองปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวตองมีความเพียรและอดทนเปนทีตั้ง ถา

เราไมหม่ันเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมีชีวิตที่

เจริญรุงเรืองแนๆ 

   แมพระราชดํารัสนี้ผานไป 26 ป แตความหมายและขอความนี้ยังอยุในใจของทุกคนไดเสมอ..."

อรทัย ดาษดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

อรทัย ดิสโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ใหพอเพียงก็หมายความวา มีกิน มีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ไดแตวาพอ แมบางอยางอาจจะดู

ฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ (พระราชดํารัสเนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2541)..."

อรทัย ทวีวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการพัฒนาที่ มีประสิทธิภาพ เต็มเปยมอยางรีบดวน ทางที่เราจะชวยกัน 

ไดก็คือผูใดมีภาระหนาที่อันใด อยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงไปโดยเต็มกําลัง ความสามารถ ดวยความ 

บริสุทธ์ิใจ และดวยความปรารถนาดีตอกัน..."

อรทัย นุฬาสันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาสามารถที่จะเปลี่ยนไป ทําใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไมตองทั้งหมด แมครึ่งก็ไมตอง อาจจะ

สักเศษหนึ่งสวนสี่ ก็จะสามารถอยูได การแกไขอาจตองใชเวลา ไมใชงายๆ โดยมากก็มจรอน เพราะ

เดือดรอน แตถาทําตั้งแตเดี๋ยวนี้ ก็สามารถที่จะแกไขได..."

อรทัย รุงวิทยกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

อรทัย หนูสอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแก การสละสําคัญ

สองประการ คือ สละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ย่ิงใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัว ประการหนึ่งกับการ

สละความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆอีกประกรหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวง แสมารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญ มั่นคงตลอดไป..."

อรไท จรัสดาราแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ

ประการแรก  คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและ

เปนธรรม

ประการที่สอง  คือการรูจักขมตนเอง ฝกใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น

ประการที่สาม  คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาดวยเหตุ

ประการใด

ประการที่สี่   คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตนเองเพื่อ

ประโยชน

                 สวนใหญของบานเมือง

                 คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว

 จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหม่ันคงกาวหนา

ตอไปไดดังประสงค..."

อรไท สุรฤทธิพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

อรธัญญา หุนดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

อรนิสา เตี้ยทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

อรนุข เรืองขจร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

อรนุช แซหลิ่ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

อรนุช มั่งมีสุขศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี  ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี  หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหคนดี

ไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

อรนุช ไวนุสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จ ลุลวงดวยความรูความสามารถดวยความจริงใจ พรอม

ใจ และความเมตตา ปรารถนาดีตอกัน ผลการปฏิบัติของแตละคน แตละฝาย จักได ประกอบ และสงเสริม

กัน เปนความมั่นคงวัฒนา ของ ประเทศชาต.ิ.."

อรนุช เสียงดัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

อรนุช อุทานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก หลายๆคน หลายๆทางดวย

ความรวมมือปรองดองกัน  ขอสงสัยขอขัดแยงของปญหาทุกอยางมีทางแกไข ทําใหดีขึ้น โดยชวยกันคิด

ชวยกันแกไขทํางานเปนทีมดวยการระดมความคิดระดมสมองพรอมใจกันดวยไมตรีจิต หาขอสรุปดวย

เหตุผลดวยความสามัคคีและมีสต.ิ.."

อรพรรณ แกวเกื้อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองเหมือนกันหมด ลง

ทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็ตอง

สอดคลองกัน..."

อรพรรณ บุญธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

อรพรรณ ภักดีภักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

อรพรรณ สุทธิประภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือ ตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอและ

เสียสละ ตองหนักแนนอดทนและอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบแบบแผน

ที่ดีงาม รวมทั้งตองซ่ือสัตย รักษาความจริงใจ วางใจเปนกลางไมปลอยไปตามอํานาจคต.ิ.."

อรพรรร ทาศรีนุช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสตอบแกคณะบุคคลเขาเฝา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม   

๒๕๔๘  ความวา  ?ขอขอบใจนายยกรัฐมนตรีที่ไดกลาวอวยพร  ในโอกาสที่จะถึงวันเกิดพรุงนี้  เขาใจวา

จะทําใหทุกคนในที่นี้และนอกที่นี้  มีกําลังใจ  วา  นายกฯ  พูดดี  ก็ไมทราบวา  ที่ชมนายกฯวาพูดดี  อาจมี

คนไมเห็นดวย  ที่มาพูดนี้เปนความเดือดรอนกับตัวเอง  ถาชมนายกฯ  คนอื่นอาจไมชม  ไมชมขาพเจาวา 

 ชมนายกทําไม  แตนายกฯ  มีอยูไวสําหรับใหชม  คือถามีนายกฯ  แลวไมชม  นายกฯ  ก็ไมคอยพอใจ  

และถานายกฯ  ไมพอใจ  งานการจะไปไดอยางไร......?

              ขาพเจาไดอัญเชิญพระราชดํารัสที่ตนไดยึดถือมาปฏิบัติในการทํางาน  โดยการ  คิดวา  การที่

คนเราทําสิ่งใดนั้น  หากไดรับคําชมบาง  การงานที่ทําอยูก็จะดี  มีความตั้งใจทําย่ิงขึ้น  ผลงานที่ทําก็จะ

ออกมาในทางที่ดี  เชนเดียวกันกับตัวอยางที่ขาพเจาพบมา  คือ

              ขาพเจาเปนครู  สอนนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา  พบนักเรียนเขียนตัวหนังสือไมสวย  อานยาก

  ขาพเจาก็ตํานติาง ๆ  นา ๆ  นักเรียนก็ยังไมพัฒนา  พอขาพเจาอานพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว  ความวา  ?ถามีนายกฯ  แลวไมชม  นายกฯ  ก็ไมคอยพอใจ  และถานายกฯ  ไมพอใจ  งาน

การจะไปไดอยางไร......?  ขาพเจาจึงนําพระราชดํารัสองคนี้  มาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  แลวจึงเขียนกํากับ

ในสมุดนักเรียนวา  ?ควรพัฒนาตัวหนังสือใหดีกวานี้จะดีมากเลย?  หลังจากนั้น  ขาพเจาใหนักเรียนคัด

ไทย  ตัวหนังสือเด็กนักเรียนคนนี้ก็เร่ิมพัฒนา  แลวขาพเจาก็เขียนชมลงในสมุดวา  ?เรียบรอยดีมาก?  

ตั้งแตนั้นมา  เพื่อนในหองเรียนของเด็กคนนี้ตางชมวา  ?ตัวหนังสือสวยจัง?  

              มิใชตัวขาพเจาเองที่ภูมิใจที่เด็กเกิดการพัฒนาตัวหนังสือไดสวยขึ้น  สวนตัวเด็กเองก็ภาคภูมิใจ

ในผลงานที่ตนเองทําไป และเพื่อนในหองเรียนเดียวกันก็ถือเอาเด็กนักเรียนคนนั้นมาเปนแบบอยางที่ดีอีก

ดวย

              ขาพเจาภูมิใจ  ที่ไดนอมนําเอาพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมายึดถือปฏิบัติ

ในการทํางานใหไดรับความภาคภูมิใจในผลที่ปฏิบัติ  หากขาพเจามิไดนําพระราชดํารัสองคนี้มาเปนหลัก

ในการปฏิบัติ  ขาพเจาอาจทําใหเด็กนักเรียนคนนั้นไมเกิดการพัฒนาก็เปนได..."

อรพิณ สนธิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอขอบใจนายกรัฐมนตรี ที่ไดกลาวอวยพร ในโอกาสที่จะถึงวันเกิดในวันพรุงนี้ ซึ่งขอบใจวาจะทําใหทุก

คนในที่นี้และนอกที่นี้มีกําลังใจวา นายกฯ พูดดี ก็ไมทราบวา ที่ชมนายกฯ วาพูดดี อาจจะมีคนไมเห็นดวย

 ที่มาพูดนี่เปนความเดือดรอนกับตัวเอง เพราะวาถาชมนายกฯ คนอื่นอาจจะไมชม คือไมชมขาพเจาวาชม

นายกฯ ทําไม แตนายกฯ มีอยูไวใหชม คือถามีนายกฯ แลวไมชม นายกฯ ก็ไมคอยพอใจ แลวถานายกฯ 

ไมพอใจ งานการจะไปไดอยางไร ....

   ขาพเจาไดอัญเชิญพระราชดํารัสที่ตนเองยึดถือมาปฏิบัติในการทํางาน โดยการ คิดวา การที่คนเราทําสิ่ง

ใดนั้น หากไดรับคําชมบาง การงานที่ทําอยูก็จะดี มีความตั้งใจทํายิ่งขึ้น ผลงานที่ทําก็จะออกมาในทางที่ดี 

เชนเดียวกันกับตัวอยางที่ขาพเจาพบมา คือ 

   ขาพเจาเปนครู สอนนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา พบนักเรียนเขียนหนังสือไมสวย อานยาก ขาพเจาก็

ตําหนิ ตางๆนานา นักเรียนก็ยังไมพัฒนา พอขาพเจาอานพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ความวา "ถามีนายกฯ แลวไมชม นายกฯ ก็ไมคอยพอใจ แลวถานายกฯ ไมพอใจ งานการจะไปไดอยางไร

 ...."ขาพเจาจึงนําพระราชดํารัสองคนี้ มาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แลวจึงเขียนกํากับในสมุดนักเรียนวา "ควร

พัฒนาตัวหนัวสือใหดีกวานี้จะดีมากเลย" หลังจากนั้นขาพเจาใหนักเรียนคัดไทย ตัวหนังสือเด็กักเรียนคน

นี้ก็เร่ิมพัฒนา แลวขาพเจาก็เขียนชมลงในสมุดวา "เรียบรอยดีมาก" ตั้งแตนั้นมา เพื่อนในหองของนักเรียน

คนนนี้ตางชมวา "ตัวหนังสือสวยจัง" 

   มิใชตัวขาพเจาเองที่ภูมิใจที่เด็กเกิดการพัฒนาตัวหนังสือไดสวยขึ้น สวนตัวเด็กเองก็ภูมิใจในผลงานที่

ตัวเองทําไป และเพื่อนในหองเดียวกันก็ถือเอาเด็กนักเรียนคนนี้มาเปนแบบอยางที่ดีดวย

   ขาพเจาภูมิใจ ที่ไดนอมนําเอาพระราชดํารัสของพระบาทสมเดจพระเจาอยูหัวมายึดถือปฏิบัติในการ

ทํางาน ใหไดรับความภูมิใจในผลที่ตนปฏิบัติ หากขาพเจามิไดนําพระราชดํารัสองคนี้มาเปนหลักในการ

ปฏิบัติ เด็กคนนี้อาจไมเกิดการพัฒนาก็เปนได..."

อรพิณ สนธิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่ทําคําที่จะพูด ทุกอยางลวนสําเร็จมา

จากความคิด กอนคิดกอนพูด และกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยังยั้งคําพูดที่ไมสมควรหยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง..."

อรพิน กงเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไม

สุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

อรพิน ใจบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

อรพิน ชินวรกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียดหยาม

คนสมัยเกาก็มีสิทธิ์  แตถาพูดตามความจริงแลว  สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกา ไมควรจะมี ดวยเหตุวา

คนรุนเกานี้เอง ทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

อรพิน ประเวชไพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาใครขอใหทานทั้งหลาย พยายามรักษษสุขภาพรางกายใหสมบูรณแข็งแรง เพื่อสามารถ

ประกอบกิจการงานอันเปนสัมาอาชีพไดเต็มกําลัง ทั้งพยายามระมักระวังรักษาจิตใจของตนใหหนักแนน

เพื่อใหมีสติสมบูรณ มีปญญาแจมใส สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวตางๆ ไดไมผิดพลาด ผูใดมี

ภาระหนาที่อันใดอยูก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวง ดวยความรูความสามารถ ดวยความจริงใจ พรอมใจ และ

ความเมตราปราถนาดีตอกัน ผลการปฏิบัตงิานของแตละคนแตละฝาย จักไดประกอบและสงเสริมขึ้นเปน

ประโยชน เปนความมั่นคงของวัฒนาของประเทศชาต.ิ.."

อรพิน สุริยสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณไม

สุดโตงไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

อรพินทร ปารมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

อรพินธ แดงสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําเพื่อประโยชนสวนรวมนั้น ไดประโยชนมากกวาทําเฉพาะประโยชนสวนตัวและบอกไดวา คน

ไทยทําเพื่อประโยชนสวนตัวแทๆ ลวนๆ เชื่อวาประโยชนนั้นจะไมไดเทากับรวบรวมของหนักมาวางบนหัว 

แบกเอาไวตลอดกาลเวลา ซ่ึงก็ไมสบายก็หนัก ก็เหนื่อย แตถาผูใดทําเพื่อสวนรวม ย่ิงมากยิ่งดี ยิ่งเบา ย่ิง

คลองแคลวววองไว และยิ่งมีความสุข..."

อรพินธ บุญชะมอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

อรพิมล เจะซอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคม พรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติ  

 ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ ที่ทุกคนตั้งใจจัดให

ขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ 

 ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอม

เพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมาก  

เพราะแตละคนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปยมไป

ดวยความปรารถนาดี และความเปน 

อันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝาย ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนที่ตั้ง

ของความรัก ความสามัคคี ทําใหคนไทย 

 เราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง 

  ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน     

  ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่

ทําสําเร็จผล 

                          ทั้งแกตน แกผูอ่ืนและกับประเทศชาติ 

  ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน

 โดยเทา 

                          เทียมเสมอกัน 

  ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และมั่นคง

อยูในเหตุ 

                      ในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยัง

มีพรอม 

                      มูลในกาย ในใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได จึง

ขอให 

                      ทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและ

คุณธรรมนี้ไวให 

                      เหนียวแนน และถายทอดความคิด จิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของ

เรา 

                      ดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายหนา 

อรภัทร รังษีวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



  ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย ใหปลอดพน

จากภัย 

 อันตรายทุกสิ่ง และอํานวยความสุข ความเจริญ สวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วกัน..."

อรภัทร รังษีวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัสเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

คุณธรรมสี่ประการ

ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุกสถาบัน

ในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพร และการเฉลิมฉลองยิ่งใหญที่ทุกคนตั้งใจจัดให

ขาพเจาเปนพิเศษ

ทั้งรัฐบาลที่ไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทย ที่รวมกันแสดงออก

ทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนไดแสดงออก และ

ตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคนที่จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเปน

ที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได

จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา

ขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล จงรักษาประเทศชาติไทยปลอดพนจากภัย จาก

อันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความเจริญสวัสดี ใหเกดิมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากัน

อรยา ใยดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 9 มิถุนายน 2549

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 9 มิถุนายน 2549 เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราช

สมบัติครบ..."

อรยา ใยดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวา "เศรษฐกิจพอเพียง" หมายความวา พอมี พอกิน พอเพียงนี้อาจจะมีมาก มีของหรูก็ได แตวาไม

เบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณ ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง..."

อรยา สระมุณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีสมัครสมานของเรานั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุด ที่จะตองรักษาไวใหย่ังยืนอยูตลอดไป

หากเรามีความประมาท เราแตกสามัคคีกันเมื่อใด เราก็จะเปนอันตรายยอยยับลงเมื่อนั้น 

ไมมีใครอื่นที่ไหนจะชวยเราได นอกจากตัวเราเอง..."

อรยา สุนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา

ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบ

นั้น..."

อรรฌญา มณีวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

อรรณพ ติระวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

อรรณพ ทองเหลี่ยว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

อรรณพ มีสิบปสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมู ชนผูอยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษา 

และตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ เนื่องดวยสรรพกิจการงานที่เปนสวนรวมทุกดาน ทุกระดับ ตองอาศัย

บุคคลหลายฝายรวมกันทํากิจกรรม..."

อรรณพ มีสิบปสม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

อรรถชล ทรัพยทวี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา นั้น มีลักษณะพิเศษประเสริฐใน การที่อาศัยเหตุผลอันเที่ยงแทตามเปนจริง เปน

พื้นฐาน และหยิบยกขึ้นปฏิบัติเพื่อ ความสุขความเจริญ และความบริสุทธิ์ไดตาม วิสัยของตน จึงเปน

ศาสนาที่ เขากับหลักวิทยาศาสตร..."

อรรถชา ณ เชียงใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจริงใจตอผูอ่ืน เปนคุณธรรมสําคัญมากสําหรับผูที่ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะชวย

ใหสามารถขจัดปดเปาปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจและ

เอารัดเอาเปรียบกัน..."

อรรถพงศ สงวนเดือน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จ และเจริญกาวหนาไดแทจริง คือการไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตา และไมตรียินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ..."

อรรถพร คําขวัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มุงหวังความดี และความเจริญมั่นคงในชีวิต จะตองไมละเลยการศึกษา ความรูที่จะศึกษามีอยูสาม

สวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิดอาน ตามเหตุผลความเปนจริง ซึ่งแตละคนควร

เรียนรูใหครบ เพื่อสามารถนําไปใชประกอบกิจการงาน และแกปญหาทั้งปวง ไดอยางมีประสิทธิภาพ..."

อรรถพร พงศปท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมพร่ังดวยบุคคลจากทุก

สถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพร และการเฉลิมฉลองย่ิงใหญที่ทุกคน

ตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ

ทั้งรัฐบาลที่ไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทย ที่รวมกันแสดงออก

ทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนไดแสดงออก และ

ตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคนที่จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเปน

ที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ

บานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได

จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวให

เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยง

อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา

ขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล จงรักษาประเทศชาติไทยปลอดพนจากภัย จาก

อันตรายทุกสิ่งและอํานวยความสุขความเจริญสวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทั่วหนากนั..."

อรรถพร วันดีเรืองไพศาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความ มุงมั่นและดวยวิธีการอัน

แยบคายพรอม ดวยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขมน เอาใจใส ดวยความพินิจพิจารณา จะตอง 

บรรลุที่ปราศจากโทษ และเปนประโยชน แทจริงอยางแนนอน..."

อรรถพล แตงตาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่จะเจริญ ไม

นาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแตโบราณกาลจาก

ปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

อรรถพล มนตคร้ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตละคนก็มีหนาที่ที่จะปฏิบัติงาน ของตน ที่เรียกวาอาชีพของตน ถาทําดีก็เปน สิ่งที่นาชมและนา

ปลาบปลื้มใจ เปน ประโยชนแกตัวเองและถากิจการที่ทํา มีความเจริญในทางที่ดีที่ชอบก็ ทําใหสวนรวม

ของชาติบานเมือง มีความ กาวหนาดวยด.ี.."

อรรถพล อัครจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายนั้น โดยหลักการแลวจะตองบัญญัติขึ้น ใชเปนอยาง เดียวกันและเสมอกันหมดสําหรับคนทั้ง

ประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูใช กฎหมายจะตองตระหนักในความรับผิดชอบของ ตนเองอยูตลอดเวลา 

ในอันที่จะใชกฎหมายเพื่อธํารงรักษาและผดุงความ ยุติธรรม..."

อรรถไร จิตรหลัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย เสมอ..."

อรรถวิทย เงาใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศของเรารักษาเอกราช อธิปไตยและอิสระภาพให สมบูรณมั่นคงมาไดจนถึงทุกวันนี้ เพราะคน

ไทย ทุกหมูเหลารูรักความสามัคคี และรูจักทําหนาที่ของแตละฝายใหประสานสงเส ริมกัน เมื่อทุกคนมุง

ใจปฏิบัติดังนี้ ความถูก ตองเรียบรอย ความพัฒนากาวหนา และความมั่นคง เปนปกแผนจึงบังเกิดขึ้น..."

อรรถวุฒิ คงวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนแบบอยางในการปฏิบัติหนาที่ราชการ เพราะทุกเปาหมายจักสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือ รวม

ใจกันทําอยางเต็มกําลังความสามารถ ควรที่จะแสวงหาจุดรวมนั่นคือเพื่อทุนบํารุงชาติ พัฒนาชาติให

รุงเรืองสืบไป และลด(สงวน)จุดตางๆที่ทุกคนมีทุกคนเปน..."

อรรถวุฒิ พงษโสภาจิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

อรรถสิทธิ์ เงินศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

อรรถสิทธิ์ แดงมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิถีชีวิตของมนุยนั้น จะใหมีแตความปกติสุขอยางเดียวไมได จะตองมีทุกข มีภัย มีอุปสรรค ผานเขามา

ดวยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพน ขอสําคัญอยูที่ทุกคน จะตองเตรียมกายเตรียมใจ ละเตรียมการไวใหพรอม

ทุกเวลา เพื่อเผชิย และแกไขความไมปกติ เดือดรอนทั่งนั้น ดวยความไมประมาท ดวยเหตุผล ดวยหลัก

วิชา และดวยสามัคคีธรรม จึงจะผอนหนกัใหเปนเบา และกลับรายกายเปนดีได..."

อรรถสิทธิ์ นิธิปรีชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

อรรธรนนนท สุวรรชนดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทานทั้งหลายชวยกันคิด ชวยกันทํา ? แมจะมีการเถียงกันบางก็เถียงกัน แตเถียงดวยรากฐานของ

เหตุผล และเมตตาซึ่งกันและกัน ? และสิ่งที่สูงสุดก็คือประโยชนรวมกัน คือความพอมีพอกิน พออยู 

ปลอดภัยของประเทศชาติ ทั้งนี้ถาทําไปตามที่วานี้ก็เปนของขวัญวันเกิด ที่ล้ําคา..."

อรรา จุลกศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

อรฤทัย พฤกษพงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆ ทุกอยาง ตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้น ไมควรแยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอ

สําคัญนักจะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงาน เปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

อรวรรณ ยอดแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

อรวรรณ ขาวละออ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

อรวรรณ จะโรจนหวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาสงความปราถนาดีมาอวยพรแกทุกๆคนใหมีความสุข ความเจริญ 

และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปราถนา ความปราถนาของแตละคนไมแตกตางกันนักคือ ปรารถนา

สุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบรมเย็น 

  พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปน สองสวนคือ  ความสงบภายนอก ความสงบภายใน ภายนอก

ไดแกความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยาก เดอืรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือความขัดแยงมุงรายทําลายกัน

   ภายในไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาดและสงบนี้

สําคัญมาก เพราะทําใหบุคคลมีสติและรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอาน สรางสรรค 

สิ่งที่อํานวยประโยชนสุข 

 ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียง เกียรติคุณ  อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ใหสัมฤทธิ์ผลได

   ในปใหมนี้ ขาพเจาขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดและจิตใจ ใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอัน

ดีในกันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ืแกลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกันดวยความรัก 

ความหวังดี ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนิน

กาวหนาไปโดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย..."

อรวรรณ จันทราภัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและเจริญกาวหนาไดแทจริง คือ การไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตาและไมตรี ยินดี ประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ..."

อรวรรณ ฉาบกังวาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินและ ความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการ ปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการ เพราะการ ยึดมั่นดังกลาว จะสามารถปองกันความผิดพลาด เสียหายอันจะเกิดแก ตนแก

งานไดอยางแทจริง..."

อรวรรณ ซึ้งประสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...นักกฎหมายทุกคน จะตองตั้งใจใชกฎหมายเพื่อผดุงความยุติธรรม ความผาสุกสงบ ความมั่นคงของ

มหาชนและประเทศชาติ ทั้งตองเพงถึงการใชวิจารณญาณอันถูกถวนใหมากที่สุด ควบคูกับการใช

กฎหมายเสมอตลอดไปมิฉะนั้นอาจไมบรรลุผลตามที่ทุกคนมุงหวังไว..."

อรวรรณ เดชค้ํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

อรวรรณ ทองมีขวัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

อรวรรณ บุญพิพัฒนาพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

อรวรรณ ผองใส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

อรวรรณ เพื่อกุลบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

อรวรรณ รักแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียรแลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลาได การฝกฝนความเพียร ถึงหากแรก ๆ จะรูสึกเหน็ดเหนื่อยลําบาก แตพอไดเพียรจนเปนนิสัยแลว

 ก็จะกลับเปนพลังอยางสําคัญที่คอยกระตุนเตือนใหทํางานจริงจัง ดวยใจราเริง และเมื่อใดพลังของความ

เพียรนี้เกิดขึ้นเมื่อนั้น การงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดยงายดายและรวดเร็ว..."

อรวรรณ รัตนพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู 

แตเพียงอยางเดียวมิไดจําดปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเสมือนเครื่องยนต ทีทําใหยวดยานเครื่องไปไดประการเดียว สวนคุรธรรม

ดังกลาว เปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัย หรือหางเสือซ่ึงเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือปลอดภัยบรรลถุึงจุดหมายที่พึงประสงค

ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ สวนรวมตอไปขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยการตระหนักวา

การงาน ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถางานใดสังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมี

คุณธรรม ความสุจริตแลวจะดํารงอยูมิไดเลย..."

อรวรรณ เรือนคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยน้ําใจรักตองหวังผลงานนั้นเปนสําคัญ แมจะไมมีใครรูใครเห็นก็ไมนาวิตก เพราะ

ผลสําเร็จนั้นจะเปนประจักษพยานที่มั่นคง ที่พูดเชนนี้เหมือนกับสอนใหปดทองหลังพระ การปดทองหลัง

พระนั้นเมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอยชอบปดทองหลังพระกันนัก เพราะนึก

วาไมมีใครเห็นแตถาทุกคนพากันปดทองขางหนา ไมมีใครปดทองขางหลังเลย พระจะเปนพระที่งาม

สมบูรณไมได..."

อรวรรณ ศรีประดิษฐพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน . . . 

 

 

     

  พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑..."

อรวรรณ หลงละเลิง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนาที่ที่ไมใชหนาที่ราชการ หรือหนาที่ที่ไดรับเงินคาตอบแทนแตหนาที่ในฐานะมนุษยชน เมือทําแลว

จะมีความพอใจไดใชชีวิตในทางที่ถูก ก็ควรใชชีวิตที่ถูกนั้นอาจไมรวยแตจิตใจรวย..."

อรวรรณ อินทรรุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่เราจะฝกตัวสําหรับชีวิตเรา  จะตองรูวาคนเราอยูคนเดียวไมได  คนเราตองสามารถที่จะติดตอกับ

คนอื่นรวมแรงกันเพื่อที่จะใหแตละคนมีความมั่นคง  ก็ตองมีความั่นคงของสวนรวม  ฉะนั้นการรวมแรงนี้ก็

เปนหลักอยางหนึ่งที่ทุกคนจะตองฝก  หลักนี้ก็ไดมีอยูในหลักการของวิทยาลัยที่จะสอนใหสามารถรวมแรง

กับผูอ่ืน  การไปพัฒนาก็ดี  การอยูอยางเชนที่ไดเห็นในบานอนาคตที่ไดมีจัดอยูก็ดี  เปนการฝกใหสามารถ

เห็นทางวาจะใชวิชาที่ไดเรียนในทางใดที่จะเหมาะสม  และปฏิบัติตนอยางไรถึงจะเหมาะสมคนเราอยูคน

เดียวไมได  เราจะตองฝกใหสามารถที่จะเขากับคนอื่นและรวมมือกับคนอื่น  วิธีเขากับคนอื่น และรวมกับ

คนอื่นจะตองพยายามที่จะเขาใจวาสังคมเรา..คําวาสังคมนี้ก็ไมใช หมายถึงสังคมที่จะไปเลนสนุก ๆ  เปน

สังคม หมายถึงชุมชนที่อยูดวยกัน...จะอยูกันไดอยางไร  ก็ดวยการชวยเหลือซึ่งกันและกันทางหลักวิชา  

สรางสรรคขึ้นมา  และทั้งอยูดวยความเห็นอกเห็นใจ  ดวยความเมตตาซึ่งกันและกัน..."

อรวัลย ชูมีวศิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาศและมีงานใหทํา ควรเต็มใจโยไมตองตั้งขอแม หรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวาง 

คนที่ทํางานจริงๆนั้น ไมวาจับงานสิ่งใยอมทําไดเสมอ ถายังมีความเอาใจใส มีความขยันและซ่ือสัตยสุจริต

 ก็ยังจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

อรศิมา ศรีสําราญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตาง ๆ มาใชกัน

อยางกวางขวาง วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เมื่อนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือ 

ถาใชถูก ก็ทําใหไดประโยชนมากถาใชไมถูกก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาไมถูกก็ทําใหเสยีหายไดมากเทา ๆ

 กัน การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตอลดกอนทั้งโครงงาน

ที่จะทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

อรสา กําเหนิดทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

อรสา เกตุรุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาขอฝากคติไวเปนเครื่องกํากับใจ มีคุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญ ซึ่งทานตองปฏิบัติอยางเครงครัดอยู

เสมอ คือ ความสัตยสุจริต ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูได ก็ยอมอาศัยความสัตยสุจริตเปนพื้นฐาน

 ทานทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี ขอใหมั่นอยูในคุณธรรมทั้ง ๓ 

ประการคือ สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาที่ ทานจึงจะเปนผูที่ควรแกการ

สรรเสริญของมวลชนทั่วไป..."

อรสา นวลบัญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

อรสา นวลบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

อรสา บุญศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

อรสา พินิจกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาขอชักชวนพี่นองชาวไทยทั้งหลายใหระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซ่ึงไดกอบกูรักษาบานเกิด

เมืองนอนของเรามานั้นใหจงหนัก แลวถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละสวนตัวเพื่อประโยชน

ยิ่งใหญของประเทศชาติ เปนคุณธรรมประจําใจอยูเนืองนิตย จึงขอพี่นองชาวไทยทั้งหลาย จงบําเพ็ญ

กรณียกิจของแตละคนดวยซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกลาหาญ แลวอุทิศความเสียสละ

สวนตัว ความเหน็จเหนื่อยลําบากยากแคน เปนพลีบูชาบรรพบุรุษ ผูซึ่งไดกอสรางชาติเปนมรดกตกทอด

มาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้ (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม : 31 ธันวาคม 2493)..."

อรสา มาสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ไดมีโอกาสมาเรียนในตางประเทศ นับวาเปนประโยชน เพราะหลายประเทศ มีความกาวหนาใน

ดานวิชาการ แตควรจะพิจารณา ดวยสติปญญาวา อะไรที่ควรจะรับมาเปน ประโยชนแกบานเมือง แลวนํา

 เอาวิชาความรูกลับไปชวยบานเมือง..."

อรสา ยอดศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมายเห็นสาระ และประโยชนที่แทของงาน

นั้นอยางแจมแจงแลวจึงลงมือกระทําดวยความตั้งใจ มั่นใจและดวยความรับผิดชอบอยางสูงใหงาน

ดําเนินลุลวงตลอดไปอยางตอเนื่อง โดยมิใหบกพรองเสียหาย..."

อรสา สุขสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดอาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป..."

อรอนงค แกวนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวาง ตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้น ตองอาศัยมิตรจิต และความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําคงามคิดของตัวใหสุจิรตผองฝส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนให

สมบูรณ ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญ 

เชนเดียวกันกับเรา ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปได

โดยสะดวก และจะเปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

อรอนงค คําปลอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยไดถือเปนนโยบายเสมอมา ในการให ประชาชน พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาว

ไทยทุกคน มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตลอดทั้งการ ปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ

 ของตน โดยเหตุนี้ผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทยจึงมีชีวิตที่ อยูรวมกันดวยความผาสุก..."

อรอนงค จันทรสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

อรอนงค โถสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

อรอนงค บุญศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศก็ยอมทําได

สะดวกราบรื่น ไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว..."

อรอนงค พลเพ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

อรอะมา คงประมูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

อรอุมา แกนทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาวไทยซึ่งเปนพุทธมามกชนมีจิตสํานึกมั่นคง อยูในกุศลสุจริต และในความเมตตาการุญ เห็นวา

ศาสนาทั้งปวง ยอมสั่งสอนความดีให บุคคลประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ชอบ จึง มิไดดูแคลน

เบียดเบียนผู ถือศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นไดในประเทศไทย..."

อรอุมา แกวละเอียด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสอนใหคนเกงนี้ ถาดูเฉพาะบางแงบางมุม อาจเห็นวาดี วาสอดคลองตองกับสมัยเรงรัดพัฒนา. แต

ถามองใหถี่ถวนรอบดานแลว จะเห็นวาการมุงสอนคนใหเกงเปนเกณฑ อาจทําใหเกิดจุดบกพรองตางๆ ขึ้น

ในตัวบุคคลไดไมนอย. ที่สําคัญก็มี      

      ขอหนึ่ง บกพรองในความคิดพิจารณาที่รอบคอบและกวางไกล เพราะใจรอนเรงจะทําการใหเสร็จ

โดยเร็ว เปนเหตุใหการงานผิดพลาด ขัดของ และลมเหลว .

     ขอสอง บกพรองในความนับถือและเกรงใจผูอ่ืน เพราะถือวาตนเปนเลิศ เปนเหตุใหเยอหยิ่ง มองขาม

ความสําคัญของบุคคลอื่น และมักกอความขัดแยงทําลายไมตรีจิตมิตรภาพตลอดจนความสามัคคี

ระหวางกัน .

     ขอสาม บกพรองในความมัธยัสถพอเหมาะพอดีในการกระทําทั้งปวง เพราะมุงหนาแตจะทําตัวใหเดน 

ใหกาวหนา เปนเหตุใหเห็นแกตัว เอารัดเอาเปรียบ .

      ขอสี่ บกพรองในจริยธรรมและความรูจักผิดชอบช่ัวดี เพราะมุงแตจะแสวงหาประโยชนเฉพาะตัวให

เพิ่มพูนขึ้น เปนเหตุใหทําความผิดและความชั่วทุจริตได โดยไมรูสึกสะดุงสะเทือน 

      ผูที่มีจุดบกพรองดังกลาวนี้ เห็นกันอยูวามักจับเหตุจับผล จับหลักการไมถูก. สวนใหญจึงประสบ

ปญหาและความผิดพลาด ไมอาจสรางความเจริญกาวหนาที่มั่นคงแทจริงใหแกตนแกบานเมืองไดตาม

เปาหมาย. ดังนั้น นอกจากจะสอนคนใหเกงแลว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอบรมใหดีพรอมกันไปดวย. 

ประเทศของเราจึงจะไดคนที่มีคุณภาพพรอม คือทั้งเกงทั้งดี มาเปนกําลังของบานเมือง กลาวคือ ใหความ

เกงเปนปจจัยและพลังสําหรับการสรางสรรค ใหความดีเปนปจจัยและพลังประคับประคองหนุนนําความ

เกง ใหเปนไปในทางที่ถูก ที่ควร ที่อํานวยผลเปนประโยชนอันพึงประสงคแตฝายเดียว..."

อรอุมา จันทรทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

อรอุมา ชุมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความ คิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวนรวม..."

อรอุมา เศรษฐพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

อรอุมา สุระคําแหง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

อรอุมา อุดมเศรษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือ สละเพื่อประโยชนสวนรวม ที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆออกอีก ประการหนึ่ง จึงเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

อรอุษา เกษี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การบําเพ็ญประโยชนจะตองทําที่ตัวเองกอน ดวยการประพฤติดี เปนตนวารักษาระเบียบวินัย รักษา

ความสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียรปฏิบัติกิจการงานดวยความเขมแข็ง หนักแนนใหจนติดเปนนิสัย ผลของ

การทําดี ที่เปนตัวประโยชนก็จะงอกงามขึ้นในตัวผูปฏิบัติอยางเต็มเปยมแลวจะสะทอนออกถึงผูอ่ืน พลอย

ใหผูอ่ืนและสวนรวมไดรับผลดีดวย..."

อรอุษา ดีมาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนหรือการสรางสรรคในทางที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ดวยการลงมือทํา เมื่อยังไมลงมือทําประโยชนก็

ยังไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถึงหากจะมีความรูความสามารถมากมายเพียงใด ถาไมนํามาลงมือทําก็

ปราศจากประโยชน" 

            "การลงมือ หมายถึงการปฏิบัติดวยวิธีตาง ๆ ทุกอยาง เรามักปฏิบัติดวยมือจึงพูดเปนสํานวนวา

ลงมือ การลงมือหรือการปฏิบัตินั้นขึ้นอยูกับการที่สมองหรือใจสั่ง คือใจส่ังเมื่อไร อยางไรก็ทําเมื่อนั้น 

อยางนั้น ฉะนั้นถาใจไมสูคือ ออนแอลังเล เกียจคราน หรือในไมสุจริต ไมเที่ยงตรง ก็จะไมลงมือทํา หรือทํา

ใหคั่งคาง ทําใหชั่วทําใหเสียหาย เปนการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผูอ่ืน ซึ่งไมเปนประโยชน ไมเปนการ

สรางสรรค หากแตเปนการบั่นทอนทําลายใหเกิดความเสียหาย และเกิดโทษทุจริต นักปฏิบัติงานจึงตอง

รูจักปฏิบัติฝกฝนใจของตนเองเปนสําคัญ และเปนเบื้องตนกอนคือ ตองหัดทําใจใหหนักแนน กลาแข็ง และ

เปนระเบียบ ไมยอทอตออุปสรรค ไมมักงายเห็นแกความสะดวกสบาย และสําคัญที่สุดจะตองใจเที่ยงตรง

เปนกลางและสุจริตอยูเสมอโดยไมหวั่นไหวตออารมณเครื่องลอใด ๆ..."

อรัญญา ถิระจํานงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

อรัญญา เพ็งจกรัส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..."

อรัญญา เมืองใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฎิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวม ของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆประการใหบริสุทธิ์ บริบูรณ

โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฎิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จ

อยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

อรัญญา เมืองใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

อรัญญา แยงเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืน และสมเปนการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น นักปฎิบัติงาน

ทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเองคือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตองสลัดทิ้ง

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอและตองทราบตระหนักในความไมสําเร็จไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอมุงมั่นที่จะ

ชวยใหงานและใหชีวิตม่ันคงเปนสุข..."

อรัญญา รัตนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

อรัญญา สมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําใหบานเมืองคงอยูนี้เปนงานที่ยากที่ลําบาก เพราะวาคนที่อยูในประเทศยอมตองมีการขัดแยง

กันบาง เหมือนในครอบครัว อยูใกลชิดกันก็อาจขัดแยงกันได แตวาเมื่ออยูในครอบครัวเดียวกันคือ

ประเทศชาติ ก็เปนครอบครัวใหญ ตองรูจักอภัยกันรูจักปรองดองกันใหด.ี.."

อรัญญา สมพงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนเยาวชนที่จะตองทําหนาที่สําหรับรักษาบานเมืองตอไปเมื่อเปนผูใหญ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกวา

เปนผูใหญ ไดเลาเรียนมาแลวเพื่อใหปฏิบัติงานของชาติไดตอไป ก็ตองเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ใน

เวลานี้ก็จะตองหาความรูใสตัว ฝกฝนจิตใจ ฝกฝนความคิดที่ดี เพื่อใหเขาใจ ใหมีความคิดพิจารณา ใหมี

เหตุผลที่แนนแฟน มีเหตุผลที่จะใชการได เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทําจากสิ่งที่ไมดีที่ไมควรทํา ฉะนั้น หนาที่

ของเยาวชนก็คือเรียนรู แลวก็นอกจากเรียนรูคือเมื่อเรียนแลว ก็เร่ิมชวยกันสรางความมั่นคงแกบานเมือง 

โดยใชความรูที่ไดมาใหเปนประโยชนพัฒนาบานเมืองใหมั่นคง..."

อรัญญา เห็นชอบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มีปญญาและความรูดี เพราะมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนมามากกวาผูอ่ืน ยอมมีหนาที่และความ

รับผิดชอบเปนพิเศษ ที่จะตองทําตัวทํางานใหเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน. การที่จะกระทํา

ใหไดผลเปนประโยชนดังนั้น จําเปนที่แตละคนจะตองรูซึ้งถึงประโยชนที่แทเปนเบื้องตนกอน. ประโยชนที่

แทนั้นมีอยู 2 อยาง คือ ประโยชนสวนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวยวิถีทางที่สุจริต 

และเปนธรรม กับประโยชนสวนรวม ซ่ึงเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู. การทํางานทุก

อยางจะตองใหไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและมั่นคงถาวร เปน

ผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

อรัญญา เอสุจินต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

อรัญฤทธิ์ วังสาลุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย เปนปจจัย ของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะ

รางกายที่แข็งแรงจะอํานวยผล ใหสุขภาพจิตใจสมบูรณ และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ ดีพรอมทั้งรางกายและ

จิตใจแลว ยอมมีกําลังทําประโยชน สรางสรรคเศรษฐกิจและ สังคมของบานเมืองไดเต็มที.่.."

อราม ใจเปยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระราชดํารัส พระราชทานแกผูพิพากษา

ประจําสํานักงานศาลยุติธรรม

เขาเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณตนกอนเขารับหนาที่

ณ ทองพระโรง ศาลาเริง วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

วันศุกรที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙

(ฉบับไมเปนทางการ) 

ความเขมแข็งสําคัญมาก เพราะบานเมืองโดยเฉพาะเวลานี้ อยูในสภาพที่เรียกไดวางอนแงน เพราะวาไม

เขมแข็ง ถาคนในชาติเขมแข็ง ก็ไมมีปญหา เพราะประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติมานาน และได

ปฏิบัติงานมาดวยดี ดวยความเรียบรอยมาเปนเวลาชานาน เพราะวาทานปฏิญาณตนวา จะรักษาความ

เขมแข็งนี้ตอไป ก็เชื่อไดวาประเทศจะรุงเรืองตอไป 

การที่ไดบอกวาจะรักษาความดีอยางที่วานี้ เปนประกันวา ประชาชนจะอยูเย็นเปนสุขที่มีผูพิพากษา 

เพราะวาจะตองใหคดีตางๆ ผานพนไปดวยดี ในมวลชนก็จะตองมีการปรองดอง ถาทุกคนตั้งอกตั้งใจ ที่

จะพยายามรักษาความปรองดอง เชื่อวาสวนรวมจะอยูได สวนสําคัญของการปรองดอง และความเปนอยู

ที่ดี ก็อยูที่ความยุติธรรม 

ความยุติธรรมนี้คือ การปฏิบัติอะไรที่ถูกตองตามธรรม คือยุติธรรม ถาฟงดูก็ยุติในธรรม ยุติในความดี

ความชอบ ทานก็รักษาความยุติธรรม ทานตองรักษาความดีความชอบ ผูพิพากษาจะตองรักษาความ

ยุติธรรมดวยความดี ความถูกตอง ถาทานรักษาความยุติธรรม ตามที่ไดปฏิญาณตน เช่ือวาความสุข

ความสงบก็จะเกิดขึ้น ถาผูพิพากษาไมรักษาความยุติธรรมเมื่อใด ประเทศชาติคงวุนวาย 

ผูพิพากษามีหนาที่ที่จะรักษาความดี ความปรองดองกัน ถาใครมายุยงบอกวาตองเถียงกัน ตองเขาขางกัน

 ก็ตองเขมแข็ง ตองเขมแข็งในงานยุติธรรม หมายความไมเขาขาง ผูพพิากษาจะตองตัดสินในความดี หรือ

ถาดีแลวก็ตัดสินไป ทานก็รูดี และไดฝกเพื่อรักษาความยุติธรรมนี้ ฉะนั้น ขอฝากความยุติธรรม 

ความเจริญของประเทศอยูกับทานทั้งหลาย เปนงานที่ไมใชงาย เพราะวามีอะไรตออะไรมาลอ บางทีการ

ลอดวยมิตร มีการลอดวยการยั่วยุ การลอดวยจะใหรางวัล รางวัลของทานคือ ความยุติธรรม รูดีวาหนาที่

ของประธานศาลนั้น ไมไดเปนหนาที่ที่จะมีเงนิทอง นอกจากหนาที่รักษาความยุติธรรม ความดี ความสื่อ

สัตย สุจริต ถาทานทําไดดีแลว ทุกสิ่งที่ทานปฏิญาณก็เปนผลดี เปนผลทําใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข..."

อราม ศรีดวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

อราม สิทธิสงคราม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทนั้นเปนผูที่ทําแตความดี  คือ  ตองหมั่นขยัน และอุตสาหะพากเพียร 

ตองเอื้อเฟอเผื่อแผ  และเสียสละ  ตองหนักแนน  อดกลั้นและอดออม  ตองรักษาวินัย  สํารวมระวังความ

ประพฤติ  ปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม  ตองปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบาย  และ

ความสนุกสนานรื่นเริงที่ไมสมควรแกเกียรติภูมิของตน  ตองต้ังใจใหม่ันคงแนวแน  ตองซื่อสัตย  รักษา

ความจริงใจ ตองเมตตาหวังด ี ตองวางใจเปนกลางไมปลอยไปตามอํานาจอคติ  ตองอบรมปญญาให

เพิ่มพูนสมบูรณขึ้นทั้งดานวิทยาการ  และความฉลาดรอบรูในเหตุและผล..."

อริตากมล นนทสุรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เชื้อเพลิงที่เรียกวาน้ํามันนั้น มันจะหมดภายในไมกี่ปหรือไมก่ีสิบปก็หมดถาวาไป 40 ปหมด เราก็จะอายุ

 118 เรายังมีชีวิตอีก 2 ป 2 ปก็ใชแกสโซฮอล หรือไมใชแกสโซฮอล แกสโซฮอลนี่ก็ไมมีเพราะแกสโซฮอล

ใอลกอฮอลเพียง 10 % อยางมากตองใชนํามันปาลม น้ํามันปาลมเขาก็ใสเพียง 10 % ระหวางที่จะถึงอายุ

 118 หาวิธีไดแลว..."

อริยพงษ ทับทะมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

อริรัตน จันทวาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือ พูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและ

สวนรวม..."

อรุณ แกวมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

อรุณ เคยะกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่  แตก็ไมไดหมายความวา  ทําเฉพาะหนาที่นั้น  เพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะ

ของตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น  งานก็ดําเนินไปไมได  เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกัน  จะตอง

เกี่ยวโยงกัน  ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

อรุณ เจียมแท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของ

ตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

อรุณ เจียมแท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะแสวงหาแตวิชาการฝายเดียวไมได ผูมีวิชาการจําเปนจะตองมีคุณสมบัติในตัวเอง นอกจาก

วิชาความรูดวยจึงจะนําตนนําชาติใหรอดและเจริญได คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น ที่

สําคัญไดแก ความรูสึกรับชอบช่ัวดี ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย สุจริต ทั้งในความคิด และการ

กระทํา ความไมเห็นแกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ความไมมักงาย หยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ

เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร พยายามฝกหัดประกอบการงานทุกอยางดวยตนเอง ดวยความตั้งใจ 

ไมละเลย ไมทอดทิ้ง คุณสมบัติเหลานี้เปนองคประกอบที่สําคัญ ที่จะทําใหการศึกษาสมบูรณเปน

ประโยชนจริง เปนสิ่งซึ่งครูจะตองปลูกฝงใหเจริญขึ้นในตัวนักเรียนใหครบถวน เพื่อใหเด็กเติบโตขึ้นเปน

คนดีเต็มคน เปนผูสามารถสรางประโยชนใหแกตนเองและประเทศชาติได ขอใหทานทั้งหลายเอาใจใส

ศึกษาในความจริงขอนี้ และถือเอาเปนหนาที่ ที่จะตองพยายามทําใหถูกตอง ครบถวน โดยจดจารึกไว

เสมอตลอดเวลาวา คนชั่ว คนคราน คนหยาบ คนไมมีมีอายนั้น ถึงจะมีความรูทวมตัวเทาใด ก็ไมมี

ประโยชน เพราะสราสรรคอะไรไมไดเลย ไดแตทําลายอยางเดียว..."

อรุณ ฉายอรุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

อรุณ ชุมแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

อรุณ โชลิมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

อรุณ เปลี่ยนไพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ดินนั้นพัฒนาขึ้นมาไดโดยไมยากนักดินจะเค็มจะเปรี้ยวจะ จืดอะไรก็ตามสามารถที่จะทําใหดีขึ้นได

ภายในไมกี่ปโดยใชเทคนิค แบบโบราณคือใชปุยหมักหรือใชตะกอนที่ลงมาตามลําหวย มาพัฒนาดินอันนี้

เปนวิธีที่งาย..."

อรุณ เมืองสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

อรุณทรัพย จักรเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติกับเงินไมใชอันหนึ่งอันเดียวกัน จะเอามารวมกันไมไดเลยเปนอันขาด ผูที่เราควรจะยกยองวา

มีเกียรติสูงคือ ผูที่ไมเสียชาติเกิด ผูไมปลอยเวลาใหผานไปโดยเปลาประโยชน แตใชเวลาในชีวิตของเขา

ทุกวินาที สะสมคุณงามความด.ี.."

อรุณรัตน ทองโอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความ

รับผิดชอบ มิลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหมีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิ

ภาพและความเปนปรกติสุขของสวนรวม..."

อรุณรัตน อุดมศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนชาวไทยเปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองจึงมีเอกสารอธปไตยและมีความสุข ความสมบูรณทุกอยางมา

จนกระทั่งทุกวันนี.้.."

อรุณโรจน บุตรรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆทุกอยางตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทัน ทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดั้งนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญ..."

อรุณลักษณ วองไวทวีวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งาน และประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานทั้งคน..."

อรุณศรี ชีวชัยพิมล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปนธรรม

 ทั้งในเจตนาและการกระทําไมใชไดมาดวยความบังเอิญหรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน ความ

เจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรคเพราะอํานวยประโยชนใหผูอ่ืนและสวนรวมดวย..."

อรุณศรี ชูสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

อรุณศักดิ์ ธารทะเลทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

พระราชดํารัสพระราชทานแก..."

อรุณี จิรโสภณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การประสานงานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถ สองอยางเปนสําคัญ คือ สามารถในการใชวิชา

ความรูอยางหนึ่ง  สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง  ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกัน

ไป  และจําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ  ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ

  และความถูกตองตามเหตุผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมาย  และประโชยนที่พึงประสงค  โดย

ครบถวนแทจริง..."

อรุณี ทศไชบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

อรุณี นอยธรรมราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

อรุณี พงศชยุตม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ประเทศของเราไดรักษาอธิปไตย และดํารงฐานะมา ดวยดีไดตลอดมานั้น ก็ดวยอาศัยความ

รวมมือ ของทุกๆฝาย ตางชวยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของประเทศชาติ ดวย ความสามัคคีและความ

พรอมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน ของสวนรวม..."

อรุณี พรมทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวา ทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่ เฉพาะของ

ตัว โดยไมมองดูคนอื่นงานก็ ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงาน จะตองพาดพิงกัน จะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนจะตองรูถึงงานของผูอ่ืนแลว ชวยกันทํา..."

อรุณี พึ่งแพง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

อรุณี พูลสวัสดิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

อรุณี ยุทธิปูน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

16 กรกฎาคม 2531..."

อรุณี วิรัชต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยนําตัวนําชาติใหรอดพนอันตรายและเจริญเปนอิสระมาโดยตลอดได ดวยอาศัยความเพียร

พยายาม คือพยายามไมกอความชั่วใหเปนเครื่องทําลายตัว ทําลายผูอ่ืน พยายามลด พยายามละความ

ชั่วที่ตัวเองมีอยู พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยูนั้น ใหงอก

งามสมบูรณขึ้น. ความเพียรที่ชอบสี่สถานนี้เปนขอที่ควรศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติใหเกิดผล แตละคนจะ

เปนสุขขึ้นและเจริญขึ้น ทั้งในฐานะความเปนอยู ทั้งในความคิดจิตใจ..."

อรุณี สุขแดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

อรุณี เอกวงศตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

อรุณีย ขุนสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

อรุรรัตน เอียดขนาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

อรุสา ปฐมบูรณา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

อลงกช แสงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิทยาการทุกสาขาทุกระดับมีความสําคัญมากสําหรับนําไปใชปฎิบัติงาน โบราณทานเปรียบกับอาวุฑ

อันคมกลา ซึ่งมีคุณอนันต แตก็อาจมีโทษมหันตถานําไปใชไมถูกทางบัณฑิตเปนผูที่จะตองใชวิชาการ

ปฎิบัติงานในระดับสําคัญตอไป  ควรจะไดศึกษาเรื่องการใชวิทยาการใหเขาใจอยางแจมแจงและแนชัด  

วาจะใชวิทยาการใหเปนคุณอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร  คนที่จะใชวิชาไดดีนั้น  ประการแรก  จะตองรู

วิชาเปนอยางดี  คือ รูอยางแจมแจงชํานิชํานาญ  และทั่วถึงตลอดหมด ทั้งในหลักใหญ ทั้งในรายละเอียด 

รวมทั้งในสวนที่จะประสานกับวิชาอื่น ๆ  เพื่อใหเก้ือกูลเสริมกันและกันดวย  ประการที่สอง จะตองรูจัก

พิจารณาเลือกทํางานที่เปนงานสรางสรรค  มิใชงานมีผลขางลบหรือที่ปราศจากคุณคา  ปราศจาก

ประโยชนอันพึงประสงค  ประการที่สาม  ไมวาจะทํางานฝายใดสาขาใด  จะตองเรียนรูลักษณะงานให

ทราบอยางถองแท  โดยเฉพาะในจดุประสงค  ขอบเขต  และแนวทางที่จะปฏิบัติ  ประการที่สี่จะตองมี

ความตั้งใจที่แนวแน  และมีความอุตสาหะ  พรักพรอมอยูเสมอ  ที่จะปฏิบัติงานนั้นจนสําเร็จประโยชน

ตามที่มุงหมาย  เมื่อบุคคลมีหลักการประกอบพรอมกันครบทั้ง 4  ประการ  ดังนี้  จึงจะแนใจไดถูกตอง  

พอเหมาะพอดีกับเปาหมายที่ตองการ  และจะสามารถทําใหงานที่ปฏิบัติบรรลุผลสมบูรณบริบูรณพรอม

ทุกสวนได  จึงใครขอใหทานทั้งหลายผูมีวิชาความรูพรอมอยูไดพยายามเรียนรูหลักการใชวิทยาการตามที่

กลาวแลวใหละเอียดรอบคอบ  เพื่อจักไดสามารถปฏิบัติภาระหนาที่ในการสรางความสําเร็จและความ

เจริญวัฒนาใหแกตนเอง แกบานเมืองอยางแทจริงไดตอไป..."

อลงกต คชแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียว ไมไดก็ชวยกันคิดกัน แกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวย

ความรวมมือ ปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้น นั้นจักไดไมกลายเปน อุปสรรคขัดขวาง และบอนทําลาย ความ

เจริญและความสําเร็จของการงาน..."

อลงกรณ สมใจสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

อลิศรา หะยีแซะสาและ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จ และเจริญกาวหนาไดแทจริง คือการไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตา และไมตรียินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ..."

อวยชัย แสงศักดิ์ชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง  มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น

แตมีความหมายวาพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้แก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง

  พอเพียงนี้ก็หมายความวา  มีกินมีอยู  ไมฟุมเฟอย  ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย

 แตถาทํา

ใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ

  คนเราถาพอในความตองการ  ก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมี

ความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปน

สุข..."

อวยพร เกิดมนต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด  ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย

เห็นสาระ  และประโยชนที่แทของงานนั้นอยางแจมแจง แลวจึงลงมือกระทํา

ดวยความตั้งใจ มั่นใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงาน ดําเนินลุลวง

ตลอดไปอยางตอเนื่อง  โดยมิใหบกพรองเสียหาย ขอสําคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติ

งาน  ตองพยายามควบคุมกายใจและความคิดใหสงบ ต้ังม่ันและหนักแนน

อยาใหคลายจากความเพียร อยาใหหวั่นไหวฟุงซานไปกับความพอใจไมพอใจ

หรืออุปสรรคและปญหาตาง ๆ..."

อวยพร พัชรมงคลสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาแลว ถือไดวามีหนาที่และความรับผิดชอบสําหรับตัวอยูทุกคนที่จะตองนําวิชา

ความรูตลอดจนความฉลาดความสามารถที่มี ไปใชปฏิบัติงานใหเปนประโยชนสรางสรรคแกตนเองและ

แกสวนรวม ผูที่จะสามารถปฏิบัติงาน ปฏิบัติหนาที่ใหไดผลสมบูรณดังกลาว จําเปนตองมีแมบทที่ดี

สําหรับยึดถือในการทํางาน แมบทขอแรก คือ การมีความรูความเขาใจอันแจมแจงในงาน เชนเขาใจถึง

ลักษณะของงาน ขอบเขตความมุงหมายของงาน และผลที่จะพึงเกิดพึงไดจากงานนั้นๆทุกแงทุแมม ขอ

สอง คือการใความตั้งใจ สุจริตใจที่จะทํางานจนเต็มกําลังความรูความสามารถ ดวยความเอาใจใส 

เขมแข็ง เสมอตนเสมอปลาย ใหงานสําเร็จผลครบถวนตามเปาหมาย ขอสาม คือการมีความเพงพินิจใน

งาน ตรวจตราวิเคราะหวิจารณการปฏิบัติดําเนินงานอยางรอบคอบอยูตลอดเวลา เมื่อพบอุปสรรคและ

ปญหาก็ใชเหตุผล หลักวิชา และความฉลากรอบรู เปนเครื่องสินิจฉัยตัดสินแลวแกไขคลี่คลายใหลุลวงไป

โดยไมชักชา ขอสี่ คือความฉลาดสามารถในการที่จะทํางานใหพอเหมาะพอดีกับความรู ความสามารถ

พอดีกับสถานการณ สถานเกศรษฐกิจ พอดีกับบุคคลที่แวดลอมเกี่ยวของดวยทุกๆฝาย ซึ่งเปนแมบทที่

สําคัญมาก เพราะหากขาดไป อาจทําใหตองสิ้นเปลืองกําลังงาน กําลังทุนรอน กําลังความคิดสติปญญา

ไปเปลาๆโดยไมไดรับผลที่พึงประสงค จึงใครขอใหบัณฑิตผูมุงหมายความสําเร็จในชีวิต ไดนําเอาแมบท

ของการทํางานนี้ไปพจิารณาและนําไปใชใหสําเร็จประโยชนทั้งสวนตัวและสวรวมตอไป..."

อวยพร สุทธินนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตองสามัคคีกัน ตองไมขัดขากันมากเกินไป แตวาไมไดหมายความวา จะตองทําแบบที่บางคนนึกจะทํา

จะตองใหทุกคนมีโอกาสทํางาน ทํางานตามหนาที่ เมื่อทํางานตามหนาที่แลวก็ตองหวังดีตอผูอ่ืนนี้เปน

หลักที่สําคัญ ตองทํางานดวยการเห็นอกเห็นใจกันและทําดวยความขยันหมั่นเพียร..."

อวาทิพย แว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

อวิรุทธ ถวาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

อโสก สารคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมดการทําใหบานเมือง

มีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

ออด วงศวิทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

ออมลักษณ เบาอุบลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

ออมสิน ไชยรัตนื
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

ออยทิพย คงซาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางคนดีนั้น ก็คือการใหความรู ความคิด ความสามารถ และความดีแกเขา ดวยการใหการศึกษา

อบรม วิชาความรูตาง ๆ ไมวาวิชาสามัญ วิชาชีพ หรือ วิชาศาสนา ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับเยาวชน 

สําหรับแตละคนจะนําไปสรางอนาคต ที่มั่นคงแจมใส. ถาโรงเรียนสอนวิชาการไดดี ฝกหัดใหรูจักหนาที่

และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริง ๆ พรอมทั้งอบรมใหเขาใจในศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแก

เยาวชนอยางครบถวน. โดยเฉพาะความรูวิชาการนั้น นอกจากจะทําใหบุคคลเฉลียวฉลาด มีโอกาสที่เปด

กวางแลว ยังจะชวยใหศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง เกื้อกูลการประพฤติปฏิบัติตามศาสนา

ใหถูกตองม่ันคง และชวยใหอนุชนเติบโตเปนพลเมืองดี เปนศาสนิกชนที่สมบูรณแบบ..."

ออยทิพย โมกไธสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

ออยทิพย ศรีสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

อะแอเสาะ อุดมดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

อัคธยา ธีระเลิศวไนย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

อัครชัย ไดผลธัญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายบานเมืองนั้น  โดยหลักการมีไวสําหรับรักษาความยุติธรรมและความสงบเรียบรอยในแผนดิน 

 ดวยการ

จัดสรรอํานวยสิทธิเสรีภาพแกบุคคลโดยถวนหนาและเสมอหนา  แตตามความเปนจริงที่เปนอยู  ปรากฎ

วาในบางเรื่องบางกรณี  การใชกฎหมายมักไมไดผลสมบูรณตรงตามหลักการอันเปนเจตนาที่แทนัก  

อาจนําไปสูความยุงยากและราวฉาน  ซ่ึงเปนความเสียหายและเปนอันตราย  ผูมีหนาที่ในดานกฎหมาย

จะตองคิดอาน  กระทําการใหกฎหมายไดเปนปจจัยผดุงความเที่ยงธรรมและสงบสุขอยางแทจริง..."

อัครพล นึกชม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอดี พอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความวา 

อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกวาความพอเพียงนี้ ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัว 

จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป  แตวา ในหมูบานหรือในอําเภอ จะตองมีความพอเพียงพอสมควร 

บางสิ่งบางอยางที่ผลิตได มากกวาความตองการ ก็ขายได แตขายไดที่ไมหาง ไกลเทาไหร ไมตองเสียคา

ขนสงมากนัก..."

อัครพล พินเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

อัครพัชร ทองศรีวาณิช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารมีหนาที่ที่จะตองปองกันประเทศ  และธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติพรอมทั้งสถาบันสูงสุด

ทั้งสาม  นอกจากนั้น ยังจะตองทําความปกปองคุมครองประชาชนใหอยูเปนสุข  ปลอดภัยจากศัตรูและ

การบุกรุกคุกคามทุกรูปแบบพรอมกันไปดวย  หนาที่  ทั้งนี้ถาทหารสามารถกระทําไดทรบถวนได  ก็จะ

เปนความสําเร็จ  ความดี  ความเจริญอยางยิ่งทั้งแกตัวทหารเองและแกกองทัพไทย  แตการปฏิบัติตัว

ปฏิบัติงานใหไดผลสมบูรณ  ดังนั้นเปนภาระหนัก  ที่จะตองตอสูฝาฟนอุปสรรคอยางมากมาย  และจะตอง

ใชความรูความสามารถชวยตัวอยางเต็มที่  ทหารจึงตองเตรียมตัว  เตรียมใจ และเตรียมการใหพรอมทุก

เมื่อ  เพื่อปฏิบัติภารกิจไดอยางคลองตัว  พรอมเพรียงและมีประสิทธิภาพ  ไมวาในดานยุทธการหรือใน

ดานรวมมือประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในการสนับสนุนและพัฒนาความเปนอยูของประชาชน  การ

ปฏิบัติงานแตละสิ่งแตละดานดังกลาวนั้น ทุกคนจะตองยึดมั่นในหลักการและเหตุผลที่ถูกตองในวนิัยและ

ระเบียบแบบแผนที่ดีงานในเปาหมายและประโยชนที่ชอบธรรมอยางเครงครัด  สําคัญที่สุด  จะตอง

ทํางานทุกอยางทุกระดับดวยปญญา  ความฉลาดรูคิดพิจารณาตามเหตุผล  ประกอบดวยความมีสติรูตัว  

ระมัดระวังตัวทุกเมื่อ  เพื่อมิใหเกิดความบกพรองผิดพลาด  เพราะการปฏิบัติผิดพลาดขาดความพิจารณา

นั้น  บางครั้งบางกรณีกอใหเกิดความเสียหายใหญหลวงขึ้นไดทั้งแกตนเอง  แกกองทัพ และแกชาติ

บานเมือง..."

อัครพิชญ อนุภัทรสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการตํารวจในปจจุบันนี้มีหนาที่ปฏิบัติงานหลายอยางตางกันในขอบเขต ที่กวางขวางมากยากจะ

กลาวใหทั่วถึงได หนาที่สําคัญประการหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการสืบสวนสอบสวนหาความจริงในเรื่อง

ตางๆ แลววินิจฉัยตัดสินใหไดโดยถูกตองเที่ยงตรง เพื่ออํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนทั่วหนา และ

รักษาความสุจริต ความสงบสุขในแผนดิน..."

อัครราช เขมขน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

อังกูร สุสุทธิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

อังคณา จิตรภักดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประชาชนไมมีที่พึ่ง ไมมีผูใดเอาใจใส พอ พึ่งทางราชการ ไมได ก็ตองหันไปพึ่งผูกวางขวาง ผูมี

อิทธิพลจึงเปนหนาที่ของทาง ราชการที่จะปฏิบัติงาน เพื่อใหการบริการของ ราชการไดเขาถึงประชาชน 

โดยทั่วถึงและทําดวยความสุจริต..."

อังคณา นรเศรษฐธาดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อวานนี้ ขาพเจาไดกลาวแกบัณฑิตในที่ประชุมนี้ เปนความวา การปฏิบัติงานทั้งปวง นอกจากจะ

อาศัยความรูความสามารถของผูปฏิบัติ และระเบียบแบบแผนของงานที่กําหนดไวแลว ยังตองอาศัย

ศรัทธาความเชื่อมั่นในงานดวย จึงจะชวยใหงานที่ทํา ดําเนินไปอยางราบรื่น และบรรลุผลที่สมบูรณตาม

ประสงค 

วันนี้ ใครจะกลาวเพิ่มเติมแกทาน ถึงศรัทธาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ไดแก ศรัทธาความเชื่อมั่นในความดี 

ศรัทธาสวนนี้จะสงเสริมใหบุคคลเกิดความมุงมั่น ที่จะทําตัวทํางานใหสูงขึ้น ไมยอมใหตกต่ํา ผูเชื่อมั่นใน

ความดี จะมีความรูสึกผิดชอบ มีความขมใจ ไมปลอยตัวใหเปนไปตามอํานาจอคติ และความเห็นแก

ประโยชนเฉพาะตัว จะประพฤติปฏิบัติการใด ก็พิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบจนเห็นชัดแลววา การ

นั้นๆ เปนสิ่งที่ดี ที่ถูกตอง เปนสุจริตธรรมและเปนประโยชนแท ทั้งแกตนเองและสวนรวม การที่ทําจึง

ปราศจากโทษ กอใหเกิดประโยชนสรางสรรค เปนความเจริญสวัสดีแตอยางเดียว ผลดีอีกประการหนึ่ง

ของการปฏิบัติดี ก็คือเมื่อผลของการทําดีเปนที่ประจักษชัด คนที่ไมเคยทําความดี เพราะไมเคยเห็นผล ก็

จะไดเห็น และหันมานิยมศรัทธาในความดี บุคคลเหลานั้นยอมจะรับเอาความคิดจิตใจ และการกระทํา

ของผูปฏิบัติดีเปนแบบอยาง แลวนอมนํามาประพฤติปฏิบัติดวยตนเอง บานเมืองของเรา ก็จะมีผูศรัทธา

ในความดี ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพิ่มขึ้นเปนลําดับ สิ่งที่แตละคนปฏิบัติ ก็จะประกอบสงเสริมกันขึ้น เปน

ความเจริญมั่นคงโดยสวนรวมของชาติในที่สุด..."

อังคณา เมธากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

อังคณา เลิศลํ้าไตรภพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข และมั่งคง..."

อังคณา หลอรุงเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"... ?ความมีใจจริงที่ขาดไมไดในการทํางานมีสองประการ ประการที่หนึ่งคือความจริงใจตอผูรวมงาน ซึ่งมี

ลักษณะประกอบดวย ความซื่อตรง เมตตา หวังดี พรอมเสมอที่จะรวมมือชวยเหลือและสงเสริมกันทุกขณะ

 ทั้งในฐานะผูมีจุดประสงคที่ดีรวมกัน และในฐานะที่เปนเพื่อนมนุษยรวมชาติรวมโลกกัน ประการที่สอง

ไดแกความจริงใจตองาน มีลักษณะเปนการต้ังสัตยอธิษฐานหรือการตั้งใจจริงที่จะทํางานใหเต็มกําลัง?

หมายเหตุ  :  จําไมไดวาพระราชทานเมื่อไรและที่ไหน แตเม่ือไดยินครั้งแรกดิฉันก็ประทับใจมาก และยึดถือ

เปนแนวปฏิบัติในการทํางานมาตลอด ทําใหดิฉันทํางานไดอยางมีความสุขและรูสึกวาผูรวมงานคือทีมงาน

ไมใชคูแขง จึงพรอมที่จะถายทอดความรูและใหอภัยเมื่อเกิดความผิดพลาด ดิฉันจึงไดรับความรวมมือ 

ความเคารพจากผูรวมงานดวยดีเสมอมา..."

อังคณา หิรัญสาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

อังคณา ฮารุดีน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสอนคนใหเกงนี้ ถาดูเฉพาะบางแงบางมุม อาจเห็นวาดีวาสอดคลองกับสมัยเรงรัดพัฒนา แตถา

มองใหถี่ถวนรอบดานแลว จะเห็นวาการมุงสอนคนใหเกงเปนเกณฑ อาจทําใหเกิดจุดบกพรองตางๆขึ้นใน

ตัวบุคคลไมนอย..."

อังคณารัตน วงษนิลจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

อังคนิฐ พันธทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตองและ

เที่ยงตรง เปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน

สวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

อังศุมาลิน ทาพริก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

อังสนาภรณ ฉัตรจินดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..." 

พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ออกใหประชาชนเฝา

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 19 มกราคม 2504..."

อัจจิมา พรรณนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

อัจฉรา กลับกลาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันแกหลายๆคน หลายๆทาง ดวยความรวมมือ

ปรองดองกัน ปยหาที่เกิดขึ้นนั้จักไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทําลายความเจริญและ

ความสําเร็จของการงาน..."

อัจฉรา การวิไลโรจนกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

รอดดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความเจริญ แตคราวใดขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราะหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

อัจฉรา นิยติวัฒนชาญชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิต โดยใชวิธีการอยางเดียว ยังไมเพียงพอ  จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม 

ประกอบดวย

ผูที่มีความรูดี  แตขาดความยั้งคิด  นําความรูไปใชในทางมิชอบ  ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัยแกสังคม

ของมนุษย..."

อัจฉรา นิลโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอพระองคทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน  มีพระพลานามัยแข็งแรงทั้ง 2 พระองค   เปนรมโพธิ์ของปวง

ประชาชนชาวไทย

ตลอดไป  ขาพระพุทธเจาจะยึดมั่นในพระบรมราโชวามและพระราชดํารัสของพระองคทานทุกประการ  

จะมีความรูรักสามัคคีและสมานฉันทในการทํางาน พรอมทั้งมีคุณธรรม รูจักพอมีพอกินตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตลอดไป

จะเปนขาราชการที่ซื่อสัตยสุจริยในการทํางานของพระองคจนชีวิตจะหาไม  จะไมยอทอกับปญหา

อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น จะชวยเหลือผูที่ตกทุกขไดยากตามที่ทุนทรัพยจะมี

                                                              ดวยเกลาดวยกระหมอนขอเดชา..."

อัจฉรา บัวสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน

เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมี

ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ..."

อัจฉรา พะโยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสําคัญ 

ผูที่จะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น ยอมจะตองมีทั้งวิชาความรูทั้งหลักธรรมทาง

ศาสนา เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติการงานใหชอบคือ ให

ถูกตองและเปนธรรม วิชาการกับหลักธรรมนี่ มีประกอบกันพรอมในผูใด ผูนั้นจะไดประสบความสุข และ

ความสําเร็จในชีวิตโดยสมบูรณ..."

อัจฉรา เพชรคงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํานุบํารุงประเทศชาตินั้น มิใชเปนหนาที่ของผูใดโยเฉพาะหากเปนภาระความรับผิดชอบของคน

ไทยทุกคน ที่จะตองขวนขวายกระทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด เพื่อธํารงรักษา และพัฒนาชาติบานเมืองให

เจริญม่ันคงและผาสุกรมเย็น..."

อัจฉรา รุงราตรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

  การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้นจะอาศัยความรู แต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัย ความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

   เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทางดวย

ความสวัสดี คือ ปลอดถัยจนบรรลุจุดมุงหมายที่พึงประสงค

    ดังนั้น ในการที่จะประกอบงาน เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตยโดยตระหนักวาการงาน

 สังคม และบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดยาก แตถา

งานใด สังคมใด และบานเมืองใด ก็ตามขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลวจะดํารงอยูมิไดเลย..."

อัจฉรา วัฒนกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีวินัย มีความสามัคคี และรูจักหนาที่ ถือกันวาเปนคุณสมบัติประจําตัวของคนทุกคนแตในการสราง

เสริมคุณสมบัติสามขอนี้ จะตองไมลืมวา วินัย สามัคคี และหนาที่นั้น เปนไดทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่ง

ยอมใหคุณหรือโทษไดมากเทาๆ กันทั้งสองทาง เพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจําเปนตองพิจารณาใหถองแท

แนชัดกอนวาเปนวินัย สามัคคี และหนาที่ที่ดี คือปราศจากโทษ เปนประโยชน เปนธรรม ไมเคลือบแฝงไว

ดวยสิ่งซั่วราย เชน วินัยก็ตองไมใชวินัยเพื่อตน เพื่อหมูคณะของตนเทานั้น ตองเปนวินัยเพื่อคนทุกคน เพื่อ

คนสวนใหญเปนวินัยที่ถูกตอง ที่เปนการสรางสรรค..."

อัจฉรา ศรีมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ?..

(พระบรมราโชวาท พระราชทานแกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน 27 ก.พ. 2537)..."

อัจฉรา ศรีสุกัญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

อัจฉรา เสนาทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สิ่งชอบใจตางๆ ที่ไดมา ไมวาทรัพสินเงินทอง ยศศักดิ์อํานาจ ความสุขสบายที่ปรารถนา

ตลอดจนความสําเร็จประสงคในอุดมการ รวมเรียกวาประโยชน ประโยชนทั้งปวงนี้ ทุกคนตางควรมี

เสรีภาพ

ที่จะแสวงหาและที่จะไดรับ แตควรแสวงหาและรับเอาประโยชนนั้น จําตองมีหลักการสําหรับปฏิบติ

เพื่อปองกัน กําจัดเหตุที่จะนําไปสูความยุงยาก และความเสียหายทั้งมวล บุคคลจําตองเรียนรูและสํานุกได

เสมอวา

เสรีภาพของแตละคน จํากัดอยูดวยเสรีภาพของผูอ่ืน การแสวงหาประโยชนใดๆ ถาละเมิดกาวกายกันจะ

กลายเปน

การเบียดเบียน ซึ่งมีอันตรายมากทันที จึงไมเปนการถูกตองเลยที่ผูใดจะแสวงหา หรือไดมาโดยทํานองนั้น 

อีกประการหนึ่ง ควรจะตองทราบใหแน ตระหนักดวยถึงประโยชนสวนรวม วาเปนประโยชนที่ครอบคลุม

ถึงประโยชน

ทั้งหลายทั้งสิ้นในชาติ กลาวคือ เปนทั้งประดยชนของประเทศ ทั้งประโยชนของแตบุคคลนั้นเอง ขาพเจา

ปรารถนาอยางยิ่งที่จะไดเห็นผูมีการศึกษาสูง รวมแรงรวมใจกันใชศิลปวทยาการ  และความคิดที่รอบคอบ

 สรางสรรคตนเอง

และประเทศชาติใหสมบูรณมั่นคง..."

อัจฉราพร หวงนิกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประวัตศาสตรไดแสดงใหปรากฏตลอดมาวาชาตใดเสื่อมสูญยอยยับอัปปางไปก็เพราะประชาชาติขาด

สามัคคีธรรม แตกแยกเปนหมูคณะเปพรรคะเปนพวก คอยเอารัเอาเปรียบประหัสประหารซ่ึงกันและกัน 

บางพรรคบางพวก ถึงกับเปนไสศึกใหศัตรูมาจูโจมทําลายชาติของตนดังนี้ขาพเจาจึงขอชะกชวนพี่นองชาว

ไทยทั้งหลายใหระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ วึ่งไดกอบกูรักษาบานเกิดเมืองนอนของเรามานั้นใหจงหนัก

 แลวถือเอาความสามัคคีความยินยอมเสียสละสวนตัวเพื่อประโยชนยิ่งใหญของประเทศชาติเปน

คุณธรรมประจําใจอยุเนืองนิจ จึงขอใหพี่นอยชาวไทยทั้หลายจงบําเพ็ญกรณีกิจขงอตนแตละคน ดวย

ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทนและกลาหาญ แลวอุทิศความเสียสละสวนตัว ความเหน็ดเหนื่อย

ลําบากยากแคน เปนพลีบูชาบรรพบุรุษผูซึ่งไดกอสรางชาติเปนมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้

..."

อัจฉราภรณ เกิดสมบัติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานโดยมากมีปญหา และอุปสรรคมากมาย จะทํากันตรงไปตรงมามักไมสําเร็จ ตองใชวิธีการ

พลิกแพลง นอกระบบตางๆเขาแทรที่ กระนั้นแลว ผลงานที่แทอันควรประสงค ก็ยังบกพรองลมเหลว ใครก็

ตามที่เปนสุจริตเที่ยงตรงยอมไตองการใหเปน ดังนั้น และคงจะปรารถนาจะชวยกันแกไข การที่จะรวมมือ

กันใหงานราบรื่น สําเร็จและดําเนินกาวหนาตอเนื่องกันไปไดนั้น นักปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับ

ใชกับตนเอง คือ ตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตองสลัดทิ้งความคิดจิตใจ ที่ต่ําทราม

ออนแอ และตองการทราบตระหนักในความสํารวม ไพงเฟอ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติที่จะชวยใหงานเปนงาน และ

ใชชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

อัจฉราภรณ ตั้งอุทัยสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินและ ความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการ ปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการ เพราะการ ยึดมั่นดังกลาว จะสามารถปองกันความผิดพลาด เสียหายอันจะเกิดแก ตนแก

งานไดอยางแทจริง..."

อัจฉราภรณ ทัสสโรภาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

อัจฉรารัตน ทิพยศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มนุษยเรานี้ควรจะมีการใหตอกันบาง อยางนอยก็ใหเวลาสดับตรับฟงความทุกขของผูอ่ืน ไมใชจะงกๆ 

เงิ่นๆ ละโมภหาแตความสุข กอบโกยหาโชคลาภสูตนเองโดยไมนึกถึงผูอ่ืน เมื่อเราไมยื่นมือเขาชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันแลว 

เราจะมีความสุขย่ังยืนไดอยางไร..."

อัจฉริยา วรานันตกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือ ตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความไมสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงานและใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

อัจฉริยา สถิรภาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดาน ทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกัน

หมด โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนันสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์

ผลที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึง

ตองพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

อัจฉรี จันทมูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

อัจรา ประดุกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

อัชชาวดี ธรรมโชโต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคความเจริญกาวหนาทุกดานทุกระดับตองใชเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญ เพื่อความ

รวดเร็วและถูกตองมั่นคง บัณฑิตที่เรียนสําเร็จออกไป จึงนับวา จะไดเปนกําลังและเปนหลักในงานพัฒนา

ประเทศและชุมชนในทุกๆ วงการ การใชเทคโนโลยีนั้นยอมกระทําไดหลาย แงหลายมุม แงหนึ่งที่ควร

เพงเล็งเปนพิเศษ ก็คือใชใหเกิดประโยชน ในดานประหยัด เพราะการประหยัดเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง

 ในที่ทุกแหงและในกาลทุกเมื่อเทาที่ปรากฏแลว เทคโนโลยีชวยใหประหยัดไดอยางดีเลิศ ในการสราง

เครื่องมืออิเลคโตรนิคส แตกอนเครื่องมืออิเลคโตรนิคสทําไดยากยิ่งและมีราคาสูงมาก คนสวนนอยเทานั้น

ที่ไดรับประโยชนจากเครื่องมือดังกลาว แตปจจุบันเทคโนโลยีชวยใหสรางและผลิตไดโดยงายและสะดวก

ดวยราคาต่ํา อยางเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร เวลานี้ใชกันไดอยางแพรหลาย ทําใหคนทั่วไปไดรับ

ประโยชนในดานขาวสารและการบันเทิงโดยทั่วถึง ในดานอื่นๆ เชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม แมจะเปน

เพียงงานระดับชาวบาน เทคโนโลยีก็อาจชวยไดเปนอยางดี ยกตัวอยาง เชนการทํายางพารา ถาทําตาม

แบบพื้นบาน ซึ่งทํากันตามมีตามเกิด ขาดความระมัดระวัง ในความสะอาดเรียบรอยก็มักไดยางแผนที่มี

คุณภาพต่ํา ทําใหขายไมไดเต็มราคา แตถานําเทคโนโลยีอยางงายๆ มาใช ใหมีการใชกรรมวิธี  ที่ถูกตอง

และแนนอนสมํ่าเสมอ ก็จะไดยางแผนที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ขายไดเต็มราคา การใชความระมัดระวัง 

และกรรมวิธีที่ละเอียดแนนอนเพียงเล็กนอย โดยมิทําใหตองสิ้นเปลืองเกินกวาปรกติ แลวไดผลประโยชน

เพิ่มสูงขึ้นเชนนี้ นับวาเปนการประหยัดดวยอยางหนึ่ง ซ่ึงเปน ประโยชนแกชาวสวนยางมาก ในการที่ทาน

ทั้งหลายจะออกไปทํา หนาที่ตางๆ ทางดานเทคนิคตอไป ขอใหคํานึงถึงผลไดที่เกิดขึ้นจาก การประหยัดนี้

ใหมาก..."

อัชนา แซตั้ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แมจะเปนผูที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถาบกพรองตอการประมาณตนในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วิชา

ตาง ๆ ที่ไดเลาเรียนมาจนสําเร็จนั้นก็ไรประโยชน ไมสามารถจะนําความเจริญมาสูตน และประเทศชาติ

สมดังความปรารถนา..."

อัชรี ศรีสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

อัซยะห กอแล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

อัฌชนา เจริญสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติแลว ชาติก็

ไดรอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความ เจริญ แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตอง ประสบ

เคราหกรรมกันทั้งชาติ จึงเปนหนาที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด..."

อัญชนก มุสิกะพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

อัญชนา ชัยเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

อัญชนา โชติชวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศชาติของบเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ขึ้นอยูกับการศึกษาของประชาชนแตะคนเปนสําคัญ ผล

การศึกษาอบรมในวันนี้จะเปนเครื่องกําหนดอนาคตของชาติในวันหนา..."

อัญชนา ภูมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระขึ้นปใหม  ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มาอวยพรใหทาน

ทั้งหลายทั่วกัน

และขอขอบใจทานเปนอยางยิ่งที่มีไมตรีจิต  สนับสนุนขาพเจาในภารกิจทั้งปวง  ดวยดีเสมอมา

   ตลอดปที่แลวมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นหลายอยาง  ดี ๆ  ก็คือ  การที่นักกีฬาของเราไปรับเหรียญรางวัล

หลายประเภท  ในการแขงขั้นกีฬาโอลิมปก  และที่ไมดีก็มีอยูมาก  เราตองประสบเหตุไมปกติตาง ๆ  จน

ทาํใหเกิดความวิตก  หวงใยกันอยูทั่วไป  ใกลถึงสิ้นปก็เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ  ทําใหสูญเสียชีวิต  และ

ทรัพยสินอยางรางแรง

เราคงตอชวยเหลือบรรเทาทุกข  และฟนฟูสถานะของบานเมืองเปนการใหญ  รวมทั้งหาทางปองกัน  

เตือนภัยใหมีประสิทธิภาพ

   อยางไรก็ตาม  เหตุตางๆ  นั้น  ไดทําใหเห็นแจงถึงน้ําใจของพวกเราอยางเดนชัดวา  ทุกคนในผืนแผนดิน

ไทย

ทั้งทหาร  ตํารวจ  และพลเรือน   มีความสามัคคีกัน  ตางหวงใยกันดวยใจจริง  ไดแสดงเจตนารมณที่

จะอยูรวมกันโดยสันติสุข  และเมือเกิดภัยพิบัติ  คนไทยไมทิ้งกัน  ตางพรอมเพรียงกันเขาปฏิบัติชวยเหลือ

ทันทีดวยความเสียสละ

และจริงใจ   ไมเลือกวาเปนชาวไทย  หรือตางประเทศ

  ขาพเจาอยากกลาวย้ําแกทานทั้งหลาย  เหมือนที่เคยกลาวมาเมื่อหลายปกอนวา  วิถีชีวิตของคนเรานั้น  

จะใหมีแตความปกติสุขอยางเดียวไมได  ตองมีทุกข  มีภัย  ผานเขามาดวยเสมอ  ยากจะหลีกเลี่ยงพน  

ในปใหมนี้ขาพเจาจึงขอใหทุกคนรักษาความสามัคคีและจิตใจอันดีนี้ไวเปนนิจ  เพราะสิ่งนี้คือคุณลักษณะ

พิเศษที่ชวยใหชาติบานเมืองของเราอยูรอดปลอดภัย  และชวยใหเราทุกคนอยูรวมกันดวยความรมเย็น

เปนสุขมาชานาน  ตราบใดที่เราทั้งหลายรักษาคุณลักษณะนี้ไวได  ก็มั่นใจไดวาชาติบานเมืองของเราจะ

ดํารงมั่นคงอยูตราบนั้น

  ขออนุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา  จงอภิบาลรักษาทานทุกคนให

ปราศจากทุกข  ปราศจากภัย  ใหมีความสุขกาย  สุขใจและประสบแตงสิ่งที่พึงประสงคตลอดศกหนานี้

โดยทั่วกัน..."

อัญชนา วงศมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ภาษาไทยนั้นเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษย ชนิดหนึ่ง คือเปน

ทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดี เปนตน ฉะนั้นจึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหดี

..."

อัญชนา เสาวคนธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

อัญชนา โอฬารธเรศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

อัญชนิกา ทองบุญลอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอขอบใจทุกๆคน จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน

ทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรม ซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี

ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือ รวมกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปได

ตลอดรอดฝง.....

      ขอใหทุกคนนึกถึงคุณธรรม 4 ประการ ซ่ึงเปนที่ตั้งของความสามัคคีที่ทําใหคนไทยสามารถรวมมือรวม

ใจกันรักษาและพัฒนาบานเมืองใหเจริญรุงเรืองไดตลอดรอดฝง ไดแก ประการแรก คือการใหทุกคนคิด

พูดทําดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน

ประสานงานประสานประโยชนใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตนแกคนอื่น และประเทศชาติ ประการที่สาม 

คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยุในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียมเสมอ

กัน ประการที่สี่ คือ การที่ทุกคนตางคนตางพยายามนําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรงอยู

ในเหตุผล หากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยกันในทางที่ดี ก็มั่ใจไดวาประเทศชาติไทย

จะดํารงมั่นคงอยูตลอดไป..."

อัญชลี ธนากูลเมธา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณบังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้น ๆ ได..."

อัญชลี มหาการุณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

อัญชลี เรืองฤทธิ์ธา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป ..." 

พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม

ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2521..."

อัญชลี วงษเอ่ียม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถามี

ความคิดอันนี้ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ซ่ือตรง ไมโลกอยางมาก 

คนเราก็อยูเปนสุข..."

อัญชลี วัฒนากลาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ

 โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่ และแกแผนดิน..."

อัญชลี สินทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การใหเปนบอเกิดแหงความสุข กลาวคือ ผูใหมีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ ผูรับก็จะมีความสุข มี

กําลังใจ สังคมสวน

รวม ตลอดถึงประเทศชาติก็มีความผาสุก มีความรมเย็น ดวยการให คือใหความรัก ความเมตตากัน ให

น้ําใจไมตรีกัน 

ใหอภัย ไมถือโทษ โกรธเคืองกัน ใหการสงเคราะห อนุเคราะหกัน โดยมุงดี มุงเจริญตอกัน ดวยความ

บริสุทธ์ิและจริงใจ..."

อัญชลี เหลือน้ําเพ็ชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณ สวนอัมพร 22 มิถุนายน 2522..."

อัญชลี อนุชาญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกัน ไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่งคนอื่นตองพุดเหมือนกันหมดลง

ทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกันแตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็ตอง

สอดคลองกัน..."

อัญชลี อุดมกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสอนคนใหเกงนี้ ถาดูเฉพาะบางแงบางมุมอาจเห็นวาดี วาสอดคลองตองกันเสมือนเรงรัดพัฒนาถี่

ถวนรอบดานแลว จะเห็นวามุงสอนคนใหเกงเปนเกณฑ อาจทําใหเกิดจุดบกพรองตางๆขึ้นในสวนนอย ที่

สําคัฯก็มี

   

   ขอหนึ่ง บกพรองในความคิดพิจารณาที่รอบคอบและกวางไกลเพราะใจรอน เรงจะทําการใหสําเร็จ ให

การงานผิดพลาด ขัดของลมเหลว

   ขอสอง บกพรองในความนับถือและเกรงใจผูอ่ืนเพราะถือวาตนเปนเลิศเปนเหตุใหเยอหย่ิงของบุคคลอื่น

และเกิดความขัดแยงทําลายไมตรีจิตมิตรภาพตลอดจนความสามัคคีระหวางกัน 

   ขอสาม บกพรองในความมัถยัสถ พอเหมาะพอดีในการกระทําทั้งปวงเพราะมุงหนาแตจะทําใหเปนเหตุ

ใหเห็นแกตัว เอารัดเอาเปรียบ

    ขอสี่  บกพรองในจริยธรรมและความรูสกึผิดชอบชั่วดีเพราะมุงแตแสวงหาประโยชนเฉพาะตัว เปนเหตุ

ใหทําความผิดและความชั่ว ทุจริตไดโดยไมรูสึกตัว สะดุงสะเทือน

   ผูที่มีจุดบกพรองดังกลาวนี้เห็นกันอยูวามักจับเหตุจับหลักทางไมถูกสวนใหญจึงประสบกับความ

ผิดพลาด ไมอาจสรางความเจริญกาวหนาที่มั่นคงแทจริงใหแกคนแกบานเมือง..."

อัญชัญ ศักดิ์ภิรมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม 

ประกอบดวย

   เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว  สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสีอ ซึ่งเปนปจจัยที่นําภาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือ ปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

   ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย  โดยตระหนักวาการ

งาน  สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก 

แตถางานใดสังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย

..."

อัญชัน คูณนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

อัญชุลี เซี้ยนอุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

อัญชุลี พอขุนทด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองอยูเย็น

เปนสุขและมั่นคง..."

อัญญารัตน เจียมธนานุรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมได ก็ชวยกันคิดชวยกันแก

หลายๆคน หลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรค

ขัดขวาง และบั่นทอนทําลายความเจริญ และความสําเร็จและความสําเร็จของงาน..."

อัญญารัตน มาจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา ตองขมใจไมกระทํา สิ่งใด ๆ ที่ รูสึกดวยใจจริงวาชั่ววาเสื่อม ตองฝนตอง คาน

ความคิดและความประพฤติ ทุกอยางที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะกระทําสิ่งที่ เรา

ทราบวาเปนความดี เปนความถูกตอง และเปนธรรม ..." 

พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอานใน พิธีเปดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12 ธันวาคม 2513..."

อัญญารัตน ศรีวิโรจน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไม

สุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

อัญธิฌา มีวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกๆ คนในชาติยอมมีหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ ถาแตละคนปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเปน ผลดีที่สุดที่จะ

กระทําได ดวยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลวชาติของเรา จะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

..."

อัฐพล การสมโชค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คสามสามัคคีนี้ประกอบดวยความเอื้อเฟอวึ่งกันและกัน เอื้อเฟอดวยใจคือหวังดี มุงดีตอกันผูใดมีความ

เดือดรอนชวยเขา ผูใดมีความสุขก็พยายามที่จะดูคนอื่นรอบตัว และเอื้อเฟอผูที่อาจจะมีความสุขนอยกวา

 จะทําใหหมูของเรามีกําลังแข็งแรงมาก เพราะวาคนที่มีความสุขและทราบวาผูหวังดีอยูรอบดานก็มี

กําลังใจ กําลังใจของแตละคนรวมกันเปนกําลังเปนปกแผน ไมมีศัตรูใดที่จะกล้ํากราย เปนเกราะกําบังมิ

ใหสวนรวมของเราแตกสลาย..."

อัตรพล ชัยยะคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็น

อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะ

ประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง..."

อัธยา บุญชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจะตองมุงปฏิบัติภาระ ทั้งปวงดวย ความอุตสาหะเพิ่งพินิจใช

ความรู

ความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุงงานใหมี

ประสิทธิภาพ

เสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณและกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปนความเจริญมั่นคงทั้งแกตน 

แกงาน

และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

อัธยา อ่ําหนองโพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

อันสุรี คนกลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

อับดุลลาซิต ดาหาเล็ก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

อับดุลลาห แกลวณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๑..."

อับดุลเลาะ จารู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําดีนั้นมีหลายอยาง อยางที่ทานทําดีโดยที่ไดรวมกุศลเปนเงินเพื่อที่จะแผไปชวยผูที่ตกทุกขไดยาก

นั้น ก็เปนการกระทําที่ดีอยางหนึ่ง การกระทําที่ดีอีกอยางที่ไดกลาวก็คือมีความปรองดองสามัคคี

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน อุดหนุนกัน แลวก็ไม เบียดเบียนกัน โดยเฉพาะอยางหมูคณะที่ตั้งขึ้นมาอยางนี้ก็

ชวยกันในทางวัตถุและในทางจิตใจ ความสามัคคีนี้ก็เปนการทําดีอยางหนึ่ง การทําดีอีกอยางซึ่งจะดู

ลึกซึ้งกวา คือปฏิบัติดวยตนเองปฏิบัติใหตัวเองไมมีความเดือดรอน คือพยายามหันเขาไปในทางปจจุบัน

ใหมาก อยางงาย ๆ กอน คือพิจารณาดูวาตัวเองกําลังคิดอะไร กําลังทําอะไร ใหรูตลอดเวลา แลวรูวาทํา

อะไร อยางนี้เปนวิธีอยางหนึ่งที่จะทําใหไมมีภัย ถาเราคอยระมัดระวังตลอดเวลาใหรูวาตัวทําอะไร ใหรูวา

การทํานี้เราทําอะไรตลอดเวลา ก็จะไม ผิดพลาด เพราะวาโดยมากความผิดพลาดมาจากความไมรูใน

ปจจุบัน..."

อับดุลเลาะ หะยีบานุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตลอดระยะเวลา 60 ป ขาเจาใครจะกลาวแกทุกทานวา การทํานุบํารุงประเทศชาตินั้น มิใชเปนหนาที่

ของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ หากเปนภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะตองขวนขวายกระทํา

หนาที่ของตนใหดีที่สุด เพื่อบํารุงรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญและผาสุกรมเย็น ขาพเจาใน

ฐานะที่เปนคนไทนคนหนึ่ง จึงมีภาระหนาที่เชนเดียวกันกับคนไทยทั้งมวล..."

อับดุลเลาะ ตือบิงหมะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเมตตา เปนลักษณะเดนของนิสัยคนไทยที่นาภูมิใจ แตในบางครั้งอาจมีเหตุชักนําไปในทางที่เสื่อม

เสีย เชนอํานาจ ผลประโยชน หรือพวกพองชักนํา ทําใหคนที่เมตตาเผลอไผลทําสิ่งที่ไมดีไมงามได ถึงขั้นนี้

ตองตั้งสติใหมั่นแลวใชปญญาประกอบกับเมตตาจิตที่อยูในตัวตนแกปญหา ก็จะพบไดวาไมมีสิ่งใดเลยที่

จะดีกวา การมีเมตตาตอกัน เพราะเมื่อมีทุกขภัยใด รายแรงแคไหนก็อุนในไดดวยเมตตา..."

อับดุลเลาะ ตือบิงหมะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดําเนินงานสู

เปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา ไมละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกตอง..."

จากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

 วันศุกรที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐..."

อับดุลวาเฮด อูเซ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูมีปญญาและความรูดี เพราะมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนมามากวาผูอ่ืน ยอมมีหนาที่และความ

รับผิดชอบเปนพิเศษ ที่จะตองทําตัวทํางานใหเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน. การที่จะกระทํา

ใหไดผลประโยชนดังนั้น จําเปนที่แตละคนจะตองรูซึ้งถึงประโยชนที่แทเปนเบื้องตนกอน. ประโยชนที่แท

นั้นมีอยู ๒ อยาง คือ ประโยชนสวนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสวงหาและไดรับ แตตองดวยวิถีทางที่สุจริตและ

เปนธรรม กับประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู. การทํางานทุกอยาง

จะตองใหไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและมั่นคงถาวร เปนผลดีแก

ชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่  ๕ กรกฎาคม  ๒๕๓๙..."

อับดุลฮาหมัด โสะหนาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้นคือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิดที่อาศัยซึ่งทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป..."

อัปษร พงษประสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะเห็นทานทั้งหลาย ฝกหัดตนใหเปนคนกลา คือกลาที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลหรือคติใด ๆ

 ทั้งหมด ใหเปนคนที่ม่ันคงในสัตยสุจริต และความถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมปลอยใหความสุจริต

ยุติธรรมถูกยํ่ายีใหมัวหมองได ทั้งนี้เพื่อทานจักไดสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมายใหบรรเทา

เบาบาง และหมดสิ้นไป และทําใหกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงคอันสูงสงตามที่มุงหมายไว..."

อัปสร มากสาขา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปดีนั้น นอกจากความรูความสามารถแลวยังตองเปนผู

ประกอบดวยความซือสัตยสุจริต และการตั้งตนไวในทางที่ชอบที่ควรสมเกียรติดวย..."

อัมพร การบุญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศของเรารักษาอิสรภาพและผืนแผนดินใหม่ันคงเปนปกแผนตลอดมาไดจนจถึงทุกวันนี้เพราะคน

ไทยทุกหมูเหลามีความสามัคคีและรูจักหนาทีของตนใหประสานสงเสริมกัน ทหารนั้นในฐานะเปนทหาร

ของชาตถือเปนหนาที่ตางๆสําคัญในดานการตอสูคุมกันทุกฝาย พัฒนาสรางสรรคใหเกิดความเจริยรม

เย็นแดแผนดิน การนั้นไมวาจะประพฤติปฏิบัติตนการใดจะตองระมัดระวังกายใจใหม่ันคงซึ่อตรงในความ

สัตยสุจริต และความสมานสามัคคีมีความกลาหาญเขมแข็ง อดทนและอดกลั้นมุงมั่นที่จะปฏิบัตหินาที่

ของตนใหสมบูรณครบถวนทั้งในฐานะทีเปฯทหารและในฐานะที่เปฯคนไทย โดยปรารถนาเปนประโยชน

อันยิ่งใหญของชาติของแผนดินเปนเปาหมายสูงสุด

ขาพดจาเปนทหารจะจงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและจะยึดถือพระบรมราโชวาทของพอ

หวงตลอดไป..."

อัมพร คายคม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

อัมพร คุณอักษร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือตองหม่ันขยันและ อุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ตองหนักแนนอดทน และอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ใหอยูในระเบียบ 

แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคต.ิ.."

อัมพร จุลบล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

อัมพร แจงศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง..."

อัมพร ชางบุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความรูความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยูจะไมมีวันลับจน ยอมหาทางสรางฐานะใหกาวหนา

ไดเสมอ ขอสําคัญในการสรางตัวสรางฐานะนั้นจะตองถือหลักคอยเปนคอยไป ดวยความรอบคอบ

ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะและกําลัง หรือทําดวยความเรงรีบ เมื่อมีพื้นฐานแนน

หนารองรับพรอมแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญกาวหนาในระดับที่สูงขึ้น ตามตอกันไปเปนลําดับ

ผลที่เกิดขึ้นจึงจะแนนอน  มีหลักเกณฑเปนประโยชนแทและยั่งยืน..."

อัมพร ดอนหงษไพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบ

ถวยแทจริง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘..."

อัมพร ดีสุบินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

อัมพร ดีสุบินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางายไดดีขึ้น

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

อัมพร ธรรมสรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสะสมและสรางคุณงามความดีนี่แหละที่เรียกวา การสรางบารมี เปนความดีอยางหนึ่งในเมืองเรา 

ที่มีคนใจคอเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน ทําประโยชนใหผูอ่ืน รูจักเหลียวแลดูรอบๆ ตัวเรา ถาหากมีแตความทุกข 

เราผูเดียวจะมีความสุขไดอยางไร จึงควรชวยเหลือเก้ือกูลกัน ทําใหสวนรวมคือชาติบานเมืองสงบและ

รมเย็นเปนสุข..."

อัมพร สังหรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับใหออกแรงใชงานมิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรงใหพอเหมาะ

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายกเจริญแข็งแรง คลองแคลว และคงทนยั่งยืน ถาไมใชแรงเลยหรือใชไมเพียงพอ

 รางกายกจะเจิรญแข็งแรงอยูไมได แตจะคอยๆเสื่อมไปเปนลําดับและหมดสมรรถภาพไปกอนเวลาอัน

สมควร..."

อัมพร หงษเจ็ด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

อัมพร หตะสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือ พูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและ

สวนรวม..."

อัมพรรัตน วีระพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูดีเขาทํางานทําการดวยความขะมักเขมน และก็ทําเพื่อที่จะใหสวนรวม ทั้งครอบครัว ทั้งเพื่อนฝูง ทั้ง

หมูบาน ทั้งกลุมของตัวเอง ตลอดจนประเทศชาติมีความกาวหนาพรอมกันนี่เปนผูดี คําวาผูดีนี้หมายถึง

คนที่ทําอะไรที่ถูกตอง ไมเบียดเบียน แตก็ไดดีเหมือนกัน คือวาไมใชเสียสละจนกระทั่งจนกรอบ ไมใช

อยางนั้น ความเสียสละนั้นมีประโยชน เพราะวาเมื่อเสียสละแลว คําวาเสียก็ดูเหมือนไมดี แตวาเม่ือ

เสียสละ ทําใหคนอื่นเขาก็เสียสละเหมือนกัน เราก็จะไดรับความเสียสละของคนอื่นดวย เราเสียสละ คนอื่น

เสียสละ ก็เลยไมเสีย ก็เปนการดี ดีนี้คําตรงขาม ก็คําวาราย หรือตรงขามก็คือเสีย แตถาหากเราทําดีที่ดี

แทๆ ก็จะไดกอขึ้นเปนดีหลายทบและเราก็ไดด.ี.."

อัมพล พรกระแส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

อัมพล พัวพัฒนกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่สมัยใหม แต

เราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความสงบ และ

ทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทย อยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยาง

ยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ 

ไดเราก็จะยอดยิ่งยวดได..."

อัมพวัน อูอติชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเพณีทั้งหลาย ยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทย เปน

สมบัติ เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนา ของประเทศ..."

อัมพัน ดีพา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

อัมพา เทพวีระกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฎิบัติการและความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงานในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอ และปฎิบัติแกไขเสียโดยเร็วไม

ปลอยใหเจริญงอดงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

อัมภา จิตปรีดา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โลกปจจุบันเต็มไปดวยการโฆษณาชวนเชื่อ ฉะนั้น กอนที่จะปกใจเช่ืออะไรลงไปควรพิจารณาดู เหตุผล

ใหถองแทเสียกอน แมแต สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ยังทรงแนะใหใชสติ และปญญา ศึกษาคนควาและ

ไตรตรองใหแนวา คําสั่งสอน นั้นเปนความจริงที่เชื่อไดหรือไม ไมใหสักแตวาเช่ือเพราะวามีผูรูบัญญัติไว..."

อัมภาพันธ จิเบ็ญจะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียว ไมไดก็ชวยกันคิดกัน แกหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ดวย

ความรวมมือ ปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้น นั้นจักไดไมกลายเปน อุปสรรคขัดขวาง และบอนทําลาย ความ

เจริญและความสําเร็จของการงาน..."

อัมภาพันธุ ประจันสกุณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในระยะนี้ยิ่งมีความสําคัญมาก เพราะวาทานจะมีหนาทลหายอยางโดยเฉพาะในการที่จะทําใหความ

มั่นคงสมบูรณของเศรษฐกิจไทย ดีขึ้นเพราะวาตกตําไปมาก และอีกขอหนึ่งเปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะวา

ไดมีบัญญัติรัฐธรรมนูญใหมซึ่งยังไมครบอถวนตองทําหใครบถวน เพื่อที่จะใหครบถวน เพื่อที่จะทําให

รัฐธรรมนูญนี้ปกครองประเทศชาติและประชาชน ฉะนนทานกเทากับเปฯผูที่จะตองผลักดันใหรัฐธรรมนูญ

นี้ครอบถวนโดยเร็วที่สุด ในบทบัญญัตใิหเวลาไว แตก็นาจะทําใหเร็ซกวานั้น เพื่อเปนรากฐานที่มั่นคง เพื่อ

การปกครองในประเทศและความสุขของประชาชน แตละทานก็มีหนาที่แตกตางกัน มีทานผ็ทีไดทํานหาที่

มาแลว และมีทานผูที่เขามารับหนาทีใหมแตอยงไรก๖ม ทุกคนตองมีนหาที่เพื่อที่จะอุมชูประเทศชาติ และ

เพื่อที่จะใหมีหลักการปรกครองทีแนนแฟน ทากกมีหนาที่สองอยางนี้ คือความมั่นคงจของเศรษฐกิจไทย 

และความมั่นคงของการปกครองของประเทศซึ่งเปฯงานที่หนกั และเปนงานทีเรงดวน ถาทานจะเสียสละ

ความสุขสวนตัวเพือความสุขของสวนรวมได และทําตามคําปฏิญาณของทานโดดยเครงครัด ก็ถือวาทาน

ไดทําหนาที่ที่มีเกียรติและเปนสิ่งที่จะนาภูมิใจจนเปนที่กยองของกคนทั่วไป..."

อัมภิการ ไชยวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

อัมรา สิงหพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติแตก็มีความสํานึกม่ันใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกันไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศอันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..."

อัมรินทร ดายรินรัมย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗..."

อัมรินทร สีตาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

อัมรินทร สีตาล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

     เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

     ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

(วันเวลาที่พระราชทานไมไดระบุไว จึงใสขอมูลขางตนไวเพื่อใหครบถวน เนื่องจากระบบกําหนดให

กรอก)..."

อัมรินทร อินยาศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

อัยซัร โละมะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

อัรกูร เชี่ยวเวช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูปฏิบัติราชการ จําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ

บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปนความเจริญที่

แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม..."

อัศนัย จันทรประเสริฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาและพระราชินีมีความชื่นชมอยางยิ่ง ที่ไดเห็นความเขมแข็งพรอมเพรียงของเหลาทหารรักษา

พระองคื ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามครั้งนี้ ขอขอบใจในไมตรีของทุกคน และขอสนองพรกับทั้งน้ําใจ

ไมตรีนั้นดวยใจจริงเชนเดียวกัน

   ทหารนั้น นอกจากจะมีหนาที่หลักอยูที่การปองกันประเทศ และธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว

ดวยแสนยานุภาพแลว ยังเปนกําลังสําคัญในการในการพัฒนาสรางสรรคใหประชาชนมีชีวิตที่รมเย็น เปน

ปกติสุข ตลอดจนชวยเหลือบําบัด บรรเทาทกุขในยามที่เกิดภัยพิบัติเดือดรอนอีกดวย ปฏิบัติการของ

ทหารที่ผานมาไดรับความศรัทธา เชื่อถือ และความรวมมือสนับสนุนจากประชาชนอยางกวางขวาง ทําให

เห็นประจักษวา ปฏิบัติการทั้งนั้นเปนแนวทางที่ถุกตอง สมควรที่ทหารทุกคน ทุกช้ันยศ จะไดถือปฏิบัติให

ตอเนื่องตลอดไป และตั้งใจพยายามปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจทุกดานไดเหมาะสม

กับสถานการณ ทันตอเหตกุารณและเปยมไปดวยประสิทธิภาพ จึงขอใหทหารทั้งหลายไดทราบตระหนัก

ถึงหนาที่ของตนไมวาจะปฏิบัติการอยู ณ ที่ใด เวลาใด การใด ที่ทหารมีความรู ความสามารถจะ

ชวยเหลือสนับสนุนได จะตองถือเปนภาระที่จะตองรวมกันปฏิบัติ โดยไมแบงเหลาหรือแบงพื้นที่ หากแต

สามัคคีรวมมือรวมงานกัน โดยถือเอาความมั่นคงของประเทศชาติ และความวัฒนาผาสุกของประชาชน

เปนเปาหมายสูงสุด..."

อัศวิน ไตรพิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีอาหารที่ดี มีความคิดที่ดี มีปญญาอันเฉียบแหลมทําการสิ่งใดนั้นยอมประสบความสําเร็จ..."

อัศวิน ทัพซาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

อัษฎาพร อ้ันเดง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิไดจําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย

 เพราะเหตุวา

ความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรมดังกลาวแลว 

เปนเหมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซ่ืงเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย ความสวัสดี

 คือปลอดภยัจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อตน เพึ่อสวนรวม

ตอไปขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตยโดยตระหนักวาการงาน สังคม และบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปน

ผูบริหารดําเนินการยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถางานใดสังคมใด และบานเมืองใดก็ตามขาด

บุคคตผูมีคุณธรรมความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

อัษฏาพร มหาศิริพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําใหบานเมืองคงอยูนี้เปนงานที่ยากที่ลําบาก  เพราะวา  คนทอยูในประเทศยอมตองมีการขัดแยง

กันบาง   เหมือนในครอบครัวอยูใกลชิดกันก็อาจขัดแยงกันได  แตวาเมื่ออยูในครอบครัวเดียวกัน  คือ

ประเทศชาติ  ก็เปนครอบครัวใหญ  ตองรูจักอภัยกันรูจักปรองดองกันใหด.ี.."

อัสมะ มามะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศของเรารักษาเอกราช อธิปไตยและอิสระภาพให สมบูรณมั่นคงมาไดจนถึงทุกวันนี้ เพราะคน

ไทย ทุกหมูเหลารูรักความสามัคคี และรูจักทําหนาที่ของแตละฝายใหประสานสงเส ริมกัน เมื่อทุกคนมุง

ใจปฏิบัติดังนี้ ความถูก ตองเรียบรอย ความพัฒนากาวหนา และความมั่นคง เปนปกแผนจึงบังเกิดขึ้น..."

อัสราภรณ มัจฉา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

 ..."  

    

พระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณ

และสวนสนามของทหารรักษาพระองค 

ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2529..."

อากีซะ โตะเด็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาติ ถือไดวาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูล

กันและกัน ไมมีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

อาคม แกวเมืองมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในครั้งนี้อยากจะแนะขอคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปนทางแหงความเจริญ คือ การพิจารณา การพิจารณานั้น เปน

การหยุดย้ังชั่งใจกอนที่จะปฏิบัติการลงไป เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอน ถาหากทําสิ่งใดโดยมิได

พิจารณาแลวก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหงอารมณ บังเกิดความประมาทขึ้นอันจะปนผลเสียหายแกกิจการ

นั้นๆได..."

อาคม ไกรเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

อาคม ชนะเพีย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือ ตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความไมสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงานและใหชีวิตมั่นคงเปนสุข (พระบรมราโชวาทในพีธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร : 23 มิถุนายน 2521)..."

อาคม ทองธิราช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

อาคม ธิสาเวช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

อาคม พูลสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นแกบานเมืองเปนลําดับมา ทําใหทราบไดแนชัดวาเราจําเปนตองทํางานชวย

ตัวเองใหหนักแนนยิ่งขึ้น เพื่อรักษาตัวใหอยูรอดตลอดไป โดยอิสระและเสรีคนไทยเรานี้แทจริงมีนิสัยจิตใจ

ดี เปนนักตอสูเปนคนซื่อตรงขยันขันแข็ง และอดทนเปนคนรัเผาพันธพวกพองและบานเกิดเมืองนอนแต

ละคนตองหยิบยกเอาคุณสมบัติเหลานี้ที่มีอยูภายในตัวเองขึ้นมาปฏิบัติใหไดผล โดยเชื่อวาทุกคนลวนมี

ความสําคัยตอประเทศชาติอยูดวยกันทั้งนั้น จะตองทําหนาทีของตนๆใหพรอมเพรียงกัน เพื่อประโยชนอัน

ยิ่งใหญของสวนรวม หากทําไดเชนนี้ ก็จะสามารถแกไขความบกพรองตางๆที่มีอยูและสามารถรวมแรงกัน

สรางความเปนปกแผนมั่นคง พรอมทั้งความเจริญรุดหนาใหแกบานเมืองของเราไดอยางแนนอน..."

อาคม สุมมาตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทฤษฏี ความทันสมัยไดพูดถึงการพัฒนาอยางถาวรไววา เกิดขึ้นไดอยางไร ซ่ึงเปนการมองจากเนื้อนอก

ของการพัฒนา แตหากมองในแงลึกซึ้งลงไปแลวจะพบวา ตองอาศัยความซื่อสัตยสุจริตของเหลาคนใน

ชาติทงที่ประกอบอาชีพขาราชการและกิจการสวนตัว ตองมีความสุจริต 3 ประการ คือ สุจริตตอบานเมือง

 สุจริตตอประชาชน (สังคม) และสุจริตตอหนาที่ หากบานเมืองใดประกอบดวนคนเหลานี้มาก  ยอมมีการ

พัฒนาไปสูความทันสมัยที่ย่ังยืนเร็วกวา..."

อาคม สุวรรณนิมิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

อาชวิศร ถาวรสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหนักเรียนทั้งหลายตั้งใจรับความรูที่ครูสอน เพราะโอกาสเชนนี้หายาก ถาไมเอาใจใสพยายามเรียน

ก็จะหาโอกาสไมไดอีกเพราะเวลาที่เปนเด็กนั้นมีนอย จึงตองขอใหใชเวลาใหถูกตอง สะสมความรูในทาง

หลักวิชาและความรูทั่วไปใหมากและดีที่สุด แลวจะไมตองเสียใจ เมื่อโตขึ้นก็จะสามารถทําหนาที่ของตน 

คือทํามาหากินเลี้ยงชีวิตตน และชวยสวนรวมใหอยูไดดวยความกาวหนาและดวยความรมเย็น..."

อาซีหยะ ตอแลมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

อาซือมิง ดือราแม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๑..."

อาแซ ดาราแม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

อาณัติ บุณวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

อาณัติ อติเปรมานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมามอบกระบี่แกวาที่รอยตํารวจตรี ผูสําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุด จากโรงเรียน

นายรอยตํารวจอีกรุนหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆคน ที่ไดรับความสําเร็จในการศึกษาและไดรับ

เกียรติเปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร ตํารวจเปนผูพิทักษรักษาความสงบสุข ความมั่นคงปลอดภัย และ

ความถูกตองเปนธรรมในบานเมือง งานในหนาที่จึงเต็มไปดวยความยากลําบาก ที่จะตองตรากตรําปฏิบัติ

 และมากไปดวยปญหายุงยากนานาชนิดที่จะตองขบคิดวินิจฉัย รวมทั้งอาชญากรรมทุกรูปแบบที่จะตอง

เสี่ยงอันตรายเขาระงับปราบปราม ดวยเหตุนี้ทางราชการบานเมืองจึงไดมอบหมายสิทธิและอํานาจทาง

กฎหมายให เพื่อเปนเครื่องมือปฏิบัติงานและปองกันรักษาชีวิตผูเปนตํารวจควรตองทราบ ตระหนักถึง

ความรับผิดชอบในหนาที่และสิทธิพิเศษของตัวเองดังกลาว แลวตั้งใจ พยายามฝกตนเองใหมีความรู

ความสามารถจริง มีระเบียบวินัย มีความเขมแข็งอดทน และมีสติยั้งคิดสูงที่จะใชอํานาจที่มีอยูดวยความ

เที่ยงตรง ดวยความฉลาดรอบคอบ และดวยความสังวรระวัง มิใหเกินขอบเขตและความจําเปน ถาทําได

ดังนี้ งานทุกอยางก็จะดําเนินไปโดยราบรื่นและบรรลุผลสําเร็จที่ถูกตองสมบูรณชวยใหบังเกิดผลดีทั้งแก

ตนและสวนรวม จึงขอใหนายตํารวจทุกคน นําไปคิดพิจารณาใหทองแท เพื่อจักไดปฏิบัติตนปฏิบัติหนาที่

ใหถูกใหควรและใหเปนกําลังสรางสรรคสันติราษฎรอยางแทจริงไดตลอดไป

   ขออวยพรใหทุกคนประสบความสุข ความสาํเร็จในชีวิต ใหมีความปลอดภัยในที่ทุกแหง ในกาลทุกเมื่อ 

และใหความกาวหนารุงเรืองในราชการยิ่งๆขึ้นไป..."

อาณัติ อินทรผาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

อาดีดะ บาหะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะชวยชาติบานเมืองนั้นมีหลายทาง แตทางที่ดีที่สุดโดยแตละคนตางทํา หนาที่ ของตนโดยความ

ซื่อสัตย สุจริต อดทน ทํา ใหกิจการตางๆทุกดานดําเนินไปดวยดีนี้ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศชาต.ิ.."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการ

บริษัท สยามกลกาล จํากัด

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522..."

อาดีละ มะแซ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

อาดือนัน สะยาคะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวา ผูที่มี

ความรูมาก แตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

อาดูร เตชะมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น   ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่  อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดอยางสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ  จะทําใหบาน

เมืองไทยของเราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

อาดูล ภักดีใหม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองจะมีความเรียบรอย ความมั่นคงก็ตอเมื่อประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนถูกตอง

ตามระเบียบของบานเมืองตามกฎหมาย แตกฎหมายนี้ก็ยากที่จะปฏิบัติตาม เพราะวาตองมีความรูและ

จะตองมีความสามารถ ที่จะทําใหถูกตอง ซึ่งจําเปนตองไดรับคําแนะนํา เพื่อใหกฎหมายคุมครองไดเทาที่

ไดทราบแลว กฎหมายอาจไมเปนสิ่งที่คุมครองบุคคลได ตรงกันขามอาจเปนเครื่องมือที่กดขี่บุคคล..."

อาตีกะ เจะอุเซ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

อาตีกะ หัดขะเจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

อาทร อนันตวิรุฬห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะสรางสรรค ประโยชนสวยรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีคสามสุจริตและความมุงมั่นเทานั้นจึงจะทํางานสําคัญย่ิงใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไมสําเร็จ..."

อาทิกา จงสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากตองใชความรูความสามารถแลวยังตองเปนผูมีจิตใจ

สูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติแตในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตนใหสมเกียรติเปนผูที่ควรแกการนับถือ

..."

อาทิตย กรองไชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

อาทิตย จงวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความสมบูรณแข็งแรงของรางกายเปนปจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะ

รางกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอํานวยผลใหสุขภาพจิตใจสมบูรณดวย และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณดี 

พรอมทั้งรางกายและจิตใจแลว ยอมมีกําลังทําประโยชน สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองได

เต็มที่ ทั้งไมเปนภาระแกสังคมดวย คือ เปนแตผูสราง มิใชผูถวงความเจริญ..."

อาทิตย ดุกสี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

อาทิตย ทรงซา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน..."

อาทิตย ทองออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

อาทิตย บิลสัน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกฝายจงสมัครสมานกลมเกลียวกัน บําเพ็ญกรณียกิจเพื่อความเจริญรุงเรืองวัฒนาถาวรของ

ประเทศชาติและเพื่อความสมบูรณพูนสุขไดบังเกิดแกอาราประชาราษฎรยิ่งๆขึ้นไป..."

อาทิตย วนสินธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"... 
"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน  หรือ  ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่  อยางเสียสละเพื่อใหงาน

สําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น  ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติในตัว..."

อาทิตย สมจันทรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายตอไป ขอแรก จะตองสรางศรัทธาใหมีขึ้นกอน เพราะศรัทธา หรือ

ความเช่ือมั่นในประโยชนของงานนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ คือทําใหมีการปฏิบัติดวยใจในทันที 

แมกอนที่จะลงมือทํา ดังนั้นไมวาจะทําการใดๆ จึงตองสรางสรางศรัทธาขึ้นกอน และการสรางศรัทธานั้น

 จําเปนตองทําใหถูกตองดวย ศรัทธาที่พึงประสงคจะตองไมเกิดจากความเชื่องาย ใจออนปราศจากเหตุผล

 หากจะตองเกิดขึ้นจากความเพงพินิจ พิจารณา ใครครวญแลวดวยความคิดจิตใจที่หนักแนนสมบูรณดวย

เหตุผล จนเห็นถองแทถึงคุณคาและประโยชนอันแทจริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธา

ลักษณะนี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแลว ยอมนอมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือรน ความพากเพียรขวนขวาย

 ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมใหเกิดขึ้นเกื้อกูลกันอยางพรอมเพรียง แลวสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

ดาํเนินกาวหนาไปโดยราบรื่นจนสําฤทธิ์ผล..."

อาทิตย สัตยธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

อาทิตย สุวรรณภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนครูอยางแทจริงนับวาเปนบุคคลพิเศษ ผูตองแผเมตตาและเสียสละเพือความสําเร็จกาวหนาและ

ความสุขความเจริญความกาวหนาของผูอ่ืนอยุตลอดชีวิต ที่กลาวดังนี้ประการหนึ่งเรพาะครูจําเปนตองมี

ความรักความสงสารศิษยเปนพื้นฐานจิตใจอยางหนักแนน จึงจะสารมารถทนลําบากตรากตรํากายใจ

อบรม สั่งสอนและแมเคี้ยวเข็ญศิษยใหตลอดรอดฝงได อีกประการหนึ่งจะตงอยอมเสียสลเความสนุขและ

ประโยชนสวตัวเปนอันมากเพื่อมาทํานหาที่เปนครูซ่ึงเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาไมใชทางที่แสงหาความร่ํา

รวม ยศศักดิ์ หรืออํานาจ ความเปนใหญ แตประการหนึ่งประการใดใหแกตนไดเลย

  งานทุกอยางมีดานหนาและดานหลังเหมือนเหรียญบาท งานดานหนานั้นมีคนทําเยอะแยะและมีคนแยง

กันทําเพราะมีผลเห็นไดชัดและก็ปูนบําเหน็จกันไดเต็มที่ แตงานดานหลังที่ไมปรากฏตอสานตาคน ตอง

เปนคนที่เขาใจงานและหนาที่ของตัวจริงๆ ถึงจะทําไดและตองเสียสละดวย เพระงานดานหลังเปนงานปด

ทองหลังพระ ถาทําดีแลวตองไมใหเห็นปรากฏและตองยอมรับวาไมไดอะไรตอบแทนเลย นอกจากควม

ภูมิใจในการทํางานในหนาที่ของตน

  ขาพเจาไดยึดถือพระราชดํารัสนี้เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติหนาที่พอพิมพทามกลาง

สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใตตลอดมาและตลอดไป ตราบใดที่แผนดินยังไมกลบ

หนาและยังไดชื่อวาเปน " ขา-ราช-การ" ในพระบาทสมเด็จขพระเจาอยูหัว..."

อาทิตย เส็นหัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวาทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไมแยง

ความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญยิ่ง

กวาสิ่งอื่น..."

อาทิตย แสงทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถากคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความิดตามเรามีอยู แมะเปนสิ่งที่เราตกทอดมาแตโบราณ

กาลจากปู ยา ตา ยายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

อาทิตย อมรจันตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียง ก็มีเปนชั้นๆ แตจะบอกวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ใหพอเพียงเฉพาะตัวเองรอย

เปอรเซนตนี่ เปนสิ่งที่ทําไมได จะตองมีการแลกเปลี่ยน ตองมีการชวยกันถาการชวยกัน แลกเปลี่ยนกัน ก็

ไมใชพอเพียงแลว พ อเพียงทฤษฎีหลวงนี้ คือใหสามารถที่จะดําเนินงานได..."

อาทิตยา ใจขันคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

อาทิตยา รวมชนรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

อาทิตยื ชูโตชนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนาแตเราก็อยูรวมกัน

โดยปกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําความรูไปเปน

แบบฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอัน

ถูกตองชัดเจนในสถานการณที่เปจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลาย

ปญหาและสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนืสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึง

ประโยชนสวนใหญของชาติบานเมือง เชื่อวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราได

สรางสมและรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

อาทิตา พรหมบํารุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนทรัพยทรงปญญาที่มีคาและประเสริฐที่สุดทุกฝายทั้งภาครัฐบาลและ

เอกชนจึงควรรวมมืออยางใจจริองใจและตอเนื่องในการสงเสริมการปฏิบัติตามหลักหลลักเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดําริโดยนอมมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนยุทธศาสตรหรือเปนวารระ

แหงชาต.ิ.."

อานงค ใจรังกา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวรรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

อานนท เกิดเกตุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราสามารถที่จะสรางความสัมพันธระหวางศาสนากับการศึกษา และชีวิตทองคนที่มีมากขึ้นๆ ให

กลับมาเปนอยางเดิมเหมือนอยงของเกาโบราณของเราคือใหรูสึกวาโรงเรียนก็คือวัด วัดคือโรงเรียน ก็จะ

ทําใหบานเมืองมีอนุชนที่มีความสามารถในทางวิชารและมีจิตใจสูง มีจิตใจดี จะชวยใหสวนรวมสามารถที่

จะดําเนินตอไปไดโดยสวัสดี..."

อานนท คํายอด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกัน คือ ยอม พยายามอยูทุกเมื่อที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาด ดวยระเบียบปฏิบัติ อันดี

งามและสุจริต ที่จะควบคุมประคองใจ ใหสงบ ดวยความมีสติรูตัวอยู ตลอดเวลา..."

อานนท จุลภักดีเกื้อหนุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต  คนไมมีความมั่นคง  ชอบแตมักงาย  ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญใดได  ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น  จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

อานนท ทองพูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวย นั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเสมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนที่ไปไดประการเดียว 

สวนคุณธรรม ดังกลาวแลว เปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนิน

ไปถูกทาง ดวยความสวสัดิคือปลอดภัย จนบรรลุถึงจดหมายที่พึงประสงค ดังนั้น ในการที่จะประกอบการ

งานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกถึงไวเปนนิตย โดยตระหนักวาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น 

ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถางานใดสังคมใดก็ตาม 

ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

อานนท ยะยอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

อานนท สมหวัง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

อานนท สุไลมาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โลกปจจุบันเต็มไปดวยการโฆษณาชวนเชื่อ ฉะนั้น กอนที่จะปกใจเช่ืออะไรลงไปควรพิจารณาดู เหตุผล

ใหถองแทเสียกอน แมแต สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ยังทรงแนะใหใชสติ และปญญา ศึกษาคนควาและ

ไตรตรองใหแนวา คําสั่งสอน นั้นเปนความจริงที่เชื่อไดหรือไม ไมใหสักแตวาเช่ือเพราะวามีผูรูบัญญัติไว..."

อานนท โสภาสัมฤทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

อานนท อุบลแยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

อานนทชัย พิทักษรักษาเลิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

อานิซี สาแม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัตินของตัวรวมกับงาน

ของผูอ่ืนและประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไปถึง

ความเจริญมั่นคงซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

อานุภาพ งามสูงเนิน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปจจุบันนี้มีปญหาสังคมเพิ่มขึ้นกวาแตกอนเปนอันมาก ปญหาเหลานี้หากบําบัดแกไขไมทันทวงที 

ก็จะกระทบกระเทือนและเปนภัยถึงความเปนอยูสวนรวมดวยอยางแนนอน งานสังคมสงเคราะห

จึงเปนงานที่มีความสําคัญมาก และจําเปนที่ทุกๆฝายจะตองรวมมือกันทําอยางจริงจัง..."

อานุภาพ ศุภจําปยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

อาพร มงคลศิลป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เนื่องในมหาวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในป พ.ศ.

 2550 นี้ ขาพระพุทธเจานายอุรัค สุบรรณเสนีย ขาราชการในสังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ขอแสดงความจงรักภักดี โดยการอัญเชิญพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ขาพเจาได

ยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติงานราชการและถือปฏิบัติเปนหลักแนวคิดในการดําเนินชีวิต รวมถึงใชเปน

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของขาพเจาบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวของขาพเจา ดวยการใชความรูความรอบคอบ และ

คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา จากพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542 ความวา... 

         "เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา SUFFICIENCY ECONOMY ... คําวา SUFFICIENCY ECONOMY นี้

ไมมีในตําราเศรษฐกิจ. จะมีไดอยางไร เพราะวาเปนทฤษฎีใหม ... SUFFICIENCY ECONOMY นน ไมมี

ในตํารา เพราะหมายความวาเรามีความคิดใหม... และโดยที่ทานผูเชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความวา เราก็

สามารถที่จะปรับปรุง หรือไปใชหลักการเพื่อที่จะใหเศรษฐกิจของประเทศ และของโลกพัฒนาขึ้น"

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณที่ย่ิงใหญสําหรับพสกนิกรชาวไทยทุกคน เพื่อเปนแนวทางการดํารงอยูและ

ปฏิบัติตนในทุกระดับ อันสงคุณประโยชนตอชาติและบุคคลในชาติในการรวมกันเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรู

กันและกันอันเปนมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญซ่ึงกอใหเกิดความรู รัก สามัคคีและความสมานฉันทของชาติ 

เพื่อพัฒนารากฐานใหทุกฝายสามารถอยูอาศัยและทํามาหากินไดอยาเพียงพอในรูปแบบของความรูจัก

พอเพียงในสิ่งที่มีอยูในปจจุบัน และเปนการเสริมสรางความเขมแข็งทางจติใจใหกับสังคมไทยอันมี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนศูนยรวมจิตใจ ดวยความจงรักภักดีอยางสูงสุดในการที่

ขาพระพุทธเจายึดหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตามรอยพระยุคล

บาท สั่งสมใหพื้นฐานจิตใจใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม 

ดําเนินชีวิตดวยความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ บนพื้นฐานของการรวมกระทําแตคุณความดี

ตอทุกๆคน ภายใตการชวยเหลือเก้ือกูลกัน มุงดีมุงเจริญตอกัน และอีกสวนของพระราชดํารัสปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง นี้ ความวา...

          "ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยู พอกินมีความสงบและตั้งอธิษฐาน ตั้ง

ปณิธานในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพอกินไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตมีความพออยูพอกิน มี

ความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ไดเราก็จะยอดยิ่งยวดได... ฉะนน

ถาทุกทานซึ่งถือวาเปนผูมีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทําใหผูอ่ืน ซึ่งมีความคิดเหมือนกันชวยรักษา

สวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอยํ้าพอควรพออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จาก

อาภร เรืองชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



เราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณคาตลอดกาล"

           นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอันย่ิงใหญตอพสกนิกรชาวไทยที่มิมีวันจืดจางจากใจทุกดวงของพสก

นิกรไทยสืบไป ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงเปนศูนยรวมจิตใจของพสกนิกรไทยตราบนาน

เทานาน..."

อาภร เรืองชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งหมดซึ่งประกาศใชบังคับแกประชาชนนั้น แมจะมีบทบัญญัติอันเที่ยงธรรม และครอบคลุม

ไปถึงประชาชนทั่วประเทศอยูในตัวโดยหลักการแลวก็ตาม แตคดีความที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังผิดแผกแปลกกัน

ไปไดมาก ตามเหตุแวดลอม สถานการณ และพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของแตละทองถิ่น การใช

กฎหมายบังคับคดีตาง ๆ จําเปนตองใชวิจารณญาณอันถูกตองของนักกฎหมายควบคูไปดวยทุกกรณี จึง

จะสามารถรักษาความยุติธรรมไวมิใหสั่นคลอน และขาดตกบกพรองได นักกฎหมายทุกคนจะตองตั้งใจใช

กฎหมายเพื่อผดุงความเปนธรรม ความผาสุกสงบ ความมั่นคงของมหาชน และประเทศชาติ ทั้งตองเพง

ถึงการใชวิจารณญาณอันถูกถวนใหมากที่สุด ควบคูกับการใชกฎหมายเสมอตลอดไป มิฉะนั้น อาจไม

บรรลุผลตามที่ทุกคนมุงหวัง..."

อาภรณ กุลชุมภู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

อาภรณ แกวบริสุทธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรมเปนสิ่งสําคัญย่ิงในการปฎิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจ ม่ันคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฎิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

อาภรณ คงคานิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก

 ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

       ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้

สําคัญมาก เพราะทําใหบคุคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่

จะอํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

       ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจ

อันดีในกันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรกั

ความหวังดี ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนิน

กาวหนาไปโดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

       ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน

 ใหปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน

..."

อาภรณ จันทรไกร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหญๆทุกอยางตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เร่ิมโครงการอาจไมทัน ทําใหสําเร็จ

โดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดั้งนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเร่ิมงาน ใครเปนผูรับ

ชวงงาน ขึ้นเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญ..."

อาภรณ ชีถนอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความคิดและความสามารถและเกื้อกูลกันไมมีผูใดจะ

อยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

อาภรณ โชติชื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

อาภรณ ณะนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

คัดตัดตอนจากพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา..."

อาภรณ เดชจบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พื้นที่ปาชายเลนที่ปลูกมาแลว ถาแนนเกินไป แสงแดดสองลงไปไมถึง ไมมีออกซิเจน สัตวน้ําไม

สามารถอยูได จําเปนตองตัดสาง และไมที่ตัดสาง ออกใหนําไปเผากอน หรือใชประโยชนอยางอื่น..."

อาภรณ ทองทา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนที่เกิด ที่อาศัยซ่ึงทําให

บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กําเนิดและมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติ ไวใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป

..."

อาภรณ ทองรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฎิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือ สละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่งกับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําเหนงหนาที่อยางมีเกียรติศักดิ์ศรีและความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

อาภรณ ทานศิลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

อาภรณ ไทยเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือการเห็น แกบานเมืองและชวยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย การ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรง มา นึกถึงประโยชนสวนรวม 

เพราะประโยชนสวนรวม นั้น คือความมั่นคงของบานเมือง..."

อาภรณ รักเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

อาภรณ วรรณกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

อาภรณ สริมานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งสําคัญมาก เพราะบานเมืองโดยเฉพาะเวลานี้ อยูในสภาพที่เรียกไดวางอนแงน เพราะวา

ไมเขมแข็ง ถาคนในชาติเขมแข็ง ก็ไมมีปญหา เพราะประเทศไทย เปนประเทศที่มีประวัติมานาน และได

ปฏิบัติงานมาดวยดี ดวยความเรียบรอยมาเปนเวลาชานาน เพราะวาทานปฏิญาณตนวา จะรักษาความ

เขาแข็งนี้ตอไปก็เช่ือไดวาประเทศจะรุงเรืองตอไป

การที่ไดบอกวาจะรักษาความดีอยางที่วานี้ เปนประกันวาประเทศจะอยูเปนสุข ที่มีผูพิพากษา เพราะวา

จะตองใหคดีตาง ๆ ผานพนไปดวยดี ในมวลชนก็จะตองมีการปรองดอง ถาทุกคนตั้งอกตั้งใจ ที่จะ

พยายามรักษาความปรองดอง เช่ือวาสวนรวมจะอยูได สวนสําคัญของการปกครอง และความเปนอยูที่มี 

ก็อยูที่ความยุติธรรม..."

อาภรณ สวางชื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

อาภรณื สังขไพฑูรย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ

ไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..."

อาภรณื หมวดจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

อาภา ลูกเสือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ไดโดยดี เพราะวามีจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี

 ถาตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุข

ตราบนั้น..."

อาภา เวชสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

อาภา ศาสตรสาระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทางที่เราจะชวยกันได  ก็คือการทําความคิดใหถูกและแนวแน  ในอันที่จะยึดถือชาติบานเมืองเปนที่

หมายตองเพลาการคิดถึงประโยชนเฉพาะตัว  และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระ ผูใดมีภาระหนาที่อัน

ใดอยูก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงไป  โดยเต็มกําลังความสามารถดวยความบริสุทธิใจ  ดวยความเมตตา

ดวยความปรองดองกัน และดวยความปรารถนาดีตอกัน  ที่สุด ผลงานของทุกคนนั้นจะประมวลกันเขา

เปนความสําเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศชาติได  ไมนานเกินคอย..."

อาภาพร ไพรสิงห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานทั้งหลายเปนของมีคุณคา และจําเปนแกการศึกษาคนควา

ในทางประวัติศาสตรศิลปะโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทย ที่มีมาแตอดีต ควร

สงวนรักษาไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติสวนรวมของชาติไวตลอดกาล..."

อาภาพรรณ นามอาษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

อาภาภรณ หาญณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

อาภารัตน สุริยวงศพงศา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

อามีนา ยิงทา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย

 ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

อามีเนาะ เจะเอาะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอก จากวิทยาการที่ดี

แลว จะตองอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไป พรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา..."

อารดา โรจนอุดมศาสตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

อารดี ยามู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค และปรับตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก

ตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู..."

อารนับ เพรียวใจวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

อารม บัวดวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง..."

อารมณ คําศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูน

ลุกลามจนแกไขยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดีวไมไดก็ใหชวยกันคิก

ชวยกันแกหลายๆคนหลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน..."

อารมณี ลุมแยม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในเมืองไทยนี้ถาทํากิจการ หมายความปกครองหรือดําเนินกิจการทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ ทั้งใน

ดานธุรกิจ ในดานอาชีพ มีทุจริตเมืองไทยพัง ของเราเมืองไทยนี่ที่ยังไมพัง ก็เพราะวาเมืองไทยนี่นับวา 

แข็งมาก แตวาเดี๋ยวนี้ถาหากวาทําไมระวังเข็นใหพัง มันก็เหมือนบาน ที่กําลังคลอน บานกําลังคลอนอะไร

สั่นนิดเดียวก็ถลม เมื่อถลมแลว ก็จะแย .....ฉะนั้นเมื่อทําอยางนั้นคือโครงการมันไมดี เห็นมามาก แลววา 

ระหวางหนวยราชการจะมี กรมทาง กรมชลประทาน กรมปาไม เปนตน ไมไดสอดคลองกัน โครงการไมทํา

ใหสอดคลองก็เกิดเรื่อง แกไขก็แกไขไดไมสูยากนัก แตจะตองไมมีทิฐิ จะตองรวมกัน แตถามีทุจริตมาเพิ่ม

ในกิจการเหลานี้แลว มันก็ทําใหรายแรงขึ้นเปน ๒ เทา ๓ เทา..."

อารยะ ไขมุกด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ ยึดม่ันนั้นคือ ความดีเปนผูที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไม

มีความคิดที่แจมใส ไมมีความ คิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถที่ปฎิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."  

 

"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

อารยา ลิมาภรณวณิชย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

อารยา สุวรรณนิตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมมือกันทําใหงานราบรื่น สําเร็จ และดําเนินกาวหนาตอเนื่องกันไปไดนั้น นักปฏิบัติงานทุก

คนจะตองมีวินัย สําหรับใชกับตน คือ ตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตองสลัดทิ้งความคิด

จิตใจที่ต่ําทราม ออนแอและตองทราบตระหนักในความสํารวม ซึ่งเปนขอปฏิบัติไดจะใหงานเปนงานและ

ใหชีวิตมั่นคง เปนสุข..."

อารยา อินทรผาด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

อารินทร ธํารงโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

อารินย นนทพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สัจวาจานั้น เปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งาม ที่มีความกาวหนา มีความสําเร็จ 

สัจ เปนการต้ังใจ ต้ังจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือ เปนการตั้งใจ

ที่จะทําอะไรเพื่อความสําเร็จในงานนั้น..."

อาริยา แสนบุญเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการก็มีความโลภนอยเมื่อมีความโลภนอยกเบียดเบียนคนอื่นนอยถา

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโล๓อยางมาก คนเรา

ก็อยูเปนสุข..."

อาริศา ชาญศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทําโครงการอะไรก็ตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมที่เรียกวาอัตภาพ หรือ ตามสิ่งแวดลอม ฉะนั้นการที่ทํา

โครงการอะไร จะตองทําดวยความรอบคอบและอยาไดเรงไป..."

อาริสา วังเย็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทยเปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึงตอง

ชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเปนสุขตอไป แมจะมีสภาพสถานการณตาง ๆ  แวดลอมซ่ึงอันตรายและทั้งโลกก็

ประสบปญหาตาง ๆ  นานา  ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

อารี เชื้อคํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความ

รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเปนปรกติสุขของสวนรวมดวย..."

อารี ธรรมวิบูลชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

อารี เนียมเกต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชนเพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน..."

อารี พิสุทธิพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําใหบานเมืองคงอยูนี้เปนงานที่ยากที่ลําบาก เพราะวาคนที่อยูในประเทศยอมตองมีการขัดแยง

กันบาง เหมือนในครอบครัว อยูใกลชิดกันก็อาจขัดแยงกันได แตวาเมื่ออยูในครอบครัวเดียวกันคือ

ประเทศชาติ ก็เปนครอบครัวใหญ ตองรูจักอภัยกันรูจักปรองดองกันใหด.ี.."

อารี พูลศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตอง

ครบถวนมีอิสรภาพ..."

อารี เพ็ชรศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

อารี วิริยกิจโกศล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยาง

หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ ตองดําเนินคูกันไปและ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิด ความเห็นที่เปนอิสระ ปราศจากอคติ และ

ดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมาย และประโยชนที่พึงประสงคโดย

ครบถวนแทจริง..."

อารี ศรีขวัญใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหงานเกิดผลอันยิ่งใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติ ดวยความ

 สุจริตและดวยความตั้งใจที่จะแผความรูความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน

ใดๆก็เปนการทําหนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที?่

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (พระราชทานแก ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ 13 

ธันวาคม 2511)..."

อารี ออนวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา  จะวาเมืองไทยลาสมัย เมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งสมัยใหม แตเรา

อยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปราถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบและทํางานตั้ง

จิตอธิษฐานปณิธาร ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกินไมใชวาจะรับเรืองอยางยอด แตวามี

ความพออยูพอกิน มีความสนับสนุน เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินได  เราก็

ยิ่งยวดได..."

อารีย กลมกลอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

อารีย แกวกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับ

ใชเองเทานั้น  แตมีความหมายวาพอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."

"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย 

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ.."

"...Self - Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง..."

"...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุก

ประเทศมีความคิดคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ

 ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

อารีย คงกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

อารีย ไชยเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

อารีย บุญกอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมืองคือชีวิต เลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใชหนาที่

ของบุคคลใด หมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา พรอมกัน

ไปโดยสอดคลองเก้ือกูลกัน..."

อารีย บุญดิเรก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยของเรา ประกอบดวยคนหลาย จําพวก หลายวัย หลายความคิด หลายหนาที่ ซึ่งทั้งหมด

จะตองอาศัยซึ่งกันและกัน ไมใชวาคนหนึ่งคนใด จะอยูไดโดยลําพัง..."

อารีย บุญสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก. ขอให

ถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู

เย็นเปนสุขและมั่นคง.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓..."

อารีย เผือกสี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเขมแข็งในจิตใจนี้เปนสิ่งที่สําคัญที่จะตองฝกฝนแตเล็ก เพราะวาตอไปถามีชีวิตที่ลําบาก ไป

ประสบอุปสรรคใด ๆ ถาไมมีความเขมแข็ง ไมมีความรู ไมมีทางที่จะผานอุปสรรคนั้นได เพราะวาถาไปเจอ

อุปสรรคอะไร ก็ไมมีอะไรที่จะมาชวยเราได แตถามีความรู มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเขมแข็งในกาย ในใจ

 ก็สามารถที่จะผานพนอุปสรรคตาง ๆ นั้นได ความเขมแข็งในใจนั้น หมายความวา ไมทอถอย และไมเกิด

อารมณมาทําใหโกรธ อารมณนั้นก็คือ ความโกรธ ความฉุนเฉียว ความนอยใจ ทั้งนี้เปนสิ่งที่ทําใหคิดไม

ออก..."

อารีย ยอมดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอยถามี

ความคิดอันนี้ มีความ คิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯ

ถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541..."

อารีย รักษวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

อารีย ลีละพรรณหุต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชนไมแยง

ความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญย่ิงกวา

สิ่งอื่น..."

อารีย ศรีชวย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

อารีย โสภาเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติงานรวมกัน และสงเสริมกันอยางมีเอกภาพของผูมีความรูความสามารถระดับนี้ ยอมมี

ศักยภาพสูง อาจบันดาลใหมีประสิทธิผล ใหบังเกิดไดตามตองการทุกกรณี ทานทั้งหลายจึงควรอยางยิ่งที่

จะต้ังตัวตั้งใจใหเที่ยงตรง และเหนียวแนนอยูในความถูกตองและสุจริต ในการที่จะนําความรูความคิด

วิทยาการทั้งปวงไปใชแตในทางสรางสรรคและเปนประโยชน ถาทุกฝายเขาใจและปฏิบัติไดดังนี้ สิ่งที่แต

ละคนกระทําจะประกอบเกื้อกูลกันขึ้นเปนความมั่นคงปลอดภยั และความวัฒนาผาสุกของชาติบานเมือง

ไดแทจริง..."

อารีย อัศวนุภาพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

อารียา ทรัพยสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

อารียา ลารีนู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วินัยนั้นเมื่อนํามาฝกหัดปฏิบัติจะเปนดังขอบังคับที่ควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติเปนระเบียบ จึง

อาจทําใหเกิดความอึดอัด ลําบากใจ เพราะตองฝนกระทํา แตเมื่อปฏิบัติไปใหชินจนรูสึกวาเปนไปโดยอัต

โนมัตแลวก็จะสําเร็จผล ทําใหเปนคนมีระเบียบ และเปนระเบียบ คือคิดก็เปนระเบียบ ทําก็เปนระเบียบ 

ตามลําดับขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแยง ทั้ง

ในความคิด ทั้งในการทํางาน สามารถนําวิชาความรูและความชํานาญทุก ๆ ประการ ไปใชอยางถูกตอง

คลองแคลว สําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยใหเกิดผลสมบูรณตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผูมีวินัยให

เจริญสวัสดีทุกเมื่อ..."

อารียา สุคนธพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาปรารถนาอยางยิ่งที่จะใหทุกคนเล็งเห็นและเขาใจสถานการณบานเมืองตามความเปนจริง วา

เวลานี้บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพโดยเรงรีบ เพื่อใหไดรับ

ประโยชนเต็มเม็ดเต็มหนวย จากทรัพยากรในพื้นภูมิประเทศของเราและจากกําลังงานกําลังปญญาของ

คนไทยทุกคน จะลังเลหนวงเหนี่ยวใหชักชาดวยเหตุผลใดๆไมได เพราะจะทําใหเสียประโยชนที่จะพึงไดไป

เปลา ซึ่งในยามนี้จะตองถือเปนความเสียหาย ทางที่เราจะชวยกันได ก็คือการทําความคดิความเห็นใหถูก

และแนวแน ในอันที่จะยึดถือประโยชนของชาติบานเมืองเปนที่หมาย ตองเพลาการคิดถึงประโยชน

เฉพาะตัวและความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลงใหได ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็เรงกระทําใหสําเร็จ

ลุลวงไปโดยเต็มกําลังความรู ความคิด และความสามารถดวยความจริงใจ ดวยความเมตตาปรองดอง

แบะความมุงดีปรารถนาดีตอกัน ผลงานของทุกคนจักไดประมวลกันขึ้นเปนประโยชนสุข ความมั่นคง และ

ความวัฒนาถาวรของประเทศชาติซ่ึงเปนจุดหมายอันสูงสุดของเรา..."

อารียา สุวรรณรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

อารียา หะยีสาและ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ

ประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให

กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่

เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวนั้น 

            ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อมเราตอง

ฝนตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะ

กระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดีเปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ 

ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นได

เปนลําดบั..."

อารีรัตน จันทรหนู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม..."

อารีรัตน ธรรมเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

อารีรัตน สิริวณิชชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิธีการที่จะใหบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนานั้นมีอยูหลายอยาง ขอแรกคือจะตองใหเขาใจวาสิ่งใด

ควรทําสิ่งใดไมควรทํา ซ่ึงโดยเฉพาะสําหรับเยาวชน ก็เปนสิ่งที่ยากที่จะทราบวาอะไรควรทําไมควรทํา 

เพราะวาบางคนก็ไดรับคําบอกใหทําอยางโนนอยางนี้ เราทําไปอาจผิดก็ได เมื่อมีกิจการอะไรที่จะทํา 

ขอใหทุกคนใชความคิดพิจารณา ความคิดพิจารณานี้แปลวา ฟงวากิจการจะมีอะไร เขามาบอกวาใหทํา

อะไร แลวก็มาคิดดวยความคดิของตัว คือใหมีเหตุผล เพราะทุกสิ่งทุกอยางก็ตองมีเหตุผล ที่เขามาบอก

ใหทําอะไร ตองใหเขาใจวาสมเหตุสมผล..."

อารีรัตนื ทองเอียด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ  ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง  ขาพเจาจึงเช่ือ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกันอยางจริงจังเทานั้น  จะเปนผลใหโลกมีสันติสุขอันถาวร  และ

มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุงเรือง..."

อาลักษณ บรรพสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูนับถือพระพุทธศาสนา ไมวาเปนชาติเชื้อใด และแมอยูใน นิกายใด ลวนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจ

เปนอยาง เดียวกันคือยอม พยายามอยูทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให สะอาดควบคุมประคองใจ ให

สงบดวยความมีสติรูตัวอยูตลอดเวลา ชาวพุทธที่แทอยู ณ ที่ใดยอม ทําใหที่นั่นสงบรมเย็น มีแตความ

ปรองดอง และสรางสรรค..."

อาลัย บุยญะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ. 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้ 

ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให

กาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง

ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือ

ยกยองในเกียรติ ในศักด์ิศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง..."

อาลัยฎาวรรณ สุวรรณะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

อาลาวียะห กาแจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาประเทศทั้งปวงจะยกยองนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพรอมพรักแลว 

 ก็เชื่อไดวาจะเกิดความเขาใจในกันและกันอยางแทจริง พรอมทั้งความรวมมือกันฉันมิตรอยางแนนแฟน

ขึ้นได แลวความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหนาและถาวร  ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแหงหนในโลก  ดังที่

ทุกคนปรารภปรารถนา..."

อาวมาลลี สาและ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักที่วาทุกคนตองทราบถึงกฎหมาย และตองทําตาม กฎหมายนั้น รูสึกวาบางครั้งก็ใชไมได เพราะวา

กฎหมายไมถึงประชาชน ตองนึกบางวาเปนความผิดของทางราชการ ที่ไมสามารถจะนํากฎหมาย ไปให

ถึงประชาชน..."

อาวรณ จิตรมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นมีมากมายหลายดาน ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การ

ปกครอง และจําเปนจะตองมีผูมีความรูความสามารถในแตละสาขาวิชามาปฏิบัติบริหารใหสําเร็จลุลวง

ไปดวยดีในทุกๆ ดาน. ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นชัด ก็ขอเปรียบเหมือนวงดนตรีวงหนึ่ง ซึ่งจะตอง

ประกอบดวยเครื่องดนตรีประเภทตางๆ มีเครื่องดีด สี ตี เปา เปนตน และมีผูชํานาญในเครื่องดนตรีนั้นๆ 

เปนผูปฏิบัติใหกลมกลืนไพเราะ และถูกตองตามจังหวะจะโคน จึงจะเปนวงดนตรีที่สมบูรณได. 

เพราะฉะนั้น ผูมีปญญาความสามารถไมวาจะทํางานใดดานใด เปนงานเล็กหรืองานใหญ งายยาก 

จะตองถือวางานทุกอยางมีความสําคัญเทาเทียมกัน และตองตั้งใจกระทําใหดีที่สุด ดวยความรับผิดชอบ 

และดวยความอุตสาหะวิริยะโดยมุงถึงความสําเร็จของงานเปนจุดหมายสําคัญ..."

อาวรณ จิตรมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

อาวินน ยวดยิ่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาขอฝากคติ ไวเปนเครื่องกํากับใจ มีคุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญ ซึ่งทานตองปฏิบัติอยางเครงครัด

อยูเสมอ คือความสัตยสุจริต ประเทศบานเมืองจะพัฒนาถาวรอยูได ก็ยอมอาศัยความสัตยสุจิตเปน

พื้นฐาน ทานทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี  หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี ขอใหมั่นอยูใน

คุณธรรมทั้ง 3 ประการคือ สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชนและสุจริตตอหนาที่ ทานจึงจะเปนผูที่

ควรแกการสรรเสริญของมวลชนทั่วไป..."

อาวุชชัย รัตนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดํารงตนภายหนานน ทานจะตองประพฤติใหดีใหเหมาะสมแกฐานะรูจักผิดและชอบ ประกอบ

อาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไมเสเพลและไมปลอยตนใหเปนทาสแหงอบายมุขตางๆดังนี้แลว ทานก็จะสามารถ

เปนที่พึ่งแกตนเองและครอบครัวของทาน และจะเปนที่นับถือของบุคคลอ่ืน..."

อาวุธ จันทะเมนชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่บุคคลจะทําความดีใหไดจริง และตอเนื่องไปโดยตลอดได จะตองอาศัยหลักปฏิบัติที่ถูกตอง

แนนอน. ประการแรก จะตองมีศรัทธาเชื่อมั่นในความดี เห็นวาความดีหรือสุจริตธรรม ยอมไมทําลายผูใด 

หากแตสงเสริมใหเปนคนสะอาดบริสุทธิ์และเจริญมั่นคง. เมื่อเกิดศรัทธาแนวแนในความดีแลว ก็จะตอง

ตั้งกฎเกณฑ ตั้งระเบียบใหแกตนเอง สําหรับควบคุมประคับประคองใหปฏิบัติแตความดี และรักษาความดี

ไวอยางเหนียวแนน ไมใหบกพรองคลอนแคลน. พรอมกันนั้น ก็จะตองพยายามเพิกถอน ลด ละ การ

กระทําและความคิด อันจะเปนเหตุบั่นทอนการกระทําดีของตนดวยตลอดเวลา. สําคัญยิ่งกวาอื่น ทุกคน

จะตองอาศัยปญญา ความฉลาดรูเหตุผล เปนเครื่องตรวจสอบ พิจารณา วินิจฉัยการกระทําความ

ประพฤติทุกอยางอยูเสมอโดยไมประมาท เพื่อมิใหผิดพลาดเสื่อมเสีย. เม่ือประกอบความดีไดโดยถูกถวน 

ก็ยอมได รับประโยชนที่สมบูรณแทจริง คือประโยชนที่เกื้อ*ลใหมีความสุขความเจริญไดในปจจุบัน และ

ยั่งยืนม่ันคงตลอดไปถึงภายหนา. ขาพเจาจึงขอฝากหลักปฏิบัติความดีนี้ไวใหทานทั้งหลายรับไปพิจารณา

ปฏิบัติตอไป..."

อาแว แม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ

  คุณธรรมซงเปนทตงของความจงรักภักดี ททําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาพัฒนาชาติ

บานเมือง

  ใหเจริญรงเรืองสืบตากันมาไดตลอดรอดฝง

   ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด  พูด ทําดวยความเมตตามงดีมงเจริญตอกัน

   ประการทสอง คือ การทแตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกันใหงานที่ทํา

ใหสําเร็จผล

   ทงแกตน แกผูอ่ืน แกประเทศชาติ

   ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนิยูในความสุจริต ในกฏกติกาและในระเบียบแบบแผน

โดดชยเทาเทียมกัน

   ประการที่สี่ คือ  การทตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเทยงตรงและมั่นคง

อยในเหตุในผล..."

อาษา เพชรนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นองสอง 

ประการนี้ คือ คุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริ ญม่ันคงมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

อาสัน หาโสะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ 

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

อาสา ธุรีการา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตยถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ

งานของผูอ่ืน และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปนจุดประสงคแทจริง..."

อาสารี วาหะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

อาสิเยาะ หมัดบาซา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ

และความสงบสุขของบานเมือง. ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตาง ๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิด

จิตใจใหประณีต ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาด

แจมใสในเหตุในผล . หนาที่นี้เปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ. ผูที่เกิด

กอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความ

ดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงใหดวยความเมตตาเอ็นดูและดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเด็กไดทราบ ได

เขาใจ และสําคัญที่สุด ใหรูจักคิดดวยเหตุผลที่ถูกตอง จนสามารถเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญ

และความเสื่อมทั้งปวง . 

      โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และ

เมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอนคนรุนตอ ๆ ไปไมใหขาดสาย. ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวลจึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป..."

อาหวา แหละปานแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคําสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแท ๆ ยอมมี ความ

แนนอนมั่นคง เพราะคําสอนของพระบรมศาสดา เปนธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยูตลอด

กาลทุกเมื่อไมมีแปรผัน..."

อาแอเสาะ ดาโตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาเราสะสมเงินใชดอกเบี้ย ใชเงินที่เปนดอกเบี้ยโดยไมตองแตะตองทุนแตถาเราใชมากเกินไป หรือเรา

ไมระวัง เรากินเขาไปเปนทุน ทุนมันก็นอยลงๆ จนหมด (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2518)

   เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เขาตีความวา เปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวาใหพอเพียงในหมูบานหรือใน

ทองถิ่น ใหสามารถที่จะมีพอกิน เร่ิมดวยพอมีพอกิน (พระราชดํารัสเนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 23 ธันวาคม 2542)

     ปญหาทุกอยางมีทางจะแกไขได ถาแกคนเดียวไมได ก็ชวยกันแกหลายๆ คน หลายๆทาง ดวยความ

รวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทําลายความเจริญ

และความสําเร็จของการงาน (พระราชดํารัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอานในพิธีเปดการประชุมยุวพุทธิก

สมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ที่พระนครศรีอยุธยา : 12  ธันวาคม  2513)..."

อําคํา บุญมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อ 40 กวาป มีผูหนึ่งเปนขาราชการชั้นผูนอยมาขอเงิน ที่จริงเคยไดใหเงินเขาเล็กๆนอยๆเขอบอกวา

ไมพอ เขาก็ขอยืมเงิน ขอกูเงิน ก็บอกใหวาให แตขอใหเขาทําบัญชี "บัญชีรายรับ รายจาย" รายรับคือ

เงินเดือนของเขา และรายรับที่อุดหนุนเขา สวนรายจายก็เปนของที่ใชในครอบครัวทีหลังเขา ทําบัญชีมา 

เขาไมขาดทุนแลว เขาสามารถที่จะมีเงินพอใชเพราะวาบอกเขาวา เรามีเงินเดือนเทาไหรจะตองใชภายใน

เงินเดือนของเรา..."

อํานวย กิ่งมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

อํานวย ชวยบํารุง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลงทุนอยางมากนั้นบอกใหเขาทราบวา ไมคอยเห็นดวย เพราะวา เคยทําโรงงานเล็กๆ ที่ทาง

ภาคเหนือ ใชเงินสามแสนบาท เพื่อที่จะเอาผลิตผลของชาวบานขาวเขามาใสกระปองแลวขาย ก็ไดผล 

เปนโรงงานเล็กๆ บอกวาที่เขาลงทุนเปนลาน รูสึกวาเสี่ยง เขาบอกวาตอง ทําอยางนั้น เขาก็ลงทุน ทําไป

ทํามา สับปะรดที่อําเภอบานบึง ทางชลบุรี ก็มีไมพอ เมื่อมีไมพอตองไปสั่งสับปะรดมาจากปราณบุรี 

สับปะรดจากปราณบุรีตองขนสงมา ก็ตองเสียคาใชจายมาก ทําไปทํามาโรงงานก็ลม อยางนี้ก็แสดงให

เห็นวา ทําโครงการอะไร ก็ตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวาอัตภาพ หรือกับสิ่งแวดลอม..."

อํานวย ชิยางคบุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

อํานวย ทวีวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทางทั้งหลายตั้งความหวัง ตั้งความเพียง อันมั่นคงไว ที่จะชวยตัว ชวยชาติใหหนักแนนยิ่งขึ้น ทั้ง

ดวยการขมักเขมนทํางานใหเต็มกําลังความสามารถ ทั้งดวยการดําเนินชีวิตอยางระมัดระวังและเปนอยาง

อยางพอเหมาะ พอสม จะประพฤติปฏิบัติการใด ก็ยึดม่ันในประโยชนสวนรวมและประเทศชาติเปน

เปาหมาย สูงสุด..."

อํานวย ทับบุรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะ ทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุข มั่นคง..."

อํานวย บัวบุศย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คํามั่นสัญญาของทหารทั้งหลายที่จะพรอมกายพรอมใจกันปกปองรักษาประเทศชาตินั้นนอกจากเปน

สิ่งสําคัญควรคูแกคนไทยทุกคนที่จะตองรวมมือรวมใจกันสรางสรรคความเจริญม่ันคงใหแกแผนดิน อัน

เปนที่เกิดที่อาศัยของตนใหสมบูรณ ทั้งในฐานะที่เปนทหารและเปนคนไทยโดยปรารภประโยชนอันยั่งยืน

ยิ่งใหญ คือความมั่นคงปลอดภัยของชาติเปนจุดหมายสูงสุด..."

อํานวย ปุยรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

อํานวย พึ่งครบุรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือ  ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวย

วิถีทางที่สุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม  ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู  

การทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและม่ันคง

ถาวร เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

อํานวย ภิระบรรพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง

กันทุกเม่ือ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยาง

มาจนกระทั่งทุกวันนี?้..

(พระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค 3 ธ.ค.2522 ณ ลานพระราชวังดุสิต)..."

อํานวย มะอนันต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานรักษาความมั่นคงของประเทศเปนงานที่กวางขวาง และละเอียดลึกซ้ึง เกี่ยวเนื่องกับงานของ

บานเมืองทุก ๆ สวน ทั้งยังตองปรับเปลี่ยนแผนและกระบวนการปฏิบัติใหถูกตองทันสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูปฏิบัติบริหารงานระดับสูงทั้งฝายทหาร และพลเรือนจึงตองเปนคนที่

สามารถจริง ๆ คือมีความจัดเจนทั้งในวิชาการ ในวิธีการปฏิบัติและในสถานการณทุกดานในโลก..."

อํานวย มีนัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนครูอยางแทจริงนับวาเปนบุคคลพิเศษ ผูตองแผเมตตาและเสียสละเพื่อความสําเร็จ 

ความกาวหนาและความสุขความเจริญของผูอ่ืนอยูตลอดชีวิตที่กลาวดังนั้น ประการหนึ่ง เพราะครู

จําเปนตองมีความรัก ความสงสารศิษย เปนพื้นฐานทางจิตใจอยูอยางหนักแนน จึงจะสามารถทนลําบาก

 ทนตรากตรึงกายใจ อบรมสั่งสอนและแมเคี่ยวเข็ญศิษยใหตอลดรอดฝงได อีกประการหนึ่งจะตองยอม

เสียสละความสุขและประโยชนสวนตัวเปนอันมากเพื่อมาทําหนาที่เปนครูซึ่งทราบกันดีอยูแลววาไมใชทาง

ที่จะแสวงหาความร่ํารวย ยศศักด์ิหรืออํานาจความเปนใหญแตประการหนึ่งประการใดใหแกตนไดเลย..."

อํานวย เลิศสิทธิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจามีความเดือดรอนมากที่เอะอะอะไรก็ขอพระราชทานนายกฯ ซึ่งไมใชการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ถาไปอางมาตรา7 ของรัฐธรรมนูญเปนการอางที่ผิดมันอาไมได มาตรา7มีสองบรรทัดวา

อะไรที่ไมมีใบรัฐธรรมนูญก็ใหปฏิบัติตามประเพณี หรือตามที่เคยทํามาไมมีเขาอยากไดนายกฯ

พระราชทาน เปนการปกครองแบบ ไมมีเหตุมีผล สําคัญอยูที่ทานเปนผูพิพากษาศาลฏีการมีสมองที่

แจมใสสามารถที่จะไปคิดวิธีปฏิบัติคือปกครองตองมีสภา สภาที่ครอบถวนถาไมครบถวนเขาวาไมดไดแต

เขาอาจจะหาวิธีทีจะตั้งสภาที่ไมครบทํางานไดก็รูสึกวาม่ัว ตองขอโทษทีนะใชคําวามั่วไมถูกแตวาปกครอง

ประเทศมั่วไมไดจะทําอะไรแบบวาทําปดๆไปใหเสร็จๆไมได เขากโยงใหพระมหากษัตริยซึ่งรายกวาทํามั่ว

อยางอื่นเพราะมหากษัตริยไมไดมีหนาที่จะไปมั่วก็เลยตองขอรองฝายศาลใหคิด เดี๋ยวนี้ประชาชนทั่วไป

เขาหวังในศาลโดยเฉพาะศาลฏีกา..."

อํานวย โหวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

อํานวย อินธนู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

อํานวย อินเล็ก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร 

ตองใชความอดทนเสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงาม

นั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน ในความเพียรของ ตนตองถือวาวันนี้

เราทํายังไมไดผล อยาไปทอ บอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เรา

ก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา..."

อํานวยศรี บัวมาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ โดยไมขาด

สาย ทั้งนี่เพราะคนไทย ทราบตระหนักวาหมูคนที่มีความสามัคคี แนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็ง

ทั้งในการคิดและการปฏิบัต.ิ.."

อํานาจ กาญจนถาวรวิบูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

อํานาจ กาหลง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุด  ที่จะตองรักษาไวใหยั่งยืนอยูตลอดไป  หากเรา

มีความประมาท  เราแตกความสามัคคีกันเมื่อใด  เราจะตองเปนอันตรายยอยยับลงเมื่อนั้น  ไมมีใครอื่นที่

ไหนจะชวยเราได  นอกจากตัวเราเอง..."

อํานาจ คงแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

อํานาจ คําทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคี คือ การเห็นแกบานเมืองและชวยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวยการเห็น

อกเห็นใจ

ซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะประโยชน

สวนรวม นั้น

คือความมั่นคงของบานเมือง..."

อํานาจ ญาณมีสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเปนทุนรอนอยู ก็จะไมมีวันอับจน ยอมหาทางสรางตัว สรางฐานะให

กาวหนาไดเสมอ ขอสําคัญ ในการสรางตวสรางฐานะนั้นตะตองถือหลักคอยเปนคอยไป ดวยความ

รอบคอบ ระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดีไมทําเกินฐานะและกําลังหรือทําดวยความเรงรีบ..."

อํานาจ ดิเรกสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันหมด

 โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่

ทําใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึง

ตองพยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

อํานาจ ทองผอม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว 

สวนคุณธรรมดวกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนิน

ไปถูกทาง ดวยความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลถุึงจุดหมายที่พึงประสงค ดังนั้นในกรที่จะประกอบการ

งานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุดคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระนหักวาการงานสังคมและบานเมืองนั้น ถา

ขาดผูมีความรูเปนผูบบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยากแตถางานใดสังคมใด และ

บานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรมควรมสุจริตแลวจะกํารงอยูมิไดเลย..."

อํานาจ ทองอราม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

อํานาจ ภักดิ์นิลรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทุกๆ คนใหมีความสุข ความเจริญ

 และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแตละคนคงไมแตกตางกันนัก คือ 

ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณดวยพลานามัย ดวยทรัพย ดวยเกียรติยศ พรอมทั้งความสงบ

รมเย็น 

พูดถึงความสงบรมเย็น อาจแยกไดเปนสองสวน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก 

ไดแก ความเปนอยู และสภาวะแวดลอมที่เปนปรกติ ไมมีภัยอันตราย หรือความยุงยากเดือดรอน เชน น้ํา

ทวม ไฟไหม หรือการขัดแยงมุงรายทําลายกัน 

ภายใน ไดแก จิตใจที่สะอาดแจมใส ไมมีกังวล ไมมีความขุนเคืองขัดของ จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สําคัญ

มาก เพราะทําใหบุคคลมีสติรูตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกตอง สามารถคิดอานสรางสรรค สิ่งที่จะ

อํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งที่แตละคนตองการ ให

สัมฤทธิผลได 

ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลาย พยายามทําความคิดจิตใจใหสงบแจมใส ทําความเขาใจอันดีใน

กันและกันใหเกิดขึ้น ผูที่ทําประโยชนเก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ดวยความรักความหวังดี 

ทุกคน ทุกฝาย จะไดสามารถรวมมือ รวมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ใหดําเนินกาวหนาไป

โดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงคตามที่มุงหมาย 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

ปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขสมบูรณ และความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน..."

อํานาจ ภักดีโชติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

อํานาจ ภิญโญศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่ปรารถนา คือ ที่เปนประโยชน และเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความสุจริต

 ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย

เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเสมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยาน เคลื่อนที่ไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง

ดวยความสวัสดี คือความปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ สวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวาการ

งาน ยอมเจริญตอไป สังและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรู เปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไป

โดยยยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารง

อยูมิไดเลย..."

อํานาจ ยี่สุนแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาล เปนผูที่ตองปฏิบัติงานสําคัญ สําหรับความ อยูเย็นเปนสุขของชาติบานเมือง จึงตองบริหาร ใหดี

ใหสอดคลองกัน ถาผูที่ บริหารประเทศปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยดวย ความอดทนก็นําสวนรวม ไปสู

ทางที่ดีได..."

อํานาจ รมศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

อํานาจ สบายแท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาชนบท เปนงานที่สําคัญ เปนงาน ที่ยาก เปนงานที่ จะตองทําใหไดดวยความสามารถ ดวย

ความเฉลียว ฉลาด ตองทําดวย ความบริสุทธ์ิใจ มิใชมุงที่จะหากินดวยวิธี การใด ๆ ใครอยากหากินขอให 

ลาออกจากตําแหนงไปทําการคาดีกวา เพราะ วาถาทําผิดพลาดไปแลว บานเมืองเราลมจม และเมื่อ

บานเมืองของเรา ลมจมแลวเราอยูไมได ก็ เทากับเสียหมดทุกอยาง..."

อํานาจ สอนศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยนําใจรักตองหวังผลงานเปนสําคัญ แมจะไมมีใครเห็นก็ไมนาวิตก เพราะผลสําเร็จนั่น

จะเปฯประจักษพยานที่มั่นคงทพูดเชนนี้เหมือนกับสอนใหปดทองหลังพระ การปดทองหลังพระนั้นเม่ือถึง

คราวจําเปนก็ตองปด..."

อํานาจ สุนทรวิภาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานทั้งหลายที่ทานจะออกไปปฏิบัตินั้น ไมมีงานใดที่จะสําเร็จสมบูรณไดในตัวเองหากแตมีความ

เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับงานอื่นๆ และมีประโยชนประสานสอดคลองกับงานอื่น ๆ อีกหลาย ๆ อยาง. ทั้งนี้

เพราะงานทั้งปวงนั้นยอมประกอบกันเปนงานสวนรวมของบานเมือง ซ่ึงตองเจริญพัฒนาไปพรอม ๆ กัน

ใหทันเทียมกัน. ถางานสวนหนึ่งสวนใดหยุดชะงัก ก็จะพาใหรวนเร ลาชาไปทั้งกระบวน. ดังนี้ เมื่อทานจะ

ออกไปปฏิบัติงาน ควรจะไดเตรียมตัวเตรียมใจใหพรอม ในอันที่จะทํางานของตนใหประสานกับงานอื่น 

และประสานกับฝายอื่นบุคคลอื่น.จะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานอยางคับแคบมิไดเปนอันขาด. ทานจะตองทํา

ตัวทําใจใหกวางขวาง หนักแนน และเที่ยงตรง ยึดถือเหตุผลความถูกตอง ความพอเหมาะพอควร และ

ประโยชนสวนรวมรวมกันเปนเปาหมาย. ตองพยายามขจัดความเห็นแกตัว เห็นแกประโยชนสวนนอยใหได

 อยาปลอย ใหเขามาครอบงําความคิดจิตใจของตนเปนอันขาด.แลวทานจะสามารถปฏิบัติการงานทุก

อยางไดดวย ความสะดวกสบาย และประสบความสําเร็จตามที่ปรารภปรารถนาไดไม ยากนัก..."

อํานาจ แสงนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถในทางวิชาการ

แลวแตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนเสร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกัน

พรอมดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแผนดิน..."

อํานาจ แหยมเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อกฎหมายของเราดีอยูแลว จุดใหญที่สําคัญที่สุดในการธํารงรักษาความยุติธรรมในบานเมือง จึง

ไดแกการสรางนักกฎหมายที่ดี ที่จะสามารถวิเคราะห และใชกฎหมายไดตรงตามวัตถุประสงค ขาพเจาจึง

ปรารถนาอยางยิ่งที่จะใหทุกคนสรางตนใหเปนนักกฎหมายที่ดีแท โดยฝกตนใหมีความกลาในอาชีพของ

นักกฎหมาย คือกลาที่จะปฏิบัติการไปตามความถูกตองเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม ไมปลอย

ใหภยาคติคือความเอนเอียงไปดวยความหวาดกลัวในอิทธิพลตาง ๆ เขาครอบงํา สําหรับเปนกําลังสงให

ทํางานไดดวยความองอาจ มั่นใจและมุมานะอีกประการหนึ่งตองฝกใหมีความเคารพเชื่อม่ันในสัจธรรม

คือความถูกตองตามคลองธรรม และความเปนจริงอยางม่ันคง ไมหวั่นไหวดวยโลกธรรมไมเห็นสิ่งอันอื่น

ใดยิ่งไปกวาความจริง สําหรับปองกันมิใหความยุติธรรม และความทุจริตเกิดขึ้นได..."

อํานาจ อินธิศร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยดีแลว และมีประสิทธิภาพแลว ยัง

จะตองกระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใด เปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม  อะไรเปนสิ่งที่

ตองกระทํา อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด ผลดีที่เกิดขึ้นจึงเปนประโยชนที่แทจริงแยงยืนทั้งแกตนเอง

และสวนรวม..."

อําพนพงศ ชุมสมุทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

อําพร ธงสามสิบเจ็ด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาคูไมหวงประโนที่ควรจะหวง หันไป หวงอํานาจ หวงตําแหนง หวงสิทธิและหวงรายไดกันมากเขาๆ 

แลวจะเอาจิตใจไปที่หน มาหวง ความรู ความดี ความเจริญของเด็ก ความหวงในสิ่งเหลานั้น ก็จะคอยๆ 

บั่นทอนทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้น จะไมมีอะไรเหลือไว ได ความเปนครูก็จะไมมีคาเหลืออยูให

เปนที่เคารพบูชา อีกตอไป..."

อําพร เนตทิพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนไมใชอยูที่ธงที่จะปลิวสะพัดอยูขางหนา  อยูที่ใจที่เปนไทย  ที่รูวาประเทศไทยนี้มี

ความสําคัญอยางไร  ไดอยูเปนเอกราชมาเปนเวลานับรอย ๆ  ป  และไดอํานวยใหเรามีความสุขมีเกียรติได

  และจะมีเกียรติไดอีกตอไป  ฉะนั้นก็ขอใหทุกคนระลึกถึงวา  ทุกคนมีหนาที่ทั้งนั้นที่จะรักษาความเปน

ไทยนี้ไวทั้งในใจ  และทั้งในหมูคณะทั้งชาต.ิ.."

อําพร พิยะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประโยชนที่แทนั้นมีอยู ๒ อยาง คือ  ประโยชนสวนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและไดรับ แตตองดวย

วิถีทางที่สุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม  ซึ่งเปนประโยชนของชาติที่แตละคนมีสวนรวมอยู  

การทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแททั้งสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและม่ันคง

ถาวร เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง..."

อําพร โสภาปยะกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัตรงานทุกอยางของขาราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆประการใหบริมุทธิ์บริบูรณ 

โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ

ความสําเร็จอยางสูงและบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน แกหนาที่และแกแผนดิน..."

อําพรรณ ศรีสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการลงทุนที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศ และเราใชการศึกษา เปน

เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยวิธีตางๆ ในบรรดาปจจัยตางๆที่มีความสําคัญตอประสิทธิผล

ในการพัฒนาซึ่งมีหลายปจจัยนั้น ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด แมเราจะมีปจจัยอื่นๆ อยาง

สมบูรณ แตถาทรัพยากรมนุษยไมมีคุณภาพแลวการพัฒนาก็ไมอาจประสบผลสําเร็จสูงสุดได"

"สวนเยาวชนนั้นแมในปจจุบันมองดูเหมือนวาเยาวชนรุนใหมนี้จะมี

ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีใหมๆ ไดดีกวา ปรับตัวไดเร็วกวา แตอันที่จริงแลวเยาวชนก็ยังตองการผู

ชี้แนะอยูมาก หากครู อาจารย

มีความกระตือรือรนที่จะทันโลก ทันความรูใหมๆ มีความรูเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะสามารถ

ถายทอดความรูของตนใหแกเยาวชนไดดีและอยางกวางขวาง..."

อําพล ทองลอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยแกงแยงเบียดเบียนมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย  ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

อําพล พึ่งตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

อําพล วาสุกะรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบัน การศึกษาวิจัยดานพันธุศาสตรมีความเจริญกาวหนามาก และมีการนําผลที่ไดไปปรับใชใน

กิจการดานตางๆ อยางกวางขวาง. ในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงใครจะปรารภกับทุกทานวา ความรูตางๆ 

เหลานั้น แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทางโดยไมพิจารณาใหดีใหรอบคอบแลว ก็อาจ

กอใหเกิดผลกระทบเสียหายแกชีวิตความเปนอยูและสิ่งแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน. จึงเปนที่นายินดี

อยางยิ่ง ที่ไดเห็นผูเชี่ยวชาญจากประเทศตางๆ มาประชุมปรึกษาหารือกัน รวมกันนําเสนอผลงานการ

ศึกษาวิจัย เก่ียวกับเรื่องวิวัฒนาการของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ทําใหหวังไดวา การนําความรู

ดานพันธุศาสตรไปปรับใชในกิจการดานตางๆ จะเปนไปดวยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อใหเกิด

ประโยชนและความปลอดภัยสูงสุดแกมวลมนุษยชาติ..."

อําพล ศรีประสาท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนบางคนนั้นอาจมีความสามารถนอยหรือมากไมเทากัน แตวาที่สําคัญที่สุดคือ โอกาส เชน โอกาสใน

การศึกษานั้นเปนเรื่องทีสําคัญที่สุด ควรจะเปดโอกาส แตวาความสามารถของคนที่จะรับโอกาสที่เปดให

นั้นอาจจะไมเทากัน แตโอกาสก็ควรที่จะใหเทาเทียมกัน..."

อําพล หนอทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

อําพล เหลือลน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

อําพัน เอกทัตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทานทั้งหลายตั้งความหวัง ตั้งความเพียรอันมั่นคงไวที่จะชวยตัวชวยชาติใหหนักแนนยิ่งขึ้น ทั้ง

ดวยการขะมักขะเมนทํางานใหเต็มความสามารถทั้งดวยการดําเนินชีวิตอยางระมัดระวังและเปนอยูอยาง

พอเหมาะพอสมจะประพฤติปฏิบัติการใด ก็ยึดมั่นในประโยชนสวนรวมและประเทศชาติเปนเปาหมาย

สูงสุด..."

อําพันธ ทองแจม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน  ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับ ขั้นตอน มีแตความลังเล และขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการ

จึงจําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริม ใหตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

อําพันธ พิมพาแสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อยางยี้ทานนักเศราฐกิจตางๆ ก็มาบอกวาลาสมัย จริง อาจจะลาสมัย คนอื่นเขาตองการเศรษฐกิจ ที่

ตองมีการแลกเปลี่ยน เรียกวา เปนเศรษฐกิจการคา ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียงเลยไมรูสึกวาหรูหรา แต

ประเทศไทยเปนประเทศที่บุญอยูวาผลิตใหพอเพียง..."

อําพันธ รักษาราษฎร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย

     เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง ดวย

ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

     ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนัก

วาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดย

ยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยู

มิไดเลย..."

อําพาพร ศิริมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น 

ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ..."

อําพิณ ทองโรย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาจะดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวเพียงพอ ดวยเศรษฐกิจพอเพียง เก็บออมที

ละนิด เพื่อชีวิตที่พอเพียง บําเพ็ญทาน แบงปน มีน้ําใจที่พอเพียง สูชีวิตที่พอเพียง..."

อําไพ กิติสอน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

อําไพ ขวัญเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน

ธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน 

ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวยประโยชนถึงผูอ่ืนและสวนรวมดวย ตรงกัน

ขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปน

การทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียนทําลายผูอ่ืนและสวนรวม การบอนเบยีนทําลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทําลายตน ดวยเหตุที่เมื่อสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลงไป

เหมือนกัน..."

อําไพ ชิตณรงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

อําไพ บุญศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...วิชาการตางๆ และความเปนพลเมืองดี ที่สั่งสอนอบรมในโรงเรียนนั้นเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งสําหรับนักเรียน 

ถาโรงเรียนฝกหัดสั่งสอนวิชาการไดดีฝกหัดใหรูจักหนาที่และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริงๆ พรอมทั้ง

อบรมใหเลื่อมใสเขาใจศาสนาดวยก็นับวาใหการศึกษาแกเยาวชนอยางครบถวนซึ่งจะไดผลดีแกเยาวชน

ของเราอยางมากความรูวิชาการนั้นจะทําใหศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง และสนับสนุน

การประพฤติปฏิบัติตามศาสนาใหแนนแฟนมั่นคงสามารถทําใหอนุชนเปนพลเมืองที่ดีและศาสนาที่ดไีด

โดยสมบูรณ..."

อําไพ ปริญญา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนา มีความหมดจดบริสุทธิ์ และ สมบูรณบริบูรณดวยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถ

จะศึกษา และปฏิบัติดวย ปญญา ความเพงพินิจ ใหเกิดประโยชนคือความ เจริญผาสุกแกตนได อยาง

แทจริง ..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีเปดการ 

ประชุมใหญของสมาคมพุทธศาสนาทั่ว

ราชอาณาจักร 19 ธันวาคม 2524..."

อําไพ ผองสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความ คิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวน รวม

..."

อําไพ พิจิตรบรรจง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

อําไพ เพ็ชรทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความศักดิ์สิทธ์ิถูกตองของกฎหมายรวม ทั้งการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและผูกระทํา

ผิดเปน ภาระหนักและยากยิ่ง ผูที่จะทําหนาที่นี้ใหสําเร็จเรียบรอยโดย สมบูรณไดจึงจักตองใชความรู 

ความสามารถอยางสูง และตองตั้งใจทําความเขมแข็ง เสียสละ มีความสุจริตยุติธรรมตลอดจนระเบียบ

วินัย อันเครงครัด..."

อิงอร จันพวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สิ่งที่มีกฎเกณฑก็เรียกวาเปนกฎหมาย บุคคล นั้นก็ตอง อาศัยกฎเกณฑที่ถูกตองจึงจะมีความสุขได ถา

ไมมีกฎเกณฑที่ถูกตอง ทําใหอยูกันไมผาสุก เพราะวามีการเบียด เบียนกันบาง มีการเขาใจผิดกันบาง 

ฉะนั้น จึงตองมีกฎเกณฑ คือกฎหมายที่ตรา ขึ้นมาเพื่อความสงบเรียบรอย..."

อิงอร จันพวง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

อิงอร พุทธาโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทรัพยากรดานประมงจะตองจัดเปนระเบียบ ความสําคัญไม ไดอยูที่วาปลอยพันธุปลาใหดี หรือเลี้ยง

ปลาใหเติบโต ความสําคัญอยูที่ดานบริหารการจับปลาเพื่อให ประชาชนไดประโยชน จริง ๆ..."

อิจจิมา บัวขาว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมสี่ประการ 

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกนั 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมีพรอม

มูลอยูในกาย ในใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได..."

อิฏฐารมย ประชุมวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

อิฐ สินพูนผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปดทองหลังพระนั้น  เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลัง

พระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย 

พระจะเปนพระที่งามสมบูรณไมได..."

อิทธิพจน สมพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

อิทธิพล เนียมประพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

อิทธิพล ปรีชาเวทยากุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน ม่ันคงมาไดดวยสติปญญาความสามารถ และดวย คุณ

ความดีอิสรภาพ เสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เรา ทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคง ตลอดไป..."

อิทธิพัฒน จันตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา บริบูรณดวยสัจธรรมที่เปน สาระและเปนประโยชนในทุกระดับ แตจะตองศึกษา ใหมี

ความรูความเขาใจและปฏิบัติ ใหเหมาะสมแกภาวะปจจุบัน ดวยศรัทธาและปญญา ที่ถูกตองจึงจะเกิด

เปนประโยชนขึ้นได..."

อิทธิมา พริกชู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามสิ่งที่ยึดม่ันนั้น คือ ความดี เปนผูที่ เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไมมี 

ความคิดที่แจมใส ไมมีความคิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถ ที่จะปฏิบัติงานได เปนผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."

อิทธิเลข ใสหยด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

อิทธิวัฒน ทัพพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

อินทร บรรทม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...โลกปจจุบันเต็มไปดวยการโฆษณาชวนเชื่อ ฉะนั้น กอนที่จะปกใจเช่ืออะไรลงไปควรพิจารณาดู เหตุผล

ใหถองแทเสียกอน แมแต สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ยังทรงแนะใหใชสติ และปญญา ศึกษาคนควาและ

ไตรตรองใหแนวา คําสั่งสอน นั้นเปนความจริงที่เชื่อไดหรือไม ไมใหสักแตวาเช่ือเพราะวามีผูรูบัญญัติไว..."

อินทรสม หลานันตา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานผูใหญไปตรวจราชการที่ไหนถาไปถึงไม มีใครเลี้ยงก็โกรธ แตถาไปถึงแลวเลี้ยงก็พอใจแต วาเงินที่

เลี้ยงนะเอามาจากไหน เมื่อไม มีเงินรับรอง ของสวนภูมิภาคก็ตองไปเรี่ยไร กัน ไปเร่ียไรจากขาราชการชั้น 

ผูนอย หรือไมอยางนั้นก็ไปขูดรีดจาก พอคา แลวพอคาก็ตองถือวา เปนการลงทุน มันก็กลายเปนคอรัปชั่น

ไป..."

อินทราธร อินสระ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชสรางในวันเดียวตองใชเวลา ตองใชความเพียร ตอง

ใชความอดทนเสียสละ แตที่สําคัญที่สุดคือความอดทน คือไมยอทอ ไมยอทอในสงที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้น

 ทํามันนาเบื่อบางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง แตขอรับรองวาการทําใหดีไมตองมีความอดทน เวลา

ขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตน..."

อินทิภรณ อยูสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

อินทิรา รามสินธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่มีการศึกษาสมบูรณแลวนี้ ทําใหแตละคนหลีกเลี่ยงไมไดจากความรับผิดชอบที่จะตองใชความรู 

สติปญญาของตนใหมีประโยชนและเปนความเจริญวัฒนาแกบานเมืองและสวนรวม..."

อิริตา พูลสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีนั้น ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย 

สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย..."

อิศรา พาชื่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี

แกตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู.

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๑..."

อิสมาแอ ลาเตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จ และเจริญกาวหนาไดแทจริง คือการไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตา และไมตรียินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ..."

อิสมาแอล วาหลง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

อิสรพงษ สาพงษเอ่ียม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวง

หรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่

จะตองเกิดขึ้นแนนอน..."

อิสรภาพ เพชรรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การอบรมจิตใจของตัวใหมีความยุติธรรมทุกเมื่อนั้น

จะตองรักษาสติใหม่ัน   ตองมีความรูทุกอยาง  ไดประสบสิ่งใด

จะตองรุวานี่คืออะไร   นี่คือสิ่งที่ควร  และอาจจะเห็นดวยวา

สิ่งที่ไมควรมีอะไรบาง  ตองเลือกสิ่งที่ควรและละสิ่งที่ไมควร

ทั้งนี้ก็เปนงานที่สําคัญยิ่ง  ถาหากวาไมสามารถที่จะปฏิบัติตาม

นี้แลวเขาใจไดวางานในหนาที่จะเสียหายไปไดมากที่สุด  เพระา

วาการที่เปนผูพิพากษา  ก็เทากับประชาชนไดฝากความหวังไว

แกตนวาเปนผูทีมีความยุติธรรมโดยบริสุทธิใจ

                พระราชดํารัส   พระราชทานในโอกาสที่คณะผูพิพากษาประจํากระทรวงเฝา ฯ

                    ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่

                         ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

                             วันพุธ  ที่ 25 ธันวาคม  2526..."

อิสระ ภูลีนอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี ความเอาใจใส มีความ

ขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น..."

อิสรา บุญกําเหนิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

อิสรา ลุนพรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณ

ความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน

ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทย

ไวใหมั่นคงตลอดไป..."

อิสริยา เจริญสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันแผนดินไทยของเรานี้ ถึงจะเปนที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แตเราก็อยูรวมกัน

โดยปรกติราบรื่นมาไดเปนเวลาชานาน เพราะเราตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง สราง

ความเจริญ สรางจิตใจ สรางแบบแผนที่ดีขึ้น เปนของเราเอง ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบ

ฉบับได เพราะฉะนั้น ถาเราทั้งหลายมีสามัคคี มีเหตุผลอันหนักแนน และมีความรูความเขาใจอันถูกตอง

ชัดเจนในสถานการณที่เปนจริง ตางคนตางรวมมือรวมความคิดกันในอันที่จะชวยกันผอนคลายปญหา

และสถานการณที่หนักใหเปนเบา ไมนําเอาประโยชนสวนนอยเขามาเกี่ยวของ ใหเสียหายถึงประโยชน

สวนใหญของชาติบานเมือง เช่ือวาเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราไดสรางสม

และรักษาสืบตอกันมาชานานนั้น ไวได..."

อุกฤษฎ รัตถิวัลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาใหประชาชนทั่วไปมีความอยูดี กินดี มีความมั่นคง ดวยการใหการศึกษา การศึกษาเปน

เครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพ ใหเปนทรัพยากรทางปญญาที่มีคาของชาต.ิ.."

อุณาวรรณ ม่ันใจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัดนี้ถึงวาระที่จะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพร แกทานทั้งหลายทั่วกัน ทั้งขอ

ขอบใจทานเปนอยางยิ่ง ที่รวมกันจัดงานฉลองวันเกิดครบ 6 รอบ ใหอยางงดงามยิ่งใหญ รวมทั้งไดแสดง

ไมตรีจิต ความหวังดีโดยประการตางๆ ทําใหเกิดกําลังใจเปนอันมาก 

เปนเวลาตอเนื่องกันหลายปแลว ที่บานเมืองของเรามีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด ทั้งในวิถีทางดําเนิน

ของบานเมือง และของประชาชนทั่วไป เปนเหตุใหเราตองประคับประคองตัวมากขึ้น เพื่อใหอยูรอด และ

กาวตอไปโดยสวัสดี ขาพเจาปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะใหทุกคนเขาใจ และเล็งเห็นสถานการณของ

บานเมืองตามเปนจริง 

เวลานี้บานเมอืงของเรากําลังตองการการปรับปรุง และการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันได

 ก็คือ การที่ทําความคิดใหถูก และแนวแน ในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมาย ตองเพลา

การคิดถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง ตองหันหนาปรึกษากัน ดวยความรู

คิด ดวยความเปนญาติ เปนมิตร และเปนไทยดวยกัน 

ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็เรงกระทําใหสาํเร็จลุลวงไป ใหทันการณทันเวลา ผลงานของแตละคนแตละ

ฝาย จักไดประกอบสงเสริมกันขึ้น เปนความสําเร็จ และความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ 

ขาพเจาจึงขอใหทานตั้งความหวัง ตั้งความเพียรอันมั่นคงไว ที่จะชวยตัวชวยชาติใหหนักแนนย่ิงขึ้น ทั้ง

ดวยความขะมักเขมนทํางานใหเต็มกําลังความสามารถ ทั้งดวยการดําเนินชีวิตอยางระมัดระวัง ใหรูจัก

พอเหมาะพอประมาณ จะคิดอานปฏิบัติการใด ใหยึดมั่นในประโยชนสวนรวม และชาติบานเมืองเปน

เปาหมายสูงสุด 

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคน ให

มีความสุขปราศจากทุกขภัยทุกเมื่อทุกสถาน บันดาลใหมีกําลังกายใจ และปญญาอันกลาแข็งพรอมมูล ที่

จะประกอบกรณียกิจนอยใหญ ใหบรรลุผลเลิศทุกๆ ดาน ทั้งสามารถธํารงรักษาอธิปไตย และความเจริญ

รมเย็นของบานเมือง ใหสถิตเสถียรตลอดไปชั่วกาลนาน..."

อุดม กาลาศรี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

อุดม แกวสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ฉะนั้นทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่อยางเสียสละ เพื่อใหงาน

สําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัวอยางที่สอง คือ งานที่ตนทํา

นอกเหนือจากหนาที่การงานที่มีอยู คือ งานที่เอื้อเฟอคนอื่น งานที่จะสรางสรรค คิดคนอะไรที่จะเปน

ประโยชนตอสวนรวมได จะโดยตรงหรือโดยออมนั้นก็เปนสิ่งที่สมควรที่จะทํา..."

อุดม คําแปน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปจจุบัน การศึกษาวิจัยดานพันธุศาสตรมีความเจริญกาวหนามาก และมีการนําผลที่ไดไปปรับใชใน

กิจการดานตางๆ อยางกวางขวาง. ในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงใครจะปรารภกับทุกทานวา ความรูตางๆ 

เหลานั้น แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทางโดยไมพิจารณาใหดีใหรอบคอบแลว ก็อาจ

กอใหเกิดผลกระทบเสียหายแกชีวิตความเปนอยูและสิ่งแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน. จึงเปนที่นายินดี

อยางยิ่ง ที่ไดเห็นผูเชี่ยวชาญจากประเทศตางๆ มาประชุมปรึกษาหารือกัน รวมกันนําเสนอผลงานการ

ศึกษาวิจัย เก่ียวกับเรื่องวิวัฒนาการของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ทําใหหวังไดวา การนําความรู

ดานพันธุศาสตรไปปรับใชในกิจการดานตางๆ จะเปนไปดวยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อใหเกิด

ประโยชนและความปลอดภัยสูงสุดแกมวลมนุษยชาติ..."

อุดม ชินชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

อุดม แซตั๋น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในปใหมนี้สถานการณในประเทศโดยสวนรวม ยังไมแจมใสนักซึ่งหมายคามวา เราทุกคนตองขับเคี้ยว

กับปญหาตางๆ ดวยความสงบอดทน เพราะดวยความมีสติ รูเทาทัน สถานการณ ทําใหผานสถานการณ

ไดปรกติตางๆ มาไดเรียบรอยพอสมควร และหวังไดวาจะประคับประคองตัวใหอยูรอด และกาวตอไปได

โดยสวัสดี..."

อุดม ตะโกมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ประกอบดวย

ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง ประพฤติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

ประการที่สอง คือการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดี

ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการ

ใด

ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต

คุณธรรม 4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

อุดม โทนไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูที่ถูกตองแมนยํา ทั้งทางลึกและกวางประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เปนสัมมาทิฐิ ถูกตองดวย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรง

ตามจุดมุงหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสาม

สวนนี้โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ทั้งจะทําใหราชการและชาติ

บานเมืองพัฒนากาวหนาไปไดดวยความมั่นคงสวัสด.ี.."

อุดม เนียมศรีเพชร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

อุดม บินรินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา. ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึง

จําเปนตองฝกระเบียบในตนเองขึ้น. ระเบียบนั้นจักไดชวยประคับประคองสงเสริมใหทําตนทํางานไดดีขึ้น 

และประสบความเจริญม่ันคงในราชการ..."

อุดม ปวีณขจรวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

อุดม พุทธพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมูชน อยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและ

 ตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความ ตั้งใจดี ดวยความสามัคคี ความรู

ความสามารถ และ ดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงด งามตามประสงคทุกอยาง..."

อุดม เพ็ชรคุต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

อุดม โพลงเสียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

อุดม ไวยมิตรา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองจะมีความเรียบรอยความมั่นคงก็ตอเมื่อประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนถูกตอง

ตามระเบียบของบานเมืองตามกฏหมาย ชวยบานเมืองใหมีระเบียบเรียบรอยและเจริญ ถาบานเมืองมี

ความเจริญ มีความมั่นคง มีความเปนระเบียบ มีขื่อมีแป ก็จะทําใหบุคคลอยูได..."

อุดม สมณาศักดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม  ยอมเปนคุณแกตนดวย.  ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชน   สวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด  ขาราชการทุกคน

จึงตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

อุดม สีจันเพรียว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชน สวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมันเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

อุดม สุขเกิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

อุดม สุขสายออ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได

วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไม

มีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง..."

อุดม สุรินทรตะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ใหปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไมตองทั้งหมด หรือแมจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ.  ในคราว

นั้น เมื่อปที่แลวนึกวาเขาใจกัน แตเม่ือไมนาน เดือนที่แลว มีผูที่ควรจะรู เพราะวาไดปฏิบัติเกี่ยวกับการ

พัฒนา มาชานานแลว มาบอกวาเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมาก แลวก็เขาใจวาปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็

พอนั้น หมายความวา ถาทําไดเศษหนึ่งสวนสี่ของประเทศก็จะพอ. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

และทําไดเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่ แตเศษหนึ่งสวนสี่ของการ

กระทํา..."

อุดม หอมจีน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีพรอมเพรียงกันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญๆ เชนงานของ

แผนดิน. และความสามัคคีนี้จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได ก็ดวยบุคคลในหมูในคณะมีคุณธรรมเปนเครื่องยึด

เหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว.คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการหนึ่งไดแกการให คือให

การสงเคราะหชวยเหลือกัน ใหอภัยไมถือโทษกัน ใหคําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน. ประการที่สอง ไดแก

การมีวาจาดี คือพูดแตคําสัจ คําจริงตอกัน พูดใหกําลังใจกัน พูดแนะนําประโยชนกัน และพูดใหรักใคร

ปรองดองกัน. ประการที่สามไดแกการทําประโยชนใหกันและกัน คือประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชน

เกื้อกูล ทั้งแกกันและกัน และแกหมูคณะโดยสวนรวม. ประการที่สี่ไดแกการวางตนไดสม่ําเสมออยาง

เหมาะสม. คือไมทําตัวใหดีเดนเกินกวาผูอ่ืน และไมดอยใหตํ่าทรามไปจากหมูคณะ. หมูคณะใดมีคุณธรรม

เครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาวหมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญม่ันคงขึ้นดวยสามัคคีธรรม..."

อุดมชัย รุงสาย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวา คนดีทําใหเกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปดวย ความเลวนั้นจะ

ทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได ถาคนดีเขมแข็งในความดีจะทําใหคนเลวมาทําใหเปนคนดีเปน

คนเลวยาก สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนด.ี.."

อุดมพร สุงขนันท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตางคนตางมีหนาที่ แตไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่ เพราะวา ถาคนใดทําหนาที่ เฉพาะของตัว 

โดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกัน จะตองเกี่ยวโยง

กัน ฉะนั้น แตละคนตองมีความรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา..."

อุดมพร สุพคุตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆ ฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

อุดมพันธ พุมเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

อุดมรักษ ดําแสงวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

อุดมรัตน ชโลธร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา 

พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน..."

อุดมรัตน ศิริวิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทหารมีหนาที่หลักอยูที่การปองกันประเทศ และการธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไวดวย

แสนยานุภาพ นอกจากนั้นยังมีหนาที่ดานอื่นอีก ซึ่งมีความสําคัญเทาเทียมกัน คือ การบําบัดทุกขยาก 

และการปฏิบัติพัฒนาใหบังเกิดความเจริญรมเย็นแกบานเมืองและประชาชน..."

อุดมลักษณ กันตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

อุดมลักษณ พุทธังกุโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชน

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

อุดมวิทย แซตั้ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย แมจะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทําตามใจตัวกันเปนปกติ แตก็มี ความสํานึกมั่นใน

ชาติอยูแทบทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแกบานเมือง ก็รวมกัน ไดเหนียวแนน ดังนั้น เราจึงมีชาติมี

ประเทศ อันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาชานาน..." 

พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม

เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระเฉลิมชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2520..."

อุดมศรี ชูติการณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และวิชาการตางๆ ทําใหโลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศ

ตางๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกวาแตกอน ความรวมมือระหวางประเทศ ไมวาใหญหรือนอย

โดยอาศัยความเคารพไววางใจและเขาใจดีตอกันเปนรากฐาน ยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง ขาพเจาจึงเชื่อ

แนวา ดวยความรวมมือซึ่งกันและกัน..."

อุดมศรี ศรีนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ตามประวัติศาสตรของเราจะเห็นไดวา คราวใด ที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ชาติก็

รอดพนจากภัยพิบัติสูความเจริญรุงเรือง แต คราวใดที่ขาด ความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตองประสบ

เคราะหกรรมทั้ง ชาต.ิ.."

อุดมศักดิ์ เกตุคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัตราชการนั้น ขอใหทําหนาที่อยานึกเปนบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก ขอใหถือ

วาการทําหนาที่ไดสมบูรณนั้น เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองของเราอยูยอาง

เปนสุขและมั่นคง..."

อุดมศักดิ์ เฉลิมภษิดารักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการและในทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตองรูจัก

 อบรมเด็กทั้งในดานศีลธรรม จรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่และใน

ฐานะที่จะเปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนา การใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้นตางกับการอบรม 

การสอนคือการใหความรูแกผูเรียน สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย 

ขอใหทานทั้งหลายจงอยาสอนแตอยางเดียวใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย..."

อุดมศักดิ์ ชมภู
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อนาคตของชาติทุกชาติยอมขึ้นอยูแกเด็ก เพราะเด็กก็คือผูใหญในเวลาขางหนา ถาบุคคลไดรับการ

อบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดีอยูในศีลในธรรม เคารพตอบทกฎหมายของบานเมืองเสียตั้งแตยังเยาว เมื่อ

เติบโตขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแตคนดี และประเทศจะเจริญกาวหนาตอไปได ก็โดยตองมีพลเมืองดี

ดั่งวานี้ ขาพเจาจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของขาพเจาไดมีความสนใจในปญหาเกี่ยวกับการที่เด็ก และ

เยาวชนกระทําความผิด และพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหลานี้ใหกลับตนเปนพลเมืองดี..."

อุดมศักดิ์ นิลละออ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการ ไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝาย จึงไมควรจะถือตัวแบงแยก หากตองยกยองนับถือ ใหเกียรติกัน สมัครสมาน 

รวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน ดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณ พรอมทุกสวน" 

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๓o มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖..."

อุดมศักดิ์ บุญจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนตองมีความตั้งใจจริงและขยัน หมั่นเพียรตองรูจักคิดพิจารณา

ดวยปญญา และความรอบคอบยึดมั่นในความ สามัคคีและความซื่อสัตยสุจริต ถือเอา ประโยชนสวนรวม

เปนจุดประสงคสําคัญจึงจะ สามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ใหสําเร็จผลโดย สมบูรณได..."  

    

พระราชดํารัส ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร

ประจําจังหวัดนาน 10 มีนาคม 2512..."

อุดมศักดิ์ ผาสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

อุดมศิลป กิจกุลอนุพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวนรวมยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติ สํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

อุดร พรอมมูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

อุทร ศรีบัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือเปนเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความรู ความคิด วิทยาการทุกดานทุกอยาง ซึ่งมนุษยได

เรียนรู ไดคิดอาน และเพียรพยายามบันทึกภาษาไวดวยลายลักษณอักษร หนังสือแพรไปถึงที่ใด ความรู

ความคิดก็แพรไปถึงที่นั่น หนังสือจึงเปนสิ่งมีคาและมีประโยชนที่จะประมาณมิไดในแงที่เปนบอเกิดการ

เรียนรูของมนุษย..."

อุทัย คงตรีแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจํา บุคคลสองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษามา

ใชใน การปฏิบัติงาน กับความ ฉลาดที่จะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอม ทั้งทางที่จะใหพน ความ

เสื่อมเพี่อดําเนินไปใหถึงความเจริญ..."

อุทัย ชัยชนะทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดี และคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมดทําใหบานเมืองมี

ความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

อุทัย ดวงมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

อุทัย ทองเสนห
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทานมีหนาที่อันสําคัญผูกพันอยู ที่จะตองตอบแทนคุณของทุกฝายที่ไดอุปการะชวยเหลือ การทดแทน

คุณนั้น มิใชสิ่งที่ยากนัก ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะเปนหลักฐานเปนที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปน

การไดทดแทนคุณบิดามารดา ถาทานหมั่นศึกษาคนควาวิชาการใหมีความรูความสามารถเหมาะแกกาล

สมัย ก็เปนการไดทดแทนคุณครูบาอาจารย และในประการสุดทาย ถาทานตั้งใจทํางานทุกอยางโดยถือ

ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัวแลว ก็เปนการไดทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน..."

อุทัย ทองออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรักความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวม

ประการแรก  คือการที่ทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตามุงดีมุงเจริญตอกัน

ประการที่ 2  คือการที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผล ทั้งแกตนแกผูอ่ืนและแกประเทศชาติ 

ประการที่ 3  คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแผนแบบโดย

เทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่ 4  คือการที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรงและมั่นคงอยู

ในเหตุในผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมีพรอมมูล

อยูในกายในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได..."

อุทัย ทาวอนนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความซื่อสัตย สุจริตเปนพื้นฐานของความ ดีทุกอยาง เด็กๆจึงตองฝกฝนอบรมให เกิดมีขึ้นในตนเอง 

เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมี ประโยชน และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง..."

อุทัย ไทยเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

อุทัย บัวภา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

อุทัย บูรทิศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

อุทัย ประชุมชนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมืองไทยนี้อยูไดดวยความสามัคคี ดวยความเขมแข็ง ดวยความเสียสละ อาศัยความเห็นอกเห็นใจซ่ึง

กันและกัน และถารักษาความเห็นอกเห็นใจนี้แลว ประเทศชาติของเราก็จะเปนที่อาศัยที่อุดทสมบูรณและ

นาสบายตอไปชั่วกาลนาน..."

อุทัย ปญญาพิมพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูกับคุณธรรมและความสุจริต

"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู

แตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรม

ประกอบดวย เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเหมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยานเคลื่อนไปไดประการเดียว 

สวนคุณธรรมดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนิน

ไปถูกทาง ดวยความสามัคคีคือปลอดภัยจนบรรลุถึงจดุหมายที่พึงประสงค ดังนั้น ในการที่จะประกอบการ

งานเพื่อสวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวาการงาน สังคมและบานเมืองนั้น ถา

ขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถางานใด สังคมใด และ

บานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย..."

อุทัย พิบูลอาลักษณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จ

จากความคิด การคิดกอนพูดและคิดกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการ

กระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนและเปนความเจริญ..."

อุทัย มิ่งโมลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

อุทัย มีศิริพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กระผมขออัยเชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนการดําเนินชีวิตประจําวันของ

ขาพเจาวา เศรษฐกิจพอเพียงนี้เปนเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ที่ทําอะไรเพื่อใหเกิดผลโดยมีเหตุผล คือ

เกิดผลมันมาจากเหตุ ถาทําเหตุที่ดี ถาคิดใหดีใหผลที่ออกมา คือสิ่งที่ออกมาตามการกระทํา ก็จะเปนการ

กระทําที่ดี ดีแปลวามีประสิทธิผล ดีแปลวามีประโยชน ดีแปลวามีความสุข การกระทําอะไรก็แลวแตทุก

วันนี้การใชเงินควรใชอยางประหยัดที่สุด เพื่อใหมีเงินไวเหลือเก็บซักสวนหนึ่ง สวนเงินที่ใชจายสุรุยสุราย

เกินกวาจําเปนก็ใหตัดยกไปไมตองใชจาย แตคาน้ํา คาไฟ คาอาหารประจําวันเปนเพียงอยางๆเทานั้น 

สวนคาสุรุยสุรายอยางอื่น ไมตองจายมากโดยกําหนดเปนการเก็บแทนเทานี้ ทาก็จะมีเงินเหลือเก็บไวใช

ในยามยาก หรือนาคตขางหนา เพราะยึดถือเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงไว และขอใหทุกคนจงเปนคนดี

 ในสังคมไมประพฤติตัวเปนภัยในสังคม และมีจิตใจเอื้อเฟอใจบุญสุนทานตลอดไป..."

อุทัย ศรีสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา ตองขมใจไมกระทํา สิ่งใด ๆ ที่ รูสึกดวยใจจริงวาชั่ววาเสื่อม ตองฝนตอง คาน

ความคิดและความประพฤติ ทุกอยางที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลา และบากบั่นที่จะกระทําสิ่งที่ เรา

ทราบวาเปนความดี เปนความถูกตอง และเปนธรรม..."

อุทัย สิมกิ่ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับ

สิ่งของไดมาก ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย

จิตใจที่เผื่อแผโดยแท..."

อุทัย เส็มยง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานเพื่อความมั่นคงและ กาวหนานั้น มิใชวาจะกมหนากมตาทํา หนาที่ของแตละคนเทานั้น

จะตองมีความ รวมมือสัมพันธกันระหวางหนวยงานทุกหนวย เพื่อใหงานรุดหนาไปพรอมเพรียงกัน..."

อุทัย โสภกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานเพื่อความมั่นคงและ กาวหนานั้น มิใชวาจะกมหนากมตาทํา หนาที่ของแตละคนเทานั้น

จะตองมีความ รวมมือสัมพันธกันระหวางหนวยงานทุกหนวย เพื่อใหงานรุดหนาไปพรอมเพรียงกัน..."

อุทัย โสภณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราเมื่อขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแลว จะเกิดความวาวุน พอมีความทุกขจะหันหนาเขาควาเอา

สิ่งที่เปนอันตรายตอชีวิตของตน เพื่อใหลืมเร่ืองเฉพาะหนาช่ัวคราว เชน ยาเสพติด เพราะยาเสพติดทําให

คนมึนเมา 

ขาดสติสัมปชัญญะ มักประพฤติแตความชั่ว เปรียบเสมือนปลาติดเบ็ด ยากนักที่จะหลุดพนออกไปได..."

อุทัยวรรณ แซซิ้ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

อุทัยวรรณ ถนอมทรัพย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน

ประโยชนสวมรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึง

ตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ..."

อุทัยวรรณ ผองศรีนวล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

อุทัยวรรณ เพชรพรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่อายุนอยๆ นึกวาไมมีความสามารถ เลยตอง ตองดูถูกคนที่อายุมาก แตก็ขอบอกวาคนที่อายุมาก 

ถารักษาความดี รักษาคุณสมบัติ คุณธรรม ก็ไดเปรียบคนที่อายุนอย และในประเทศชาติ ถามีคนที่มีอายุ

มาก และไดเปรียบ ชาติบานเมืองจะกาวหนาได ถามีแตคนเด็กๆ ที่ไม ไมถือวามีความสามารถแลว ชาติ

บานเมืองไมกาวหนา จะตอง พูดอยางนี้ทานผูใหญก็อาจจะบอกวา นี่แหละ คนที่อายุมากนี่ มีประโยชน 

แตคนที่อายุมาก แตวาไมใช ความ ความไดเปรียบของความที่อายุมากนะ ก็เปนเด็ก เปนคนที่เยาวใน 

เปนคนที่เยาวในความคิด และอันตรายมาก เพราะมีคนที่เขาบอกวาเขาแกแลว แลวนอยใจวาแก เมื่อ

นอยใจวาแก คนอยางนี้เปนคนที่ไม ไมเปนผูใหญ แลวคนที่ไมเปนผูใหญนี่ ทําใหบานเมืองลมจมได มวัแต

ไปนอยใจวาอายุมาก แก แลวก็ไมใชความอายุมาก เปนประโยชนนี่ นาอนาถ..."

อุทัยวรรณ ลิมาวัฒนชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความรูจักอดทนและอดกลั้น ไมยอมใหใจวูวามไปตามเหตุการณ ตามอคติ และตามอารมณที่ชอบใจ

หรือไมชอบใจนั้น ทําใหเกิดมีการยั้งคิด และตามธรรมดาคนเรา เมื่อยั้งคิดไดแลว ยอมมีโอกาสที่จะ

พิจารณาเรื่องที่ทํา คําที่พูด ทบทวนดูใหมไดอีก คํารบหนึ่ง การพิจารณาทบทวนเรื่องใดใหม ๆ ยอมจะชวย

ใหมองเห็นไดละเอียดชัดเจนขึ้น ทําใหเกิดความเขาใจอันกระจางสวางไสว ทั้งในแงที่จะคิดทั้งในทางที่จะ

ปฏิบัติ ปญหาหรือความติดขัดก็ยอมบรรเทาลง สามารถดําเนินงานทุกอยางตอไปไดโดยถูกตอง ไมผิด ไม

พุง ไมหลง และไมเสียเวลา งานที่ทําก็จะบรรลุสมบูรณ บริบูรณ..."

อุทิตต เกลี้ยงเกลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได  ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง

ไดสําเร็จ..."

อุทิศ จอมเมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

อุทิศ นามวัฒน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

อุทิศ บุญพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย. การพูดแลวทํา คือ พูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการ

สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและ

สวนรวม..."

อุทิศ พูลสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ  รักษาความดีเอาไวไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาที่จะ

เจริญ  ไมนาจะพัฒนาเราตองรักษาแนวทาง  ความคิดตามที่เรามีอยู  แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแตโบราณ

กาล  จากปูยาตายายของเรา  แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

อุทิศ วามะลุน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอยาง ควรจะได กระทําดวยความ มีสติรูเทาทัน ดวยความเฉลียวฉลาดและ

ความ รอบคอบสุขุม ผลของการ พัฒนาที่บังเกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ และเปนประโยชน ซ่ึงจะ 

เกื้อกูลใหสรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบานเมือง เจริญกาวหนาได..."

อุทิศ ศรีเลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุมีผลมี ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อ

ความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยางถูกตองครบ 

ถวนมีอิสรภาพ..."

อุทิศ อุดโท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

อุทุมพร คงชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจา และพระราชินี มีความชื่นชมยิ่งนัก ที่ไดเห็นความเขมแข็ง พรอมเพรียง ของเหลาทหารรักษา

พระองค ในพิธีตรวจพลสวนสนามครั้งนี้ ขอขอบใจทุกคนในคําสัตยสัญญา และคําอวยพรทุกขอ ที่ใหแก

ขาพเจาดวยไมตรี และดวยความจริงใจ ขาพเจาขอสนองพร และไมตรีทั้งนั้น ดวยใจจริงเชนกัน 

          ประเทศชาติ ประกอบดวยผืนแผนดิน กับประชาชน และผืนแผนดินนั้น เปนที่เกิด ที่อาศัย ที่

อํานวยประโยชนสุข ความมั่นคงแกประชาชน ใหสามารถรวมกันอยูเปนปกแผน เปนชาติได ดวยเหตุนี้ 

ประชาชนผูอยูในแผนดิน จึงตองมีหนาที่ที่จะรวมกันประกอบกรณียกิจ เพื่อรักษาความเปนปกติเรียบรอย 

และความมั่นคงปลอดภัยของแผนดินไว ใหเปนถ่ินที่ทุกคนจะอยูอาศัย และประกอบสัมมาชีพ ดวยความ

ผาสุกรมเย็น 

          จึงขอใหทหารรักษาพระองคทุกคน ทุกตําแหนง ทุกชั้นยศ ไดต้ังจิต ตั้งใจ ใหเที่ยงตรงหนักแนน ที่

จะปฏิบัติหนาที่ของตน ทั้งในฐานะที่เปนทหาร และในฐานะที่เปนประชาชน ใหพรอมเพรียงเขมแข็ง และ

ประสานสอดคลองกัน เพื่อใหชาติบานเมืองของเราธํารงยั่งยืนอยูได ดวยความมั่นคงเปนปกติสุขตลอดไป 

          ขออํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งอํานาจแหงความภักดีในชาติบานเมือง 

จงดลบันดาลใหทหารทุกคน ประสบแตความสุข ความเจริญ และความสวัสดีมีชัย ในที่ทุกแหง และใน

กาลทุกเมื่อ..."

อุทุมพร แนวอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การคิด การปฏิบัติใหถุก ใหดีนั้น ก็คือ การคิดและปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการ หลักวิชา หลักเหตุผล 

และหลักสุจริตธรรม ผูมุงหมายจะสรางประโยชนและความเจริญ จึงควรพยายามปฏิบัติฝกฝนตนเอง ให

มีความคิด จิตใจ ที่เที่ยงตรงและมั่นคงเปนกลาง เปนอิสระจากอคติ ซ่ึงีหลักฝกหัดที่สําคัญประกอบ

สงเสริมอยูสองขอ ขอแรก ใหหัดพูด หัดคดิ ดวยสติรูตัวอยูเสมอ เพื่อหยุดยั้งและปองกันความประมาท

พลาดผิดและอคติตางๆไมใหเกิดขึ้น ขอสอง ใหหัดใชปญญาความฉลาดรู เปนเครื่องวิเคราะห และวินิจฉัย

เร่ืองราว ปญหาตางๆทุกอยางที่จะตองขบคิดแกไข เพื่อชวยใหเห็นเหตุ เห็นสาระไดชัด และวินิจฉัยไดถุ

กตองเที่ยงตรง วาขอที่เท็จ ที่จริง ที่ถุก ที่ผิด ที่เปนประโยชน ที่มใิชประโยชน อยูตรงไหน สติ และปญญาที่

ไดฝกฝนใชจนคลองแคลวเคยชินแลว จะรวมเขาเปนสติปญญา ที่จะสงเสริมใหบุคคลสามารถคิดอาน 

และประพฤติปฏิบัติไดถูก ไดดีใหเกิดประโยชนแกตน แกสวนรวม ไดสมบูรณพรอมทุกสวน..."

อุทุมพร เศวตมาลย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาความสัจ

 ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม. ประการที่สอง คือการรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อด

กลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรูจัก

ละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง.

 คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน แลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง

ประสงค..."

อุเทน จันบุตรดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

อุเทน รุงเรือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

อุเทน วาสนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางเสร็จในวันเดียวตองใชเวลา ตองใชความ

เพียร ตองใชความอดทน เสียสละ แตสําคัญที่สุด คือ ความอดทน คือไมยอทอในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนั้น

มันทํานาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึ ทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดี ไมครึ ตองมี

ความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอน ในความอดทนของตน ในความเพียรของตน ตองถือวาวันนี้

เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตองทําอีก วันนี้เราทําพรุงนี้เราทํา อาทิตยหนาเราทํา เดือนหนาเราก็ทํา..."

อุนเรือน ไกรรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม  ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาติ  ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก  พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน  ใชความมีเหตุผลและความรวมมือ  ในการปฏิบัติบริหารงานทั้ง

ปวง  เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง  และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงม่ันคงอยู

ตลอดไป..."

อุนเรือน ศิริหลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนนสม่ําเสมอ. 

นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและกันดวย

เหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็นแมกระทั่งคํา

วิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดมสติปญญา

และประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จที่

สมบูรณนั่นเอง..."

อุบล เงินเมือง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

อุบล ชาติกระพันธุ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอย

ทันเวลา ได และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จไดโดย งายดายและ

รวดเร็ว..."

อุบล เชาวนปรีชา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการคือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง  กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เช่ือถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถดํารง

ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

อุบล เพ็ชรละออง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ..."

อุบล เรืองทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญ

อันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

อุบล วิชัยดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท ความวา ขาพเจามีความยินดี ที่

ไดมาทําพิธี มอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผูทรง

กิตติคุณและบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา.  เมื่อวันวาน ขาพเจาไดกลาวกับ

บัณฑิตในที่ประชุมนี้ เปนความวา การรูจักประมาณตน ทําใหคนเรารูจักใชความรูความสามารถ ที่มีอยู

ไดพอเหมาะพอดีกับงาน และไดประโยชนสูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้งยังทําใหรูจักขวนขวายศึกษาหา

ความรู เพิ่มพูนประสบการณอยูเสมอ เพื่อปรับปรุงสงเสริมศักยภาพในตนเองใหยิ่งสูงขึ้น ผูรูจักประมาณ

ตน จึงสามารถทําตนทํางานไดผลดีกวาคนอื่น ผูที่แมจะมีความรูความสามารถมากกวา แตไมรูจัก

ประมาณตน วันนี้ใครจะกลาวกับทานถึงเรื่อง การรูจักประมาณสถานการณ   

     การรูจักประมาณสถานการณ ไดแกการรูจักพิจารณาสถานการณที่เกิดขึ้น ใหเห็นชัดถึงความเปนมา 

และที่เปนอยู แลวคาดวาควรจะเปนไปอยางไรในอนาคต อยางเชน เมื่อเกิดน้ําทวม ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็

จะตองศึกษาสถานการณตาง ๆ ใหรูกระจางทั่วถึง เร่ิมแตน้ําทวมนั้นเกิดขึ้นมาอยางไร ในพื้นที่นั้นมีสภาพ

เปนอยางไร เคยมีน้ําทวมมาแลวก่ีครั้ง มีระยะถี่หางอยางไร แตละครั้งกอใหเกิดความเสียหายมากนอย

เพียงใด และในปจจุบันมีลักษณะอยางไร เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร เมื่อรูสถานการณที่เปนมา

และที่เปนอยูแนชัด ก็ควรประมาณสถานการณไดวาในอนาคตจะเปนอยางไร และจะเกิดขึ้นอีกเมื่อใด 

การแกไขปองกัน ก็จะสามารถกําหนดวิธีการไดถูกตรงกับปญหา และสภาพพื้นที่ ทั้งสามารถกําหนดเวลา

ปฏิบัติไดวา การใดควรจะทํากอนหลัง และการใดเปนการดวน ที่จะตองเรงทําใหแลวเสร็จทันการณ

ทันเวลา เพื่อปองกันความเสียหายไมใหเกิดมีขึ้นอีก การรูจักประมาณสถานการณจึงเปนสิ่งที่สําคัญย่ิง 

ในการปฏิบัติงาน ย่ิงประมาณสถานการณไดถูกตองเพียงใด ก็จะทําใหงานที่ทําสําเร็จผลสมบูรณ และได

ประโยชนคุมคามากขึ้นเพียงนั้น 

     ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสมประสงค ในความดีงามความรุงเรืองตามที่ปรารถนาทุก

ประการ และขอใหทุกทานที่มาประชุมพรอมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน..."

อุบล ศุขเจริญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่คนไทยสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียด

หยามคนรุนเกาไมควรจะมี ดวยเหตุวาคนรุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได..."

อุบล สมสมัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับ

งานของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุก สวนเพื่อนําพาประเทศชาติให กาวไป

ถึงความเจริญมั่นคง ซ่ึงเปน จุดประสงคแทจริง..."

อุบล สยมภาค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําใหบานเมืองคงอยูนี้เปนงานที่ยากที่ลําบาก เพราะวาคนที่อยูในประเทศยอมตองมีการขัดแยง

กันบาง เหมือนในครอบครัว อยูใกลชิดกันก็อาจขัดแยงกันได แตวาเมื่ออยูในครอบครัวเดียวกันคือ

ประเทศชาติ ก็เปนครอบครัวใหญ ตองรูจักอภัยกันรูจักปรองดองกันใหด.ี.."

อุบล สัณฐิติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการและความรูคิด

อานตามเหตุผลความเปนจริง ตองมีความจริงใจและความบริสุทธิใจในงานในผูรวมงาน ในการรักษา

ระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองบกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอ แลวปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว 

ไมปลอยใหเจริญงอกงามทําความเสียหายใหแก การกระทํา ความคิด และการงาน..."

อุบลโพยม ดวงนิล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกินมีความสงบ และทํางานตั้งอธิษฐานตั้ง

ปณิธานในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิจ ไมใชวาจะรุงเรืออยางยอดแตวามีความพออยูพอ

กินมีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินไดเราก็จะยอดยิ่งยวดได ฉะนั้น

 ถาทุกทาน ซึ่งถือวาเปนผูที่มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทําใหผูอ่ืนซึ่งมีความคิดเหมือนกันชวย กัน

รักษาสวนรวมใหอยูดีกินดพีอสมควรขอย้ําพอควร พออยูพอกิน มีความสงบ ไมทําใหคนอื่นมาแยง

คุณสมบัตินี้ไปจากเราก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล..."

อุบลรัตน เส็งดอนไพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

อุบลรัตน เหลานิพนธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกันที่จะตอง ตั้งใจขวนขวาย ปฏิบัติงานดวยความฉลาด รอบคอบให

สําเร็จลุลวง ตรงตามเปาหมาย โดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับ ชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุมชูรักษา 

ความดีในชาติใหยืนยงมั่นคง..."

อุบลรัตน อุสมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่แสดง สัจธรรม ความ แทจริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง 

หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ไมเกินไปกวา ที่ชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได เมื่อไดปฏิบัติ อยูใน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง มั่นคงแลว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไมใช เหตุที่

ควรวิตกอีกตอไป..."

อุบลรัตน ฮาสุวรรณกิจ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงไดดวยสติปญญาความสามารถและดวยคุณความดี

 อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้เราทั้งหลายในปจจุบันจึง

ตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดีพรอมทั้งจิตใจที่เปนไทยไวใหมั่นคง

ตลอดไป..."

อุบลวดี สวางรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ครูที่แทนั้นเปนผูทําแตความดี  คือ ตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ

  

ตองหนักแนนอดกลั้นและอดทน ตองรักษาวินัย สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตนใหอยูในระเบียบ

แบบแผน

ที่ดีงาม  ตองปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบายและความสนุกร่ืนเริงที่ไมสมควรแกเกียรติภูมิของตน  

ตองตั้งใจ

ใหมั่นคงแนวแน ตองซ่ือสัตยรักษาความจริงใจ ตองเมตตาหวังดี ตองวางใจเปนกลางไมปลอยไปตาม

อํานาจอคติ

 ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนสมบูรณขึ้นทั้งดานวิทยาการและความฉลาดรอบรูในเหตุผล..."

อุบลวรรณ เปรมโสตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพุทธเจา นางสาวอุบลวรรณ พึ่งธรรม ขอนอมรับคําสอนจาก

พอหลวง ไปปฏิบัติและดําเนินชีวิตอยางพอเพียงตลอดไปพระพุทธเจาคะ..."

อุบลวรรณ พึ่งธรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาต.ิ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน ใหรูจักนับถือผูอ่ืน ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราใหดํารงมั่งคงอยู

ตลอดไป..."

อุบลวรรณ ยะมะลิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จ และเจริญกาวหนาไดแทจริง คือการไมทํา

ตัวทําความคิดใหคับแคบ หากใหมีเมตตา และไมตรียินดีประสานสัมพันธกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูรวมงาน

อยางจริงใจ..."

อุบลวรรณ อนุศา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตผูไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในดานการศึกษามาแลว ยอมมุงหมายที่จะใชความรู

ความสามารถของตนสรางสรรคความสําเร็จที่ย่ิงสูงขึ้นไปอีก คือ การสรางความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

ฐานะหนาที.่ ความสําเร็จดังนี้ ถึงหากจะเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตก็มิใชสิ่งที่ทุกคนจะไดมาโดยงาย 

เพราะในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตาง ๆ เปนอุปสรรคขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพนได. คนก็มีปญหาของคน สังคมก็มี

ปญหาของสังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก. ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

และกิจการงานจึงเปนเรื่องธรรมดา. ขอสําคัญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไปโดยไมชักชา. 

ผูใดมีสติปญญา คิดไดดี ปฏิบัติไดถูก ผูนั้นก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสูง. ถาเปนตรงกันขาม

 ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จสมหวังได..."

อุมา ยานวิมุติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวย

อุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และ

เที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน..."

อุมากร พูลสนาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนมีประสบการณนั้น ชวยคนไดมาก แลวก็คนที่อยาเอาไมมีประสบการณทําใหบานเมืองลมจมได

เพราะวาคนที่เชื่อวา คนที่อายุมากนั้นนะเปนคนหงําเหงอะเปนคนไมมีประสบการณก็วาคนที่อายุมาก มี

ประสบการณจะมีประประสบการณมากนอยแคไหน แตก็มีประสบการณได ไดเลาเรียนมามากหรือนอย

แตก็มีประสบการณ ประสบการณนี้ชวยใหสวนรวมกาวหนาไดในระยะหลังนี้ดูวา คนที่ไมมีประสบการณ

แตก็แกไดทําใหบานเมืองลมจมไปเยอะเหมอืนกัน..."

อุมาพร คําลือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะหาความสุขหรือหาความเรียบรอยประจําวันนี้สําคัญอยูหลายทางและก็มีอยูหลายอยาง เชน

เร่ืองการศึกษาของเยาวชน เรื่องการศึกษาวิทยาการทางโลก เพื่อใหมีความรูความสามารถ มี

ความกาวหนาและสามารถที่จะมีชีวิตอยู ความรูนี้หมายถึงทางวัตถุ เพราะวาคนเราก็ตองการที่จะมีวิชา

ความรูเพื่อที่จะทํามาหากินเลี้ยงชีพตัวเองเปนสําคัญ ในเวลาเดียวกันความรูทางวัตถุนั้นก็ตองประสาน

ดวยความรูทางจิตใจ หมายถึงวิธีที่จะคุมกันปองกันรางกายของตัวคือวัตถุตอสิ่งที่ไมเปนวัตถุ ตอ

นามธรรมที่เปนจิตใจ คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ความกระหายอํานาจอันเปนสิ่งที่ยากที่จะ

ควบคุม เราตองสอนทั้งสองอยาง สอนวิทยาการเพื่อใหทํามาหาเลี้ยงชีพ นี่หมายความวามีอาชีพ มี

ความรูทางวัตถุ และตองรูจักควบคุมจิตใจ ควบคุมสติของตัวใหสามารถใชความรูทางวัตถุนี้เพื่อประโยชน

ของตัวเอง ประโยชนของตัวเองนี้ก็อยูที่ประโยชนของสังคมดวย..."

อุมาพร ไชยชาติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ…..."

อุมาพร ดิสสะมาน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับใหออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉย ๆ. ถาใชแรงใหพอเหมาะ

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็จะเจริญแข็งแรง คลองแคลวและคงทนยั่งยืน. ถาไมใชแรงเลย หรือใชไม

เพียงพอ รางกายก็จะเจริญแข็งแรงอยูไมไดแตจะคอย ๆ เสื่อมไปเปนลําดับ และหมดสมรรถภาพไปกอน

เวลาอันสมควร ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดยไมไดใชกําลัง หรือใชกําลังแตนอย จึงจําเปนตองหาเวลา

ออกกําลังกายใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน..."

อุมาพร ศรีมงคล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีอันแยบคายในการประพฤติปฎิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ ประการแรก ไดแก การสราง

ศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซ่ึงถือเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและเพียรพยายาม

อยางสําคัญ ในอันที่จะทํากางงานใหบรรลุผลเลิศ ประการที่สอง การไมประมาทปญญาความรู ความ

ฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องทํางานไดกาวหนาใหไววางใจรวมมือกัน และทําให

งานสําเร็จไดโดยราบรื่น ประการที่สาม ไดแกการตามรักษาความจริงใจตอตัวเอง ซ่ึงเปนเครื่องทําให

ไววางใจรวมมือกัน และทําใหงานสําเร็จโดยราบรื่น ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้ง

สรางเสริมความคิดจิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฎิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา

ประการที่หา ไดแก การูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหย้ังคิดไดในเมื่องมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหว

ฟุงซาน และสามารถพิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวมาแลว ทั้งที่เปน

สวนรากฐานทั้งที่เปนสวนวิธีการตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะ

อาศัยเพียวขอหนึ่งขอใด หรือเพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย ดังนั้น

จึงจําเปนที่จะตองพยายามอบรมสรางเสริมใหบริบรูณขึ้นแตละขอและทุกขอ เมื่อคุณสมบัติดังกลาว

ประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะบันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณเปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนได

อยางแทจริง..."

อุมาภรณ เกตุสรอย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่งคนอื่นตองพูดเหมือนกันหมด ลง

ทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางแต

ตองสอดคลองกัน..."

อุมาภรณ สุนทรกัณฑ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวยความฉลาดรอบคอบ ให

สําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุมชูรักษาความดี

ในชาติใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย. ย่ิงเปนผูใหญมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติใหดี ให

หนักแนน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผ

ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สําเร็จขึ้นจากความรวมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุก

หนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารภปรารถนา..."

อุมาลี แซหลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชน สวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมันเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชน

แทจริงไดสําเร็จ..."

อุรชาติ ชัยเนตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เนื่องในมหาวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในป พ.ศ.

 2550 นี้ ขาพระพุทธเจานายอุรัค สุบรรณเสนีย ขาราชการในสังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ขอแสดงความจงรักภักดี โดยการอัญเชิญพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ขาพเจาได

ยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติงานราชการและถือปฏิบัติเปนหลักแนวคิดในการดําเนินชีวิต รวมถึงใชเปน

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของขาพเจาบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวของขาพเจา ดวยการใชความรูความรอบคอบ และ

คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา จากพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542 ความวา... 

         "เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา SUFFICIENCY ECONOMY ... คําวา SUFFICIENCY ECONOMY นี้

ไมมีในตําราเศรษฐกิจ. จะมีไดอยางไร เพราะวาเปนทฤษฎีใหม ... SUFFICIENCY ECONOMY นน ไมมี

ในตํารา เพราะหมายความวาเรามีความคิดใหม... และโดยที่ทานผูเชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความวา เราก็

สามารถที่จะปรับปรุง หรือไปใชหลักการเพื่อที่จะใหเศรษฐกิจของประเทศ และของโลกพัฒนาขึ้น"

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณที่ย่ิงใหญสําหรับพสกนิกรชาวไทยทุกคน เพื่อเปนแนวทางการดํารงอยูและ

ปฏิบัติตนในทุกระดับ อันสงคุณประโยชนตอชาติและบุคคลในชาติในการรวมกันเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรู

กันและกันอันเปนมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญซ่ึงกอใหเกิดความรู รัก สามัคคีและความสมานฉันทของชาติ 

เพื่อพัฒนารากฐานใหทุกฝายสามารถอยูอาศัยและทํามาหากินไดอยาเพียงพอในรูปแบบของความรูจัก

พอเพียงในสิ่งที่มีอยูในปจจุบัน และเปนการเสริมสรางความเขมแข็งทางจติใจใหกับสังคมไทยอันมี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนศูนยรวมจิตใจ ดวยความจงรักภักดีอยางสูงสุดในการที่

ขาพระพุทธเจายึดหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตามรอยพระยุคล

บาท สั่งสมใหพื้นฐานจิตใจใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม 

ดําเนินชีวิตดวยความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ บนพื้นฐานของการรวมกระทําแตคุณความดี

ตอทุกๆคน ภายใตการชวยเหลือเก้ือกูลกัน มุงดีมุงเจริญตอกัน และอีกสวนของพระราชดํารัสปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง นี้ ความวา...

          "ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยู พอกินมีความสงบและตั้งอธิษฐาน ตั้ง

ปณิธานในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพอกินไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตมีความพออยูพอกิน มี

ความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ไดเราก็จะยอดยิ่งยวดได... ฉะนน

ถาทุกทานซึ่งถือวาเปนผูมีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทําใหผูอ่ืน ซึ่งมีความคิดเหมือนกันชวยรักษา

สวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอยํ้าพอควรพออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จาก

อุรัค สุบรรณเสนีย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



เราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณคาตลอดกาล"

           นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอันย่ิงใหญตอพสกนิกรชาวไทยที่มิมีวันจืดจางจากใจทุกดวงของพสก

นิกรไทยสืบไป ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงเปนศูนยรวมจิตใจของพสกนิกรไทยตราบนาน

เทานาน..."

อุรัค สุบรรณเสนีย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

อุรัตนื อัตนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจของเราขึ้นอยูกับการเกษตรมาแตไหนแตไรแลว รายไดของประเทศที่ไดมาใชสรางความเจริญ

ดานตางๆเปนรายไดจากการเกษตรเปนสวนใหญ จึงอาจกลาวไดวา ความเจริยของประเทศตองอาศัย

ความเจริญของการเกษตรเปนสําคัญและงานทุกๆฝายจะดําเนินกาวหนาไปไดก็เพราะการเกษตรของเรา

เจริญ..."

อุรัศ ทะสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทําความดีนั้น โดยมากเปนการเดินทวนกระแสความพอใจและความตอง การของมนุษย จึงทําได

ยาก และเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไม ความชั่ว ซึ่งทําไดงาย จะเขามาแทนที่ แลวจะพอกพูน

ขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว. ตํารวจแตละคนจึงตองตั้งใจและเพียรพยายามใหสุดกําลัง ที่จะสราง

เสริมและสั่งสมรักษาความดีใหสมบูรณอยูเสมอ. และสําคัญที่สุด จะตองกระทําดังนี้ใหพรอมทั่วกันทุก

ฝายทุกคน ดวย จึงจะบังเกิดประสิทธิผล ชวยใหบานเมืองมีความสงบเรียบรอยและเปนปรกติสุขมั่นคงได.

 ตรงขาม ถาปฏิบัติไมพรอมเพรียงกัน หรือพากันละเลยไมรักษาความดีแลว ความยุงยากระส่ําระสายก็จะ

มีตามมา. จึงใครขอใหนายตํารวจทุกคนนําไปคิดพิจารณา ใหเห็นถองแท เพื่อจักไดประพฤติปฏิบัติตน

ปฏิบัติหนาที่ใหถูก ใหสมควร และใหเปน กําลังสรางสรรคสันติราษฎรอยางแทจริงไดตลอดไป..."

อุไร คงกําเนิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่

จะเจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต

โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย..."

อุไร จงจิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

อุไร จันทรซางเพ็ญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง มี อิสรภาพและความรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน เพราะ เรามี

ความยึดมั่นในชาติ และรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆ ตามหนาที่ ใหสอดคลองเกื้อกูลกันเพื่อ

ประโยชน สวนรวมของชาต.ิ.."

อุไร จําปพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ

แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวา

ผูมีความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

อุไร ชูมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือนั้นเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งในการที่จะทําใหคนเรามีความกาวหนา เพราะวามนุษยทุกคนเกิดมาแลว

ตองหัด ตองเรียน ทั้งในทางกาย ทั้งในทางใจ เพื่อที่จะมีความสามารถ และมีความรูที่จะดํารงชีพได..."

อุไร ดีปลื้ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยู ในฐานะดีจึงเห็น ไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนในชาติ และ ความเขาใจรักษา

ระเบียบวินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง ที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

อุไร ทีปรักษพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะรวมมือกันทํางานใหราบร่ืนสําเร็จ และดําเนินการกาวหนาอยางตอเนื่องกันไปไดนั้น  นัก

ปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตองรักษาความจริงใจ ตอง

สลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และตองทราบตระหนักในความสํารวมไมฟุงเฟอ ซ่ึงเปนขอ

ปฏิบัติที่ชวยใหงานเปนงาน และใหชีวิตมั่นคงเปนสุข..."

อุไร นาคสงา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวิชาการ

แลวแตบุคคลยังตองมี รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงม่ันที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ..."

อุไร ใบตาเย็บ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดง ทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มี

วิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลวา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผูใดประกอบเหตุอยางไร เพียงใด ก็ไดผลอยาง

นั้นเพียงนั้น..."

อุไร พรัดขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับให ออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรง ใหพอเหมาะ 

พอดีโดยสม่ําเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรง คลองแคลว ดังนั้น ผูที่ปรกติทําการงานโดย ไมไดใชกําลัง หรือ

ใชกําลัง แตนอย จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกาย ใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอ ทุก

วัน..."

อุไร มุงมั่นเวลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยูที่วา แต ละคนจะทําหนาที่ของตัวดวยความตั้งใจ มีความ คิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไมทะเลาะเบาะแวง กัน สงเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวนรวม..."

อุไร ฤทธิวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีและความถือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก

บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมา

ได ทุกคนควรจะไดพยายามรักษาความเปนไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายได..."

อุไร ลังคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระบรมราโชวาทในพิธีถวายสัตยปฏิญาณตน และสวนสนามของทหารรักษาพระองค 

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑

            "ทหารทั้งหลายจําเปนตองปฏิบัติงานดวยความมีสติตั้งมั่น ดวยวิจารณญาณที่สุขุมรอบคอบ ดวย

ความเปนไทย ทั้งในความคิดจิตใจและการกระทํา โดยยึดถือความม่ันคงของชาติ ความเจริญกาวหนา

ของบานเมือง และความผาสุกของประชาชนเปนเปาหมาย นอกจากนั้นยังจะตองถือวินัยสําคัญโดย

เครงครัดสามขอ ขอหนึ่งตองปฏิบัติงานทุกอยางดวยความรูจริงและรูชัดในจุดหมาย ขอสองตองทํางาน

ของตนใหประสานกับงานของผูอ่ืน แตมิใหเปนการกาวกายแทรกแซง ขอสามซึ่งสําคัญที่สุดตองถือหลักพึ่

ตนเองยิ่งกวาการพึ่งบุคคลใดชาติใด..."

อุไร ไลกสิกรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...อันกฎหมายนี้ก็เปนสิ่งสําคัญมากสําหรับบานเมือง เพราะวาเปนหลักของการอยูรวมกันในชาติ

บานเมือง เพื่อใหการอยูเปนระเบียบเรียบรอย และใหทุกคนที่อยูในชาติสามารถที่จะมีชีวิตรุงเรืองโดยไม

เบียดเบียนกัน กฎหมายมีไวสําหรับใหมีความสงบสุขในบานเมือง มิใชกฎหมายมีไวสําหรับบังคับ

ประชาชน ถามุงหมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเปนเผด็จการ กลายเปนสิ่งที่บุคคลหมูนอยจะตอง

บังคับบุคคลหมูมาก ในทางตรงขาม กฎหมายมีไวสําหรับใหบุคคลสวนมากมีเสรี และอยูไดดวยความสงบ

 บางทีเราตั้งกฎหมายขึ้นมาก็ดวยวิชาการ ซ่ึงไดมาจากตางประเทศ แตวิชาการนั้นอาจไมเหมาะสมกับ

สถานการณหรือทองที่ของเรา ถานักกฎหมายศึกษาในทางกฎหมายโดยแท ไมไดสนใจในปญหาที่แทจริง 

มัวแตมาดูทางทฤษฎีของกฎหมายก็จะไมเกิดประโยชนได แตถานักกฎหมายหรือที่สนใจกฎหมายไดไปดู

ขอเท็จจริงตาง ๆ กฎหมายจะชวยใหบานเมืองมีความเรียบรอย..."

อุไร เหมทานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปกติหรือปญหาใดๆ เกิดขึ้น เราควรจะใหความเขาใจกันและรวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไขดวยเหตุผล ดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์จริงใจในทุกสิ่ง ทุกอยาง คลี่คลายลุลวงไป เผื่อ

ใหประเทศชาติ ของเราตอหนาตอไปโดยสวัสด.ี.."

อุไร อํานวยตระกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหนึ่ง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ 

วางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนน

สม่ําเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและ

กันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดความเห็น

แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบ

ความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง..."

อุไรนา อุปถัม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...รัฐบาลนั้น เปนสถาบันหนึ่งในสถาบันสําคัญของ ประเทศ จึง ตองปฏิบัติหนาที่โดยถือวาชาติ บานเมือง

เปน เปาหมายสําคัญ และความ อยูดีกินดีของประชาชนเปนสิ่งที่ปรารถนา ดวย การปฏิบัติหนาที่ดวย

ความ ต้ังใจจริง ดวยความซื่อสัตยสุจริต และขยันหมั่นเพียร..."

อุไรพร จันทะโน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บรรพชนไทย เปนนักตอสูผูมีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี พรอมเพรียงกัน

 ทุกเมื่อไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชประชาอธิปไตย และมี ความสุขความสมบูรณทุก

อยางมาจนกระทั่งทุกวันนี.้.."

อุไรรัตน สุทธิกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกันทั้งในทางสวนบุคคลทั้งในดานวิชาการ ตองเห็นใจ

วาแตละคนมีหนาที่มีความรูในวิชาการของแตละคนถาดําเนินวิชาการนั้นๆไปตามลําพังหรือตามแนวเดียว

เทานั้นก็จะไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยดี..."

อุไรรัตน สุพรรณพงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม  ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคน

ทั้งชาติ  ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน  ควรจะไดคํานึงในขอนี้ใหมาก  พิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของผูอ่ืน  ใหรูจักนับถือผูอ่ืน  ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน  ในการปฏิบัติบริหารงาน

ทั้งปวง  เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนอง  และจรรโลงประเทศชาติของเรา  ใหดํารง

มั่นคงอูตลอดไป..."

อุไรวรรณ กุลวงศวิทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาพเจาใครขอใหทานทั้งหลาย พยายามรักษาสุขภาพรางกายใหสมบูรณแข็งแรง เพื่อใหสามารถ

ประกอบกิจการงานอันใดเปนสัมมาอาชีพไดเต็มกําลัง ทั้งพยายามระมัดระวังรักษาจิตใจของตนใหหนัก

แนน เพื่อใหมีสติสมบูรณ มีปญญาแจมใส สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวตางๆ ไดไมผิดพลาดพรอมใจ

และความเมตตาปราถนาด.ี.."

อุไรวรรณ คหพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในยามที่สถานการณของบานเมืองเรา และประเทศตางๆ ในภูมิภาคสวนนี้ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทานทั้งหลายตองควบคุมสติใหมั่น ไมหวั่นไหวไปกับวิกฤต ทําความคิดจิตใจให

หนักแนน และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกันแลวมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูความสามารถ ดวยความ

เฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. ก็จะรวมกันปฏิบัติบริหารงานทุกดานได

อยางเขมแข็งเหนียวแนน และประสบความสําเร็จอันงดงามตามเปาหมาย..."

อุไรวรรณ จันทรนิตย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญ ในการสงเสริม

เกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและสวนรวม..."

อุไรวรรณ ใจวงค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไหนถาประชาชนพลเมืองมีความสามมาคีกลมเกลียวกันดีมีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

และอยูในฐานะดีจึงเห็นไดวาความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางคนไทยและความเขาใจรักษาระเบียบ

วินัยเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งที่จะชวยนําประเทศชาติสูความวัฒนาถาวร..."

อุไรวรรณ โชคสวัสดิ์
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...สมาชิกทั้งหลาย ไดทําหนาที่เปนตัวแทนของ ปวงชนชาวไทย มีสวนสําคัญในการปกครอง ประเทศชาติ

 จึงขอให พิจารณาดําเนินงาน ดวยความละเอียดรอบคอบ และขอใหปฏิบัติตรงตาม ปรารถนา ของ 

ประชาชน เปนสวนรวม อยางแทจริง..."

อุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอในความตอองการก็มีความโลภนอยเมมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณไม

สุดโตงไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไม

เบียดเบียนคนอื่นตองใหพอประมาณตามอัตรภาพพูดจาก็พอเพียงทําอะไรก็พิชอเพียง ปฏิบัติก็พอเพียง..."

อุไรวรรณ วองกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทําให

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคน

ดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

อุไรวรรณ ศรีชูทอง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาตาง ๆ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว จําจะตองใชความริเร่ิมและความคิดพิจารณา

ดวยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อยางไร เม่ือใด หากไมรูจักพิจารณาใชใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็

ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก..."

อุไรวรรณ ศรีเดช
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีปญหาที่สามารถจะทําการงาน สําคัญ ๆ ใหยึดหลักเปนกําลังของ บานเมืองตอไปไดนั้น จะตอง

เปนผู หนักแนนในสัจจะ คือตองมีความจริง พรอมทั้งในคําพูดในการกระทํา ทั้งในบุคคลอื่นและในตนเอง

สิ่งใด ที่ตั้งใจจริงตองปฏิบัติใหได โดยเครงครัดครบถวน..."

อุไรวรรณ สุวรรณกําเนิด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาทอใจแลวเปนคนอันตราย เพราะวาถาเปนคนที่มี ความรูแลว ทอใจ ความทอใจนั้นทําให การ

ควบคุมจิตใจสติของตัวนอยลง เพระวามันทอ ความทอใจนี้เปนสิ่งกีดขวางความดีไปไดมาก เพระวาไม

ระวังตัว เวลาทอใจก็เกิดนอยใจ นอยใจก็เกิดประชด เปดโอกาสใหจิตใจ รับสิ่งที่ไมดีเขามาในจิตใจได เพ

ระวามีความฟุงซาน คนไหนถานอยใจสังเกตดีๆ พวงเพื่อนๆ ที่ทอใจ บางทคีนนั้นพูดฟุงซาน พูดอะไรไมได

เร่ือง แลวถาใครมาชักชวนใหทําอะไรก็อาจจะเปนผูชายไปกได ทําใหขาดการพิจารณา คือ ขาดสตินั่นเอง

..."

อุไรวรรณ หวองสกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ทางนี้ คือคุณลัษณะของคนไทยที่ชวยใหบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน..."

อุไรวรรณ เอมอารี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการและในทางการสอบเทานั้นก็หาไม จะตองรูจัก

อบรมเด็กทั้งในดานศีลธรรม จรรยาและวัฒนธรรม ทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ และในฐานที่จะ

เปนพลเมืองดีของชาติตอไปขางหนา การใหความรูหรือที่เรียกวา การสอนนั้นตางกับการอบรม การสอน 

คือ การใหความรูแกผูเรียน สวนการอบรมเปนการฝกจิตใจ ของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย ขอให

ทานทั้งหลายจงอยาสอนแตอยางเดียว ใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาว มาแลวดวย..."

อุลัยวรรณ เทียนดอนไพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

อุษณา พันอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

อุษณี พันธุรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหรัฐมนตรีทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต และตองทําดวยความสามารถ..."

อุษณีย เทวานิมิตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มี

เร่ียวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทํา

อะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มีแตความลังเล และขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน.."

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในวันขาราชการพลเรือน  วันที่  ๑  เมษายน  

๒๕๒๗..."

อุษณีย ประเสริฐชัยวุฒิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดีไมมีใครจะทําใหทุกคนเปฯคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมี

ความปรกติสุข เรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปฯคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครอง

บานเมืองและควบคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

อุษณีษ แสงกระจาง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...แตแตเร่ืองที่สําคัญ ก็คือ การทํามาหากินของประชาชนคนไทย ซึ่งตองใหมีความสะดวกสบาย มีความ

ปลอดภัย มีการปกครองที่มีความเปนธรรม ( พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 

ธันวาคม 2534)..."

อุษา ตราชูวฌิร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวางตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสาน

ประโยชนกันนั้นตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพื้นฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการ

กระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใหสมบูรณ

 ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญเชนเดี่ยวกันกับเรา.

 ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง..."

อุษา นักเทศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ ยึดม่ันนั้นคือ ความดีเปนผูที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไม

มีความคิดที่แจมใส ไมมีความ คิดที่บริสุทธ์ิไมสามารถที่ปฎิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและยั่งยืน..."  

 

"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

อุษา นุนจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งที่จะต้ังเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวใหแนนอน 

เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี เปนการปองกัน

และ ขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง..."

อุษา รวมสุข
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะ สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่

สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ..."

อุษา วิษณุรังสรรค
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใด

 โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง

บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม..."

อุษา หนูจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เมื่อทํางานตองมุงถึงจุดหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวนทั้งประโยชนของ

งานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ เชน เพื่อประโยชนสวนตัวแมจะไดผลงานมาก

เพียงใด งานก็ไมสําเร็จแตจะทําใหเสยทั้งงานและเสียทั้งคน..."

อุษา อุตสาหกุล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการที่ทุกคนจะออกปฏิบัติงานใหไดผลสมบูรณ และใหเปนประโยชนแกชาติบานเมืองโดยสวนรวมนั้น

 มีสิ่งสําคัญที่ควรจะตองศึกษาใหทราบแจงชัดตั้งแตตนวา บานเมืองของเรามีโครงสรางอันกอตั้งขึ้นดวย

สวนประกอบที่สําคัญมากมายหลายสวน เปนตน เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม วนกรรม ชลประทาน 

รวมตลอดถึงเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมดวย ดังนั้น การใชเทคโนโลยีสรางสรรคความเจริญตาง ๆ ใน

บานเมือง จึงจําเปนจะตองใชใหพอดีและสอดคลองกับโครงสรางของประเทศทุก ๆ ดาน เพื่อใหผลหรือ

ประโยชนอันจะเกิดขึ้นนั้น บังเกิดขึ้น พรอมทุกดานโดยสมบูรณ และไดสมดุลยทั่วถึงกันอันจะเปนเหตุ

สําคัญที่สุด ซ่ึงจะบันดาลใหบานเมืองของเราเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วและมั่นคง..."

อุษารัตน ใหมนิ่ม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความเปนบัณฑิต นอกจากจะหมายรูไดที่ความรูและความฉลาดสามารถของบุคคล ในการใชวิทยาการ

ใหเกิดประโยชนแลว ยังสังเกตทราบไดที่การกระทํา คําพูด และความคิด อีกทางหนึ่ง. บัณฑิตนั้น เมื่อจะ

ทําจะพูดหรือจะคิด ยอมพยายามทําใหดี พูดใหดี คิดใหดีเสมอ. ทําใหดี หมายถึงทําดวยความตั้งใจและ

จริงใจ ใหเปน การสรางสรรคแท. ไมวาการเล็กการใหญ ก็พยายามทําอยางดีที่สุด เพื่อใหบรรลุ เปาหมาย

และประโยชนของการที่ทํานั้นโดยครบถวน ไมทําโดยเพทุบาย หรือมีเจตนา ไมบริสุทธิ์แอบแฝง. การพูด

ใหดี หมายถึงการกลาววาจาชอบใหเกิดประโยชน เชน กลาวในสิ่งที่จะกอใหเกิดความรู ความฉลาด ความ

เจริญ ความดี ความสามัคคีปรองดอง ไมกลาวในสิ่งที่ไมรูจริง ที่กอใหเกิดความสับสน หรือที่ทําลายความ

ดีงาม ความเจริญมั่นคง. การคิดใหดีนั้น หมายถึงการคิดดวยความมีสติตั้งมั่น เปนกลาง ไมถูกเหนี่ยวนํา

ดวยอคติ หากอาศัยความถูกตองดวยหลักวิชา เหตุผลความเปนจริง และศีลธรรมจรินธรรม เปนพื้นฐาน

เครื่องวินิจฉัย เพื่อใหความคิดนั้นปราศจากพิษภัย เปนคุณเปนประโยชนแทจริง. 

บัณฑิตทั้งหลายจะทํา จะพูด จะคิดสิ่งใด ขอใหทํา ใหพูด ใหคิดอยางมีหลักการ และความสังวรระวัง 

เพราะเชื่อวาถาสามารถฝกหัดปฏิบัติใหเคยชินเปนนิสัย จะชวยให สมัครสมานเขาใจกันไดเปนอยางดี 

รวมงานประสานประโยชนกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะสงเสริมใหแตละคนประสบความสําเร็จ

รุงโรจนในหนาที่การงานไดเปน แนนอน..."

อุสมาน หะยีแยนา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

เอกชัย บุญมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

เอกชัย มิตรเปรียญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีกไมได หมายถึงการพอ สําหรับใช

เองเทานั้น แตมีความหมาย พอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจ พอเพียงนั่นเอง..."

เอกชัย สุทธิแมน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มีทฤษฏีเกิดขึ้นอยางหนึ่ง ถือวาการทําลายเพื่อสรางสิ่งใหมขึ้นนั้น เปนวิธีการสรางสรรคของผูมีปญญา

 ทฤษฎีนี้นาจะนํามาศึกษาวิจัยกันวาควรรับไวไดเพียงใดหรือไม เพราะการลมลางของเกาเพื่อสรางขึ้น

ใหมนั้น  อาจทําใหสิ่งดีที่มีอยูแลวตองทําลายไปดวย และทําใหความเจริญตางๆ ตองหยุดชะงักลง การ

สรางสรรคควรกระทําไดดวยวิธีการที่แยบคายกวานั้น  โดยรวมกันคิดแกไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวใหดีขึ้น 

และสรางสิ่งที่ยังขาดอยูใหสมบูรณขึ้นมา..."

"...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้น

ทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ  กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของ

โครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความแตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด 

กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป..."

เอกชัย ไสยยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางงหนึ่ง มีคความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอ

สําหรับใชชของเทานนั้น แตความหมายวาพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงเทานั่นเอง

....

...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย

 แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ..?

?...Self-sufficient นั้นหมายความวา ผลิตอะไรที่มีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอ่ืน อยูไดดวยตนเอง...?

?...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ-มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณไม

สุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข..."

เอกชัย ไสยยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอยางมาก ในความคิดและการกระทําโดยอิสระเสรี เด็กก็ไดรับการสงเสริม 

และสั่งสอนใหทําใหคิดอยางอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจําใชจําเปนจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนที่เขาก็มีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิให

กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย มิฉะนั้นจะทําใหมีความยุงยาก 

จะทําใหสังคม และชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง..."

เอกชัย อาญาพิทักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนที่ทําหนาที่ตามอาชีพของตน หรือ ตามหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อยางเสียสละเพื่อให งานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนั้น ก็เปนสิ่งที่สรางเสริมความดีแกประเทศชาติ ในตัว..."

เอกนันนต อนันตฐานิต
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."  

    

พระราชดํารัส พระราชทานแกนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา

ณ โรงแรมพลาซานครนิวยอรค 8 มิถุนายน 2510..."

เอกพงศ อติเปรมานนท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทย คือเปนพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกวา 700ป 

นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบานเมืองไดในขณะที่อยูตางประเทศก็โดย การวางตนเปนผูแทนที่ดี

ของประเทศ..."

เอกพงษ กัลยา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการในปจจุบันนี้มุงหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเปนสําคัญ. ผู

ปฏิบัติราชการจึงพากันเอาวิทยาการกาวหนาพรอมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงตางๆ มาใชกันอยาง

กวางขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหลานี้ เม่ือนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้งไป คือถาใช

ถูก ก็ทําใหไดประโยชนมาก ถาใชไมถูกก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆ กัน. การจะนําเอาสิ่งเหลานั้นมาใชงาน

 จึงตองระมัดระวังศึกษาใหทราบแนแทโดยตลอดกอนทั้งโครงงานที่จะทํา ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช. 

มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปลาไดงายดายที่สุด..."

เอกพงษ ศรีนวลวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะเพงพินิจ ใช

ความรูความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรูผิดชอบชั่วดี เปนเครื่องวิจัยวิจารณ ปรับปรุงตัวปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ และกอเกิดประโยชนที่พึงประสงค เปน

ความเจริญมั่นคงทั้งแกตน แกงาน และแกสวนรวมพรอมทุกสวน..."

เอกพล พึ่งรัตน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายมิใชตัวความยุติธรรมหากเปนแตเพียง บทบัญญัติหรือปจจัยที่ตราไวเพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผูใดก็ตามแมไมรู กฎหมายแตถาประพฤติปฏิบัติดวยความสุจริตแลวควรจะ ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายอยางเต็มที่ตรงกัน ขามคนที่รูกฎหมายแตใชกฎหมายไปในทางทุจริตควร ตองถือวาทุจริต..."

เอกพล เมฆประสาท
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...กฎหมายทั้งปวงจะธํารงความยุติธรรม และถูกตองเที่ยงตรง หรือจะธํารงความศักดิ์สิทธิ์ และ

ประสิทธิภาพเต็มเปยมอยูไดหรือไมเพียงไรนั้นขึ้นอยูกับการใช คือถาใชถูกวัตถุประสงค หรือเจตนารมย

ของกฎหมายนั้น ๆ จริงแลว ก็จะทรงความศักด์ิสิทธิ์ และประสิทธิภาพอันสมบูรณไวได แตถาหากนําไปใช

ผิดวัตถุประสงค และเจตนารมย โดยการพลิกแพลงบิดพริ้วใหผันผวนไปดวยความหลงผิด ดวยอคติ หรือ

ดวยเจตนาอันไมสุจริตตาง ๆ กฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธ์ิ และประสิทธิภาพลงทันที และกลับ

กลายเปนพิษเปนภัยแกประชาชนอยางใหญหลวง ผูที่ตองการจะใชกฎหมายสรางสรรคความผาสุกสงบ 

และความเปนปกแผนกาวหนาของประชาชน และบานเมือง จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรักษาวัตถุประสงค

อันจริงแทของกฎหมายแตละฉบับไวใหแนวแนเสมอไป อยางไมมีขอแมประการใด พรอมทั้งตองรักษา

อุดมคติ จรรยาความสุจริต และมโนธรรมของนักกฎหมายไวโดยรอบคอบเครงครัดเสมอดวยรักษาชีวิต

ของตนเอง กฎหมายไทยจึงจะทรงคุณคาอันสมบูรณบริบูรณ..."

เอกภาพ อินออน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ

 การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึง

ประโยชน

เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง..."

เอกราช คลังอาวุธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงหมู ชนผูอยูรวมกันจําเปนตองมี ตองถนอมรักษา 

และตองนํามาใชอยูสมํ่าเสมอ เนื่องดวยสรรพกิจการงานที่เปนสวนรวมทุกดาน ทุกระดับ ตองอาศัย

บุคคลหลายฝายรวมกันทํากิจกรรม..."

เอกรินทร คงขํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนดีทําใหคนอื่นดีได  หมายความวาคนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปดวย. ความเลวนั้น

จะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได.ถาคนดีเขมแข็งในความดี  จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปน

คนเลวยาก.สําคัญอยูที่ความเขมแข็งของคนดี..."

เอกลักษณ กันหาไธสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ นั้น สวนมากเกิดจากมูลเหตุขอใหญคือความ

หลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อทําการงานโดยไมอาศัยความจริงเปนหลัก การดําเนินงานและ

การปรับปรุงแกไขก็ผิดพลาด ไมอาจทําใหงาน ใหตนเอง ประสบผลสําเร็จที่ดีได. นักปฏิบัติงานเพื่อ

ความสําเร็จและความเจริญจึงตองยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจตอตัวเองและ

ตอกันและกันอยางม่ันคงตลอดเวลา. แตละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจมั่นใจ ถูกตอง

เที่ยงตรง ตามเปาหมาย และพอเหมาะพอดี แกฐานะ แกหนาที่ แกโอกาส พรอมทุกอยางได ยังผลใหการ

สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค..."

เอกลักษณ กันหาไธสง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ไมวาจะมีเหตุไมปรกติหรือปญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะไดทําความเขาใจกันและ รวมกันคิดอานปฏิบัติ

แกไข ดวยเหตุผลดวยหลักวิชาการ และดวยความบริสุทธิ์ จริงใจใหทุกสิ่งทุกอยางคลี่คลายลุลวงไป 

เพื่อใหประเทศชาติของเรากาวหนาตอไปโดย สวัสดี..."

เอกลักษณ ฉายประทีป
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุงกระทําเพื่อใหงานสําเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแลว ยังจะตอง

กระทําดวยสติรูตัวและปญญารูคิดวาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา 

อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนหรือกําจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนที่แทและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ

สวนรวม..."

เอกลักษณ ทรงสุวรรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีจิตสํานึกในคุณธรรม สามารถหักหามความคิดที่ไมถูกตอง สามารถยับย้ังคําพูดที่ไมถูกตองสมควร

และสามารถควบคุมตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ดีได จึงไดรับการยกยองนับถือวาเปนบัณฑิต

อยางแทจริง..."

เอกลักษณ ทิพวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนที่ทราบกันดีวา  ทหารมีหนาที่ปองกันประเทศ  และปกปองคุมครองประชาชนใหมีชีวิตอยูดวย

ความรมเย็นเปนปรกติสุข  หนาที่ทั้งนี้ถือวาสําคัญมาก  โดยเฉพาะในระยะปจจุบันสถานการณใน

บานเมืองเราอาจกลาวไดวาไมนาไววางใจนัก  เหตุเพราะภัยอันตรายและความไมเปนปกตินานาประการ 

 ทหารจึงตองสํานึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มี  และทําหนาที่ของตนใหเขมแข็งหนักแนนย่ิงขึ้น  ซึ่ง

หากสามารถกระทําไดครบถวนแทจริง  ก็จะเปนความสําเรจ็เปนความดี  เปนเกียรติเปนศักดิ์ศรีของทหาร

และกองทัพไทย  ประชาชนก็จะอยูเย็นเปนสุข  บานเมืองไทยก็จะอยูรอดปลอดภัย  และดํารงอยูไดดวย

ความมั่นคงสวัสด.ี.."

เอกลักษณ ปลองออน ร.น.
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความศักดิ์สิทธ์ิถูกตองของกฎหมายรวมทั้งปองกันปราบปรามอาชญากรรมและผูกระทําผิด 

เปนภาระหนักและยากยิ่ง ผูที่จะทําหนาที่นี้ใหสําเร็จเรียบรอยโดยสมบูรณได จึงจักตองใชความรู

ความสามารถ

อยางสูง และตองตั้งใจทําความเขมแข็งเสียสละ มีความสุจริตยุติรรม ตลอดจนระเบียบวินัยอันเครงครัด..."

เอกลักษณ ปญญาคง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การรักษาความยุติธรรมในแผนดิน ไมควร จะถือเพียงแค ขอบเขตของกฎหมาย จําเปนตองขยาย

ออกไป ใหถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเปนจริงดวย..."

เอกลักษณ หอมยก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เกียรติและความสําเร็จ เกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแตละคน  ที่สามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณ  ตรงตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตัวใหสุจริตเที่ยงตรง พอควร พอดี แก

ตําแหนง หนาที่ที่ดํารงอยู..."

เอกวัฒน ไชยสมบูรณ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บานเมืองนี้มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครทําใหทุกคนเปนคนดีได หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหมี

โอกาสปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมมีใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนได..."

เอกวัตร เทศสี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบดยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด 

โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทํา

ใหชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง

พยายามปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได..."

เอกวิทย ทองมี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู  ก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงดวยความรูความสามารถ  ดวยความจริงใจ  

พรอมใจและความเมตตาปราณีตอกัน  ผลการปฏิบัติของแตละคน  แตละฝาวย  จักไดประกอบและ

สงเสริมกันเปนความมั่นคงวัฒนาของประเทศชาต.ิ.."

เอกศักดิ์ ขจรเนติยุทธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

เอกสิทธ ถายะชัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...มีความเดือดรอนอยางยิ่งวาประชาชนในเมมืองไทยจะไรที่ดิน และถาไรที่ดินแลวก็จะทํางานเปนทาส

เขา ซ่ึงเราไมปรารถนาที่จะใหประชาชนเปนทาสคนอื่น แตถาเราสามารถที่จะขจัดปญหานี้ โดยเอาที่ดิน

จําแนกจัดสรรอยางยุติธรรมอยางมีการจัดตั้งจะเยกวานิคมหรือจะเรียกวาหมูหรือกลุม หรือสหกรณก็ตาม

 กจะทําใหคนที่มีชีวิตแรนแคนสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได..."

เอกสิทธ์ิ หุนงาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาทีเพือหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผฃประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของ

เราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง..."

เอนก แสงจันทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม 4 ประการที่จะทําใหเกิดความรักความสามัคคี คือ

          1. คิด ทํา พูด ดีตอกัน

          2. ชวยเหลือเกื้อกูล

          3. ประพฤติสุจริตอยูในกฎกติกากับยึดความถูกตองเที่ยงตรง

          4. มั่นคงในเหตุผล..."

เอนก แสงอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่ปรารถนา คือ ที่เปนประโยชน และเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความสุจริต

 ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย

เพราะเหตุวาความรูนั้นเปนเสมือนเครื่องยนต ที่ทําใหยวดยาน เคลื่อนที่ไปไดประการเดียว สวนคุณธรรม

ดังกลาวแลวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง

ดวยความสวัสดี คือความปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค

ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ สวนรวมตอไป ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวาการ

งาน ยอมเจริญตอไป สังและบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรู เปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไป

โดยยยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารง

อยูมิไดเลย..."

เอนก หนองกูล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราจะเอาแตไดไมไดคนเราจะตองรับและจะตองใหเมื่อไดรับสิ่งของไดมากก็จะตองพยายาให ในการ

ใหนั้นไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและในชาติ..."

เอนก หวังประดิษฐ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จะตองขอถือโอกาสนี้ มีขอสังเกตวาทั่วโลก เราเปดวิทยุก็ตาม โทรทัศนก็ตาม เราก็จะเห็นทุกวันวาเขามี

การฆากัน เขามีการทําลายกัน ไมมีวันที่เวนที่จะไมมีความเดือดรอนอยางรุนแรง มิใชภัยธรรมชาติเทา

นั้นเองแตภัยจากสงคราม ภัยจากความเบียดเบียนกัน ทุกวันไมมีเวน แตวาในประเทศไทยก็ยังคงสงบ

ตามสมควร ขอใหทุกคนชวยกัน อยาเบียดเบียนกัน ก็จะทําใหเรายังคงรกัษาความสงบได จะเรียกงาตาม

อัตภาพของเรา คือประเทศทไยเราอาจไมเปนประเทศที่รุงเรืองที่สุดในโลกหรือรวยที่สุดในโลก หรือฟูฟา

ที่สุดในโลก แตก็ขอใหเมืองไทยเปนประเทศที่มีความมั่นคง มีความสงบได เพราะวาในโลกนี้หายากแลว 

เราทําเปนประเทศที่สงบ ประเทศที่มีคนที่ชวยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆเราจะเปนที่หนึ่งในโลกในขอนี้ แลว

รูสึกวาที่หนึ่งในโลก ในขอนี้จะดีกวาผูอ่ืนจะดีกวาคนที่รวยที่สุดในโลก จะดีกวาคนที่เกงในทางอะไรก็ตาม

ที่สุดในโลก ถาเรามคีวามสงบ แลวมีความสบาย ความมั่นคงที่สุดในโลกนั้น รูสึกจะไมมีใครสูเราได..."

เอมอร ขจรวงษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคี นั้นหมายถึงความเห็นใจซ่ึงกันและกัน ทั้งในทางสวนบุคคล ทั้งในดานวิชาการของแตละ

คนมีหนาที่ มีความรู ในวิชาการของแตละคน ถาดําเนินวิชาการ นั้นๆไปตามลําพังหรือแนวเดียวเทา

นั้นเองก็จะไมไมสามารถที่จะดําเนินไดโดยด.ี.."

เอมอร ทองอินทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกันไมแยงประโยชน ไมแยง

ความชอบกันแตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญยิ่ง

กวาสิ่งอื่น..."

เอมอร บุตรแสงดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การปฏิบัติราชการใหดีนั้น กลาวอยางสั้น งายและตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน

ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญญาความรูคิดพิจารณา เห็นสิ่ง

ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง..."

เอมอร ปติ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแนในการสละ อันไดแกการสละสําคัญสอง

ประการ คือสละเพื่อประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละ

ความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตางๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวงและสามารถ

ดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป..."

เอมอร พึ่งภูมิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...หนังสือนั้นเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งในการที่จะทําใหคนเรามีความกาวหนา  เพราะวามนุษยทุกคนเกิดมาแลว 

 ตองหัด  ตองเรียนทั้งในทางกายทั้งในทางใจ  เพื่อที่จะมีความสามารถและมีความรูที่จะดํารงชีพได..."

เอมอร มะศิริ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตที่ปราศจาก โทษชวยใหเกิดความเจริญรมเย็น ไดอยางแทจริง เพราะ

มีคําสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง ตามความ เปนจริง 

เปนพื้นฐาน เปนประโยชนแท จริงแกทุกคน..."

เอมอร ยอดรักษ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใดๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวาชั่ววาเสื่อม เราตองฝน 

ตองตานความคิดและความประพฤติทุกอยางที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทํา

สิ่งที่เราทราบวาเปนความดี เปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ ใหผลของ

ความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไว ไมใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นเปนลําดับ..."

เอมอร ออนวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเรา

ก็อยูเปนสุข..."

เอมิกา สุดสายบัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการไมจะอยูในตําแหนงใด  ระดับไหน  มีหนาที่อยางไร  ลวนแตสวนสําคัญอยูในงานของ

แผนดินทั้งสิ้น.  ทุกคนทุกฝายจึงไมควรถือตัวแบงแยกกันหากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน  สมัครสมาน

รวมมือรวมความคิดกัน  ใหการปฏิบัติบริหารงานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพ  และไดผลที่พึง

ประสงคสมบูรณพรอมทุกสวน..."

เอราวัณ พรหมปฏิมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...จุดประสงคของการใหการศึกษานั้น คือการแนะนําสงเสริมใหบุคคลมีความเจริยงาองามในการเรียนรู

การคิดอาน การกระทํา และใหสามารพนําเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยูในตัว ออกมาใชใหเปนประโยชน

เกื้อกูล ผูอ่ืน เพื่อใหอยูรวมกันเปนสังคม เปนประเทศได ผูมีหนาใหการศึกษาแกอนุชนจึงจําเปนตอง

ระมัดระวังตั้งใจทํางาน โดยคํานึงถึงจุดมุงหมายทั้งนี้อยูเสมอเปนนิตย การที่จะอบรมสนับสนุนอนุชน ให

ไดผลตามความมุงหมายของการศึกษานั้นขาพเจาเห็นวาการฝกฝนและปลูกฝงความรูจักเหตุผล ความรู

จักผิดชอบชั่วดี เปนสิ่งจําเปนไมนอยกวาการใชวิชาการเพราะการรูจักพิจารณาใหเห็นเหตุเห็นผล ใหรูจัก

จําแนกสิ่งผิดชอบชั่วดีไดโดยกระจางแจง ยอมทําใหมองบุคคล มองสิ่งตางๆ ไดลึกลงไปจนเห็นในความ

จริงบุคคลและในสิ่งนั้นๆ เมื่อไดมองเหฯความจริงแลวกจะสารถใชความรูแลวิชาการ ปฏิบัติงานทุกอยาง

ไดดีและถูกตองยิ่งขึ้น เปนประโยชนแกตนแกผูอ่ืนไดมากขึ้น..."

เอื้องนภา พรมมาลาส
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงวามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแยงซึ่งกัน และกันบาง ก็ตองปรองดองกันเสีย และหา 

ทางออกโดยที่ไมทะเลาะเบาะแวง กันเพราะความสามัคคีเปนกําลังอยางสูงสุดของ หมูชน..."

เอื้องไพร กองแกว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานดวยน้ําใจรักตองหวังผลงานนั้นเปฯสภคัญแมจะไมมีใครรูเห็นก็ไมนาวิตก เพราะผลสําเร็จนั้น

เปนประจักษพยานมั่นคง ที่พูดเชนนี้เหมือนกับสอนใหปดทองหลังพระ การปดทองหลังพระนั้นเมื่อถึง

คราวจําเปนก็ตองปดวาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอยชอบปดทองหลังพระกันนักเพราะนึกวาไมมีใครเห็น 

แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนาไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปนพระที่งามสมบูรณไมได..."

เอื้อมพร สมทรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คําวาครูนั้นเปนคําที่สูงย่ิง เพราะถือวาเปนที่เคารพบูชาได ฉะนั้นไดช่ือวาหรือเรียกตัวเองวาครูก็

จะตองบําเพ็ญตนใหดี บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน บําเพ็ญตนใหเปนที่นับถือได เพราะวาผ๔ใดเปนครู

แลวไมบําเพ็ญตนใหเปนที่นับถือไดก็เทากับบกพรอง..."

เอื้อมศักดิ์ ชูเย็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 

บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคน

ดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..."

เอื้ออารี แกวมณี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...บัณฑิตแตละคนในที่นี้เช่ือวาตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แตในดานการศึกษาสังเกต

นั้นอาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา

เร่ืองราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก. อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่ง

เล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได. หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่ง

เปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีราก

ที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทํา

ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดด.ี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชน

และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณา

เทียบเคียงใหเปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซ่ึงอยู ณ ที่ใดก็

มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแต

สรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปนที่อยูอาศัย..."

เอื้ออารีย แพงถิ่น
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...พอเพียงนี้ก็หมายความวา   มีกินมีอยู  ไมฟุมเฟอย

ไมหรูหราก็ได   แตวาพอ   แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย

แตถาทําใหมีความสุข  ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา  สมควรที่จะปฏิบัติ

อันนี้ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ  หรือระบบพอเพียง..."

แอนนา เพชรกาศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง?

พระราชทานแนวปรัชญา ?เศรฐกิจพอเพียง? 

แกสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542

 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน

?ความพอเพียง? หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน

ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี..."

แอนนา เรือนหลา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."

แอนนา สมวงศ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิด

อานตามเหตุผลตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดิน ตองมีความสงบและหนักแนนทั้งใน

กาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไม

ปลอยใหเจริญงอกงาม ทําความเสียหายใหแกการกระทํา ความคิดและการงาน..."

แอนนา หงษสามสิบเจ็ด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง

ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน..."

โอกาส ลําคํานาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกัน เพื่อชวยให งานของทุกฝาย ดําเนินกาวหนา ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

รวดเร็ว นั้น ทุกฝายจะตอง ไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไมแยง ความชอบ กัน แตละฝายแตละ คน

ตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวัง ผลสําเร็จในการงานเปนใหญยิ่งกวา สิ่งอื่น..."

โอชา สุขอุม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น...." 

สวนหนึ่ง..."

โอภาษ เนตรอัมพร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวงหันไปหวงอํานาจ หวงตําแหนง หวงสิทธิ และหวงรายไดกันมากเขาๆ

 แลวจะเอาจิตเอาใจที่ไหนมาหวงความรูความดี ความเจริญของเด็ก ความหวงในสิ่งเหลานี้ ก็จะคอยๆบั่น

ทอนทําลายความเปฯครูไปจนหมดสิ้น จะไมมีอะไรดีเหลือไวพอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไวได 

ความเปนครูก็จะไมมีคาเหลืออยูใหเปนที่เคาพรบูชาอีกตอไป..."

โอภาส ธรรมรักษา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ

รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ

ความหมายคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง..."

โอภาส นันทพันธ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การลมลางของเกา  เพื่อสรางขึ้นใหมนั้น  อาจทําใหสิ่งดีที่มีอยูแลวตองทําลายไปดวย  และทําใหความ

เจริญตาง ๆ ตองหยุดฉะงักลง  การสารางสรรค ควรจะกระทําไดดวยวิธีการแยบคายกวานั้น  โดยรวมกัน

คิดแกไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวใหดีขึ้น  และสรางสิ่งที่ยังขาดอยูใหสมบูรณขึ้นมา..."

โอภาส ประภัสโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่ประเทศของเราไดรักษาอธิปไตย และดํารงฐานะมา ดวยดีไดตลอดมานั้น ก็ดวยอาศัยความ

รวมมือ ของทุกๆฝาย ตางชวยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของประเทศชาติ ดวย ความสามัคคีและความ

พรอมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน ของสวนรวม..."

โอภาส พิรุณสุนทร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน นั้น ที่สําคัญไดแกความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว

บาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนความ 

ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

โอภาส วรรณจาโร
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรม  4  ประการ  

                                                                 พระราชดํารัส

                                    ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา 

                                                              ณ ทองสนามหลวง 

                                                     วันจันทร ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2525

             ประการแรก      คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปน

ประโยชน

                                   และเปนธรรม

             ประการที่สอง    คือการรูจักขมใจตัวเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น

             ประการที่สาม    คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะ

ดวยเหตุ

                                   ประการใด           

             ประการที่สี่       คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของ

ตนเพื่อ

                                  ประโยชนสวนใหญของบานเมือง 

                     คุณธรรม  4  ประการนี้  ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่ว

กันแลว    

             จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น   และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคง

กาวหนา      

             ตอไปไดดังประสงค..."

โอภาส สิงหนุย
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คุณธรรมเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและ

พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝงคุณธรรมสี่ประการ

 ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

 ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทํา

สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 

 ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียนแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน 

 ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย ใน

ใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได...?

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 9 มิถุนายน 2549 เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราช

สมบัติครบ 60..."

โอสถ ผาดี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ขอใหทุกคน ระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไข ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิด แกหลายๆกัน 

หลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้น นั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรค ขัดขวาง และ

บั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จอยางแน..."

โอฬาร กิจปรีดาบริสุทธ์ิ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การทํางานสรางเกียรติยศขื่อเสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละ

คนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโล

บายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแกการ

สรางศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียร

พยายามอยางสําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ. ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญา

ความรู ความฉลาดสามารถทั้งของตนเองทั้งของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเครื่องชวยทํางานไดกาวหนา กวางไกล. 

ประการที่สาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอตัวเอง ซึ่งเปนเครื่องทําใหไววางใจรวมมือกัน และ

ทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการที่สี่ ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมทั้งสรางเสริมความคิด

จิตใจที่สะอาดเขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี ใหเกิดความกาวหนา. ประการที่หา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเครื่องชวยใหยั้งคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหวั่นไหวฟุงซาน และสามารถ

พิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวนรากฐาน ทั้งที่เปน

สวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหนึ่งขอใด หรือ

เพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผลหรือไดผลนอย. ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายาม

อบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะ

บันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัวชวยผูอ่ืนไดอยางแทจริง..."

ฮอลิตร มีแหวน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ในการจะทําสิ่งไรก็ตาม ประการแรกจําเปนตองรักษาแรงผลักดันในการทํางานที่เคยมีอยูนั้นไวใหมั่นคง

เสมอ เพื่อเปนเครื่องกระตุนเตือน แลวจึงนําความละเอียดรอบคอบ ความระมัดระวังกันทั้งเหตุผลอันถูก

แทที่เกิดมีขึ้นภายหลังมาประกอบเขาดวย เพื่อชวยใหสามารถตัดสินการกระทําทั้งปวงไดอยางถูกตอง

เที่ยงตรง และวองไว ก็จะทําใหการกระทําทุกอยางไดผลสมบูรณเต็มเปยม..."

ฮันนี มานะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมี

ความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."

ฮัลนะห โอลําผล
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะทํางานใหสัมฤทธผลที่พึงปรารถนา คือที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแต

เพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปนธรรม ประกอบ

ดวย..."

ฮัสนี สือเม็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการเพราะการยึดม่ันดังกลาว จะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหนาที่

ใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง..."

ฮากิม หมานเบ็ญหีม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอก จากคนไทย เพราะฉะนั้น

ไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย ไดเสมอ..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน

27 กุมภาพันธ 2537..."

ฮานี การะมีแม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ประเทศไทย เปนประเทศที่อยูมาเปนเวลาชานาน ไดตกทอดมาเปนสมบัติของทุกคนใน ปจจุบัน จึง

ตองชวยกันทะนุถนอม ใหอยูเย็นเปนสุขตอไป แมจะมี สภาพสถานการณตางๆ แวดลอมซึ่งอันตรายและ

ทั้งโลกก็ ประสบปญหาตางๆ นานา ก็เชื่อไดวา พวกเราจะสามารถไปรอดได..."

ฮานีดา แสมา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํางานตรงกับวิชาที่เรียนมา หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู. บางคน

อาจตองทํางานต่ํากวาระดับวิทยฐานะ บางคนอาจตองทํางานคนละแนวทางกับที่ศึกษา. จะเปนอยางใด

ก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยูแลว ที่จะคิดหาแนว

ปฏิบัติงานทั้งนั้นใหดีได. ขอสําคัญจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจทํางานใหจริง ดวยความคิด ดวยความพยายาม

 ดวยความพอเหมาะพอดี และดวยความรูจักสังเกตศึกษา เพื่อใหสามารถทํางานไดเสร็จสมบูรณทุกสิ่ง 

พรอมทั้งไดรับความรูและประสบการณเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับดวย..."

ฮาบีดะ เต็นหมัด
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ชาติบานเมือง คือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของ เราทุกคนและการดํารงรักษาชาติประเทศนั้นมิ ใช

หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทุกๆคนที่ จักตองรวมมือกระทํา

พรอมกันไปโดยสอดคลอง กัน และมีจุดมุงหมายอันรวมกัน..."  

    

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีตรวจพลสวนสนาม

เนื่องในงานพระราชพีธีรัชดาภิเษก

8 มิถุนายน 2514..."

ฮามีดะ เจะเฮ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู  ความคิด  ความประพฤติ  และคุณธรรม

ของบุคคล  สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน  ลวนพอเหมาะกันทุกดาน 

 สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ  ซ่ึงสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของ

ประเทศชาติไว และพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด..."

ฮามีดะ ดาราแมง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

ฮามีดะห บิลโตะแหละ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

ฮายาตี สาและ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไม

แยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปน

ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น..."

ฮารีเมาะห หีมมิหนะ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถา แตละคนทําใหไดทําอยางเขมแข็ง ซ่ือสัตย สุจริต ประเทศชาติก็

ยอมตอง ปลอดภัย และกาวหนาไปอยางด.ี.."

ฮาเล็ม ดอเลาะเซ็ง
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...เศรษฐกิจเพียงพอนี้ขอย้ําวาเปนทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทําอะไรเพื่อใหเกิดผล โดยมีเหตุและ

ผล คือ เกิดผลนั้นมาจากเหตุ ถาทําเหตุที่ดี ถาคิดใหดีใหผลที่ออกมา คือ สิ่งที่ติดตามเหตุ การกระทําก็จะ

เปนการกระทําที่ดี ดีแปลวามีประสิทธิผล ดีแปลวามีประโยชน ดีแปลวามีความสุข..."

ฮาสนะ มูซอ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย



"...คนที่มีการศึกษา ที่เรียกวาเปนผูมีปญญา ควรจะสามารถวินิจฉัยไดวาจะแกไขอะไรอยางไร ขอสําคัญ

ควรจะตองรอบคอบและระมัดระวัง ที่จะพิจารณาเรื่องตางๆ ใหกระจางแจงทุกแงทุกมุม แลวจัดการใหถูก

จุด ถูกขั้นตอน ถูกเหตุผล ขอที่พึงระมัดระวังอยางยิ่ง คือการแกปญหาโดยรีบเรงดวน ทั้งที่ยังไมมีความ

แนใจอยู ขอนี้ มักจะทําใหไดผลที่ดวนๆ ผลที่ดวน ก็คือผลที่ไมครบถวน ขาดประโยชนที่พึงได มิหนําซ้ํา 

อาจทําใหเกิดความเสียหายรายแรงขึ้นก็ได เพราะอาจไปรื้อหรือทําลายสิ่งที่ดี ที่ใชการไดลง และเอาสิ่งที่

เสีย ที่ใชการไมได มาใช เมื่อความจริงเปนอยูอยางนี้ ผูมีปญญาทุกระดับจึงตองถือเปนภาระและหนาที่ ที่

จะตองรูจักรับ รูจักใชความรูอยางถูกตอง เพื่อสามารถพิจารณาการกระทําใหเหมาะสมแกทุกกรณี..."

ฮาฮามัด อาลี
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอน
โดย


